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RESUMO 

 

O estudo traz como objeto a formação pedagógica dos profissionais docentes de uma Escola 

Técnica do Sistema Único de Saúde. Questiona o entendimento, a organização, a prática e a 

importância que os profissionais conferem ao processo de formação pedagógica para os 

docentes da Escola Técnica. O objetivo geral é analisar o processo de formação pedagógica 

para o SUS da Escola de Formação Técnica Enfermeira Izabel dos Santos. Os objetivos 

específicos são: relacionar as estratégias metodológicas de formação pedagógica da escola 

técnica; listar qual o significado da função de docente que os profissionais da Escola Técnica 

exercem; e identificar a compreensão dos profissionais da Escola Técnica sobre o papel da 

formação pedagógica no seu processo de trabalho. Trata-se de uma pesquisa-intervenção com 

abordagem qualitativa, utilizando como referencial teórico-metodológico os pressupostos da 

Análise Institucional, em sua abordagem Socioclínica Institucional. O cenário de estudo foi a 

Escola de Formação Técnica Enfermeira Izabel dos Santos, localizada no município do Rio de 

Janeiro. O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e aprovado com o parecer 

número 2.172.279. A coleta de dados foi realizada por meio de encontros, diário do 

pesquisador e entrevistas com docentes da Escola. A análise dos dados foi elaborada a partir 

das oito características da Socioclínica Institucional. Os principais temas que emergiram dos 

dados coletados foram: as interferências institucionais que influenciam de modo negativo nos 

processos formativos e contribuem para a fragmentação de saberes e práticas; as implicações 

e sobreimplicações docentes no processo de formação que provocaram discussões e reflexões 

coletivas sobre o processo de trabalho. Os analisadores permitiram evidenciar as dificuldades 

dos docentes em adaptarem-se às mudanças políticas na educação e na saúde, levando a 

conflitos intra e extra institucionais, interferindo no potencial de criatividade e compromisso 

dos docentes com o processo de formação pedagógica para o SUS, mas também levaram a 

mudanças na prática profissional dos docentes da ETIS. O estudo contribuiu para a construção 

coletiva de estratégias relacionadas à formação dos instrutores, visando melhorar a qualidade 

do ensino oferecida aos trabalhadores e à sociedade. Foi elaborado o Espaço Virtual ETIS na 

plataforma da Comunidade de Práticas da Atenção Básica para apoiar os instrutores e facilitar 

o acesso a materiais técnico-pedagógicos, a fóruns de discussão, ao compartilhamento de 

saberes e aos relatos das experiências. Esse produto é parte integrante desta dissertação.  

 

 

Palavras-chave: Educação Continuada. Educação em Enfermagem. Formação Profissional 

em Saúde. Sistema Único de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to train teachers in a Technical School of the Unified Health 

System. It questions the understanding, the organization, the practice and the importance that 

the professionals give to the process of pedagogical training for the Technical School teachers. 
The general objective is to analyze the process of pedagogical training for the SUS of the 

Izabel dos Santos Technical Training School. The specific objectives are: to relate the 

methodological strategies of pedagogical training of the technical school; list what the 

meaning of the function of teacher that the professionals of the Technical School exert; and to 

identify the understanding of technical school professionals about the role of pedagogical 

training in their work process. It is an intervention research with a qualitative approach, using 

as theoretical-methodological reference the assumptions of the Institutional Analysis, in its 

Socioclinical Institutional Approach. The study scenario was the Izabel dos Santos Technical 

Training School, located in the city of Rio de Janeiro. The project was submitted to the Ethics 

Committee for approval and approved with the opinion number 2.172.279. Data collection 

was done through meetings, researcher's diary and interviews with school teachers. The 

analysis of the data was elaborated from the eight characteristics of Institutional Socioclinic. 

The main themes that emerged from the collected data were: institutional interferences that 

negatively influence the formative processes and contribute to the fragmentation of 

knowledge and practices; the teacher implications and overlap in the training process that 

provoked discussions and collective reflections about the work process. The analyzers made it 

possible to highlight teachers' difficulties in adapting to political changes in education and 

health, leading to intra and extra institutional conflicts, interfering in the potential of creativity 

and commitment of teachers with the process of pedagogic training for the SUS, but also have 

led to changes in the professional practice of ETIS faculty. The study contributed to the 

collective construction of strategies related to the training of instructors, aiming to improve 

the quality of education offered to workers and society. The ETIS Virtual Space was 

elaborated on the platform of the Community of Basic Attention Practices to support 

instructors and facilitate access to technical and pedagogical materials, discussion forums, 

sharing of knowledge and experiences reports. This product is an integral part of this 

dissertation. 

 

 

Key-words: Education Continuing. Education Nursing.  Health Human Resource Training.  

Unified Health System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ingressei no quadro da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro no final de 

2005, por meio de concurso público, para o cargo de Enfermeira. Fiquei lotada no setor de 

recursos humanos, no nível central. No ano seguinte, fui aprovada em um concurso para obter 

uma bolsa de estudo na Pós-Graduação em Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Estado 

Crítico.  

No final de 2007, soube que uma determinada Escola de Formação Técnica do Rio de 

Janeiro, estava com um projeto de curso que visava a Complementação de Auxiliar de 

Enfermagem para o Técnico de Enfermagem, e que contratava temporariamente Enfermeiros. 

Consegui marcar uma entrevista, após indicação de um conhecido, que trabalhava na referida 

Escola. 

Esse estabelecimento faz parte da Secretaria Estadual de Saúde e está inserido no nível 

central do seu organograma. Porém, não abre vagas específicas em concurso. A admissão é 

realizada somente por indicação e avaliação direta da direção do referido estabelecimento. No 

processo avaliativo são observadas questões como: a experiência docente, o currículo do 

candidato e a necessidade da organização. 

Cabe ressaltar que estão lotados no quadro permanente da Escola Técnica 

profissionais de saúde, de nível superior, das esferas estadual, municipal e federal. Os 

profissionais de nível médio são contratados e realizam o trabalho administrativo. 

Após entrevista com a diretora da Escola na época, fui convidada para ingressar no 

corpo técnico da instituição, de forma definitiva, como estatutária da Secretaria de Saúde do 

Rio de Janeiro, porque eu possuía matrícula e realizei minha transferência.   

No início de 2008, estava lotada na instituição oficialmente, conhecendo sua relevante 

história – no que se refere à formação e à qualificação dos profissionais de Enfermagem e de 

outros profissionais da saúde, do nível fundamental e médio (trabalhadores da rede pública) – 

e notável contribuição para a implantação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Fiquei muito motivada com essa nova perspectiva de trabalho e aceitei o desafio de 

trabalhar como docente na capacitação, qualificação e formação de profissionais de saúde do 

nível fundamental, médio e superior. 

É um pressuposto da Escola, desde a sua criação em 1989, que todos os profissionais 

da saúde de nível superior do quadro permanente, devem passar por uma Oficina de 
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Capacitação Pedagógica ou Oficina de Reflexão Pedagógica. Essas oficinas têm como um dos 

objetivos empoderar os profissionais, no que diz respeito à metodologia da problematização.  

Essas Oficinas de Capacitação/Reflexão Pedagógicas deveriam acontecer de modo 

contínuo e regular, pois a maioria dos profissionais graduados não possui licenciatura ou 

habilitação docente para atuar na formação técnica e pela permanente necessidade de 

atualização das tecnologias utilizadas na educação. Devido a problemas organizacionais da 

própria estrutura da Escola, nem sempre acontece a Oficina de Reflexão/Capacitação 

Pedagógica. 

Os programas de formação pedagógica ou complementação pedagógica são 

regulamentados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, 

especialmente a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/1997 (Brasil, 1996; 

1997). Essa resolução possibilita a abertura e flexibilização das atuais estruturas dos cursos de 

licenciatura, procurando atender às necessidades presentes, conferindo aos discentes dos 

referidos cursos o certificado e o direito ao exercício do magistério em Nível Médio.  

Percebia, com certa inquietação, durante as reuniões dos docentes da Escola – quando 

essas capacitações eram oferecidas – as dificuldades para discutir assuntos relacionados aos 

cursos ou a revisão de material pedagógico; as resistências em trabalhar com outros pares; 

bem como a não disponibilidade, por parte da equipe, em participar de atualizações 

pedagógicas e a aceitar mudanças que poderiam contribuir de forma positiva para o processo 

de trabalho. 

 Havia também diversos desentendimentos em relação aos conceitos de saúde; talvez 

resquícios da formação do profissional em saúde, muitas vezes fragmentada, tecnicista, 

hospitalocêntrica e baseada no modelo hegemônico biomédico centrado na doença.  

Notava ainda que alguns profissionais atuavam na docência sem qualificação 

pedagógica, com uma predominância da abordagem tradicional de ensino, utilizando a 

metodologia da transmissão, o que acabava comprometendo a qualidade do ensino-

aprendizagem da formação em saúde nos serviços, apesar de a Escola Técnica adotar a 

metodologia da problematização. 

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os 

alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas 

ou na própria perspectiva do professor. (BERBEL, 2011, p.28). 

A problematização possibilita a atuação no cotidiano, pois utiliza um cenário real e 

não necessita de muitas mudanças físicas na organização. As alterações relacionam-se à 
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programação da disciplina, à postura do educador, do educando e à diversidade dos locais de 

estudo.   

 Para Luchesi et al. (1989) a metodologia da problematização possibilita observar a 

realidade (problema), destacar o que é relevante, teorizar o problema, confrontar a realidade 

com sua teorização, para formular hipóteses de solução aplicadas à realidade (prática), 

segundo a concepção do arco de Charles Maguerez, que será melhor detalhado adiante.  

Importante destacar que os resultados da aprendizagem não são totalmente controlados 

e previsíveis e que o educador tem que estar muito seguro para aplicar a metodologia e 

dominar o assunto desenvolvido, estando aberto para trocas (SOBRAL e CAMPOS, 2012). 

Segundo Bordenave (1983) quando o profissional não se apropria da metodologia da 

problematização pode acabar utilizando a metodologia da transmissão – na qual o educando é 

considerado como uma página em branco e recebe apenas o que é oferecido pelo professor e 

os livros – ou a metodologia do condicionamento, na qual as respostas emitidas pelo aluno 

são de acordo com os desejos do professor. Daí a importância de uma aprendizagem ativa e 

significativa, que seja capaz de envolver pessoas, provocar mudanças e a autonomia dos 

sujeitos. 

No que se refere às trocas para discussão do material e de como ele deveria ser 

utilizado: em tempo, esclarecemos que, muitas vezes o material pedagógico a ser trabalhado 

ou revisado pela equipe chegava pronto, e a reunião (para discussão, reflexão e construção 

coletiva) não acontecia. O material constituía-se então, em mais um informe e imposição de 

opiniões pessoais de uma ou duas pessoas. 

 Essa atitude impedia que os outros profissionais expressassem as experiências 

vivenciadas, que poderiam vir a contribuir para o processo de trabalho e fortalecimento do 

grupo. Mesmo quando algum profissional tentava se expressar – apresentando uma posição 

contrária ao que foi imposto, expondo algum conceito novo, a partir da sua experiência 

acadêmica – não era bem aceito. Ocorria, algumas vezes, que se deixava de convidar o 

mesmo a participar da reunião, ou ele era designado para realizar o trabalho sozinho. 

 Dessa maneira, perdia-se um espaço que poderia se constituir em um local de 

formação e transformação profissional, onde os indivíduos discutiriam e exercitariam 

reflexões em saúde, trabalhando subjetividades, aumentando resolutividades e a 

responsabilização da equipe.  
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Para Mourão et al. (2007), a capacitação pedagógica instrumentalizada tem sua 

importância, mas a reprodução deste processo com propostas prontas e formatadas, podem 

impedir a reflexão, a criação e a inovação na ação do docente. 

 As autoras (2011) afirmam ainda que as novas concepções pedagógicas – que 

desenvolvem capacidades de estabelecer relações, promovendo qualidade de vida e 

transformando sujeitos – nos levam a refletir sobre a formação profissional e sobre como 

interferem na qualidade dos serviços prestados no sistema de saúde.  

Foi nessa ocasião que comecei a me aprofundar nas questões referentes à formação 

pedagógica e a revelar minhas implicações pessoais com a questão da formação, trazendo 

como objeto de estudo a formação pedagógica dos enfermeiros docentes de uma Escola 

Técnica do Sistema Único de Saúde. 

Quando falo de implicações, eu o faço no sentido de estar implicado como pesquisador 

e da forma como o mesmo é atravessado pelas instituições (ensino, saúde, família, religião 

etc.) e de que maneira se relaciona com elas. Trago esse conceito da Análise Institucional, 

referencial teórico e metodológico escolhido para este estudo e que será abordado em outro 

capítulo.  

Para Barbier (1985) o conceito de implicação envolve a práxis, a história familiar, 

libidinal, as relações de produção, o projeto sócio-político e toda atividade de conhecimento 

do pesquisador em um determinado contexto histórico-social. 

 Lourau (2004) assevera que o conceito de implicação surgiu com os institucionalistas, 

ao negarem a neutralidade científica nas suas intervenções, uma vez que entendiam que todo 

pesquisador está envolvido emocionalmente e profissionalmente com seu objeto. 

Retomando as minhas implicações e minhas inquietações com o processo de 

formação: observava outra questão não menos preocupante, relacionada ao fato de muitos 

docentes terem mais de um vínculo empregatício, o que limitava, de certa maneira, os 

encontros para a capacitação pedagógica e, consequentemente, impossibilitava aos mesmos 

terem maior tempo para cursos complementares e/ ou de atualização.  

Porém, a questão que mais chamava atenção era que os instrutores, após passarem pela 

formação pedagógica, pareciam ter poucas oportunidades para dar continuidade ao processo 

formativo. No cotidiano, quando ocorriam dúvidas, o esclarecimento era realizado 

verbalmente pelo coordenador local, o que, muitas vezes causava entraves no processo de 

trabalho.  
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Cumpre destacar que o tempo de realização da Oficina de Reflexão Pedagógica para 

os docentes é limitado a cinco encontros, totalizando 20 horas ou menos. Esse é um tempo 

que, do meu ponto de vista, é insuficiente para abranger tantos conteúdos, de modo eficiente. 

Para melhor entendimento de onde estamos falando, faz-se necessário uma breve 

contextualização sobre a formação dos enfermeiros, tendo como parâmetro as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e algumas estratégias de ensino-aprendizado, como a educação 

permanente em saúde. Ambas são definidas pelo Estado, o que traz para as reflexões nossas 

posições hierarquicamente determinadas e implicadas, pois a instituição atravessa as condutas 

dos profissionais de saúde. 

 

 

1.2 Delimitando o problema e as questões norteadoras 

 

A partir da abordagem de questões relativas a minha vivência e  de breve 

contextualização, percebo alguns problemas em relação à formação pedagógica da Escola 

Técnica:  

 A diversidade de opiniões entre os docentes, sobre os conceitos da Saúde 

Coletiva, como a promoção da saúde e a prevenção de doenças, sem o necessário debate 

coletivo, para que possam se posicionar de maneira semelhante junto aos alunos; 

 As dificuldades na realização de um trabalho em equipe durante as 

capacitações pedagógicas e na revisão curricular de cursos; 

 A maneira como o trabalho se organiza dentro da Escola Técnica, 

hierarquizada e com critérios pouco transparentes de avaliação dos docentes; 

 A pouca mobilização dos docentes para participar das atualizações pedagógicas 

e aceitar mudanças, fato que necessita ser avaliado e debatido com todo grupo; 

 A falta de tempo dos instrutores para participar dos cursos de qualificação, em 

decorrência de terem mais de um vínculo empregatício, fato que atualmente é bastante 

comum entre os enfermeiros e outros profissionais da saúde, que buscam aumentar seus 

rendimentos;  

 A necessidade de debates coletivos sobre como os instrutores percebem a 

formação durante sua vida profissional. Se este processo é contínuo e efetivado a partir da 

educação permanente em saúde, ou apenas como cursos de atualizações e qualificações 

esporádicos. 
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Os problemas acima relatados, vivenciados em minha prática profissional, permitiram-

me elaborar os seguintes questionamentos: 

 Qual o entendimento dos profissionais sobre a formação em saúde?  

 Como se organiza o processo de formação de instrutores na Escola Técnica em 

estudo? 

 Qual a importância que os profissionais desse estabelecimento conferem ao seu 

processo formativo, para qualificação da sua prática pedagógica?  

Tentando responder aos questionamentos, elaborei os objetivos que se seguem:  

 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

 Analisar o processo de formação pedagógica para o SUS da Escola de 

Formação Técnica Enfermeira Izabel dos Santos. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 Relacionar as estratégias metodológicas de formação pedagógica da Escola 

técnica; 

 Listar qual o significado da função de docente que os profissionais da Escola 

Técnica exercem; 

   Identificar a compreensão dos profissionais da Escola Técnica sobre o papel 

da formação pedagógica no seu processo de trabalho. 

Trazendo o referencial teórico e metodológico da Análise Institucional (AI) para este 

estudo, foi que se pensou em realizar uma pesquisa de intervenção sobre as práticas dos 

profissionais da Escola Técnica de Saúde, sob a perspectiva da Socioclínica Institucional 

preconizada por Gilles Monceau, pois a mesma permite que as questões sejam discutidas no 

coletivo (MONCEAU, 2013). 

Entendemos que este referencial teórico e metodológico é o mais adequado para 

estudo nos apoiando em Savoye (2007, p. 185), ao referir que: “A Análise Institucional tem 

por objetivo compreender uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos 

discursos e práticas dos sujeitos”.  
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Para L’Abbate (2013, p. 9) na Análise Institucional devem-se levar em consideração 

alguns aspectos fundamentais como:  

(...) expressões como ‘ação teórica e prática’ e ‘movimento’; constituição de grupos 

multiprofissionais; método de análise em situação e de abrangência micropolítica 

(toda ação que visa transformação é política); inquietação do analista 

institucional/socioanalista no sentido de questionar ao mesmo tempo, a si mesmo, a 

instituição da qual se origina e a instituição na qual intervém.   

 

Este posicionamento está de acordo com a temática deste estudo, sua problematização 

e principalmente com minhas implicações com o objeto deste estudo, que é a formação 

pedagógica dos profissionais docentes de uma Escola Técnica do Sistema Único de Saúde.  

 

 

1.5 Justificativa e Relevância 

 

Observa-se que a formação profissional fragmentada afeta a qualidade dos serviços, as 

relações de trabalho e o grau de satisfação dos usuários. Trabalhar com concepções 

pedagógicas que reorientam as metodologias formativas destinadas aos profissionais de saúde 

constitui um desafio e promove possibilidades que, por produzirem mudanças das práticas, 

repercutem na gestão e na participação social. 

Entende-se que falar sobre a formação pedagógica para profissionais do SUS – 

propondo discussões e reflexões aos aspectos relacionados à docência e formação em saúde – 

poderá contribuir para a qualificação e desenvolvimento dos profissionais de saúde que atuam 

em diferentes espaços do Sistema Único de Saúde. 

Guimarães (2005) descreve cinco características para um Enfermeiro-educador: 1) ter 

sensibilidade; 2) saber enfrentar questões de dimensão ética; 3) ter capacidade de reflexão 

crítica sobre o seu conhecimento; 4) utilizar tecnologias educacionais para comunicação e 

informação; e 5) ter capacidade de sonhar, percebendo seu impacto na vida do outro e no 

mundo em que vive. 

As características supracitadas permitem ao Enfermeiro refletir sobre a sua práxis 

criticamente, reconhecendo limitações e construindo novas formas de agir e pensar.  

A formação pedagógica para profissionais do SUS é um instrumento importante para a 

compreensão dos processos de trabalho, na perspectiva de uma construção coletiva de saberes 

e de estratégias, para uma atenção integral à saúde com qualidade, promovendo a integração 

do ensino-serviço e comunidade. 
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Justifica-se também porque a formação e a educação permanente em saúde estão 

relacionas à maneira de se entender e realizar a promoção da saúde, despertando no 

profissional uma consciência mais crítica com relação a necessidades de saúde, estilo de vida, 

crenças e valores, desejos, opções, vivências, subjetividades e o contexto cultural-sócio-

político em que vive a população, considerada como corresponsável pelas ações. 

A este respeito, Ceccim e Feuerwerker (2004) relatam que, para provocar mudanças na 

formação, é necessário construir estratégias articuladas, problematizando as realidades locais, 

considerando a integralidade e humanização. 

 A capacidade de ser um agente ativo na transformação da sociedade, especificamente 

no contexto onde está inserido, envolve capacidades de diálogo com a equipe de trabalho e 

com a gestão. Práticas integrais de saúde e educação são fundamentais na formação do 

enfermeiro. Segundo Silva et al.: 

A formação de um perfil de enfermeiro com abordagem generalista, humanista, 

critica e reflexiva só poderá ser alcançada com a adoção de práticas pedagógicas 

ativas que tenham o aluno como principal sujeito do seu processo de aprendizagem e 

o professor como facilitador deste processo, assegurando desta forma o 

desenvolvimento de competências que perpassem o modelo tradicional de formação 

profissional, que privilegia o conhecimento teórico e memorizado para ações que 

possibilitem a inter-relação das competências e habilidades estabelecidas, através da 

empregabilidade dos conceitos da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade no 

processo de formação do profissional enfermeiro (SILVA et al., 2010, p. 183). 

 

Este pensamento também é o de Araújo et al. (2007) ao referirem que a educação deve 

ser compreendida como um processo permanente, que deve ser iniciado durante a graduação e 

ter continuidade durante toda vida profissional. 

Considerando que os conceitos de educação e de educação permanente em saúde são 

amplos, deve-se incentivar a participação de atores sociais no processo de elaboração de 

práticas educativas, visando à integração dos aspectos ambiental, pessoal e social. Para Pinhel 

e Kurcgant:  

(...) as competências docentes são construídas ao longo das trajetórias pessoais e 

profissionais do professor, no cotidiano do trabalho, expandido para além da sua 

área técnica de formação, invadindo os espaços sociais das relações interpessoais, 

tanto na sociedade, quanto nas instituições de ensino (PINHEL E KURCGANT, 

2007, p. 717).  

 

Julgo relevante trazer para debates e reflexões um projeto que busca problematizar 

aspectos ligados à educação, à saúde, à formação profissional e à capacitação pedagógica da 

equipe de instrutores da Escola Técnica, tanto para que se ampliem os conhecimentos sobre 

temática, quanto pela possibilidade de abrir este debate para outros espaços, onde podem estar 

ocorrendo os mesmos questionamentos.  
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Para o meio acadêmico, o estudo demonstra sua relevância a partir das publicações de 

seus resultados que, somados a outros resultados de estudo semelhantes, pode contribuir para 

ampliar a discussão sobre a formação de recursos humanos para o SUS. 

Entendo ainda que a principal contribuição deste estudo está na utilização da 

metodologia da Análise Institucional, por permitir que os participantes analisem suas 

implicações com o processo de formação e por favorecer o debate coletivo, no qual os 

questionamentos serão abordados de maneira a se conhecer o pensamento de cada 

participante, individualmente e, ao mesmo tempo, do coletivo. Este movimento procura 

despertar nos participantes uma postura mais crítica e reflexiva em relação a como vem 

ocorrendo o processo da Formação Pedagógica para os profissionais do SUS, dentro de uma 

escola de formação.    

Finalmente, destaco que a escolha deste tema se justifica por ser tanto de ordem 

pessoal quanto profissional, decorrentes da minha implicação e comprometimento na 

condição de enfermeira e instrutora na referida Escola. 

 

 

1.6 Organização da dissertação 

 

A fim de facilitar a compreensão dos leitores acerca do conteúdo desta dissertação, 

este estudo foi dividido em nove etapas.  

O primeiro capítulo é o da Introdução, que situa o leitor quanto à temática eleita para o 

estudo e traz as questões norteadoras, os objetivos, a relevância e a justificativa para a 

realização desta pesquisa. 

O segundo capítulo constitui-se da Revisão de Literatura, que foi necessária para 

ampliar o conhecimento sobre os fundamentos da educação, do ensino da Enfermagem, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) na formação dos futuros profissionais, bem como da 

Educação Permanente em Saúde. Tornou-se importante um aprofundamento da compreensão 

do Projeto Larga Escala e do projeto de profissionalização dos trabalhadores da área de 

Enfermagem (PROFAE), o Projeto Político Pedagógico da Escola de Formação Técnica. 

Trazemos também a história da Escola de Formação Técnica Enfermeira Izabel dos Santos, da 

Rede de Escolas Técnicas o Sistema Único de Saúde (RETSUS), o Projeto Político 

Pedagógico da Escola e sua missão. Descrevemos o processo da Oficina de Reflexão 

Pedagógica para instrutores da Escola, com reflexões sobre saúde, a educação e a metodologia 
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da problematização. Para ampliar o conhecimento sobre o processo de formação pedagógica, 

apresentamos no estado da arte trechos do artigo (elaborado e publicado) de revisão 

integrativa com o título Formação Pedagógica das Escolas técnicas do SUS, cujo resumo 

encontra-se no Apêndice 1. Como término dessa etapa, apresentam-se os novos rumos da 

Escola técnica. 

No terceiro capítulo, explanamos o Referencial Teórico Metodológico, apresentando 

um maior aprofundamento sobre a Análise Institucional, abordando conceitos de instituição, 

instituído, instituinte, implicação, analisador.  Além disso, também realizamos algumas 

aproximações sobre a Socioanálise, a Sócio História e a Socioclínica Institucional. 

Desenvolvemos no quarto capítulo a Metodologia, onde destacou-se o tipo de pesquisa 

utilizada, o cenário do estudo, os aspectos éticos da pesquisa, o instrumento de coleta de 

dados e os procedimentos para a análise dos dados. 

No quinto capítulo, apresentamos os Resultados e como foi desenvolvida a pesquisa, 

nos moldes da Socioclínica Institucional.  A apresentação dos resultados foi organizada nas 

suas oito características, a saber: 1) os contextos e as interferências institucionais; 2) as 

transformações que ocorreram no contexto à medida que o trabalho de intervenção avança; 3) 

a encomenda e a demanda; 4) a análise das implicações; 5) a participação dos sujeitos no 

dispositivo de intervenção; 6) a intervenção e a intenção da produção de conhecimentos; 7) a 

aplicação da modalidade de restituição; 8) os analisadores que fazem a instituição educativa 

falar, relacionando o trabalho de campo a cada uma das características da Socioclínica 

Institucional. 

O sexto capítulo traz a discussão do estudo, que foi realizada a partir de dois 

analisadores que emergiram durante o encontro Socioclínico Institucional: o analisador 1, 

emergiu da análise das falas; o analisador 2, foi construído a partir da análise dos 

depoimentos. Revelaram aspectos antes não abordados durante a elaboração do estudo. 

O sétimo capítulo apresentou como o desenvolver do estudo permitiu que fosse 

pensado em um produto que viesse atender as necessidades dos participantes do estudo. Essa 

etapa relata com detalhes os passos para a elaboração coletiva do produto, com destaque para 

a Plataforma Virtual ETIS na Comunidade de Práticas, um espaço para apoio pedagógico dos 

instrutores formados pela Escola, e para o compartilhamento de relatos de experiências e 

trocas. 

O oitavo capítulo explana o produto, propriamente dito. A partir de uma 

contextualização, apresentamos a metodologia, o público-alvo e os objetivos.  
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O nono capítulo encerra o estudo trazendo as Considerações Finais onde se apresenta 

o alcance dos objetivos, observações sobre a utilização do referencial teórico metodológico e 

as reflexões pessoais da pesquisadora.  

Seguem-se as Referências, onde listou-se todas as obras adotadas na pesquisa 

bibliográfica e utilizadas na elaboração da dissertação.  

Os anexos aparecem vêm na sequência: o Anexo 1 traz a cópia da Carta de Anuência. 

Anexo 2 apresenta a cópia do Parecer Consubstanciado do CEP-UFF com a aprovação da 

pesquisa. Anexo 3 apresenta a cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Por fim, trazemos os apêndices. O Apêndice 1 é a cópia do resumo do artigo publicado 

de Revisão Integrativa. Apêndice 2 é a cópia do resumo do artigo publicado de Análise 

Reflexiva. Apêndice 3: cópia do resumo do artigo publicado de Nota Prévia. Apêndice 4: 

Roteiro da entrevista. Apêndice 5: Transcrição do diário da pesquisadora. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 O ensino da enfermagem, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Educação 

Permanente em Saúde 

 

No Brasil o ensino de enfermagem foi oficialmente instituído com a criação da 

primeira Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, conforme o Decreto Federal n.º 

791, de 27 de setembro de 1890, do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 

Brasil. Devido às condições de funcionamento insatisfatórias, a Escola foi reinaugurada em 

16 de fevereiro de 1905, pelo então diretor do Hospício Nacional dos Alienados, Júlio Afrânio 

Peixoto (BRASIL, 1942). 

Essa lei foi aprovada pelo Chefe do Governo Provisório da República, Marechal 

Deodoro da Fonseca, com o objetivo de preparar profissionais que atuassem nos hospícios, 

hospitais civis e militares, funcionando nas dependências do Hospício Nacional dos 

Alienados, situado na Praia Vermelha. 

Em 1916 a Cruz Vermelha Brasileira criou a segunda Escola de Enfermagem, 

localizada no Rio de Janeiro, a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha, devido à 

atuação da referida entidade no socorro aos feridos da Primeira Guerra Mundial. Segundo 

Silveira e Paiva (2011) o ensino da enfermagem no Brasil começou a ser realizado 

empiricamente por instituições religiosas com aspecto caritativo. As mudanças ocorreram 

somente a partir do século XIX (1923), com o início do ensino norte-americano de assistência 

com base nos princípios científicos do modelo curativista de Florence Nightingale, por causa 

da necessidade de mão de obra especializada para combater as doenças infectocontagiosas. 

Segundo as autoras supracitadas (op cit.), foi criada a Escola de Enfermeiras do 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), na cidade do Rio de Janeiro, financiada 

pela Fundação Rockfeller e sob a orientação de enfermeiras norte-americanas. 

Posteriormente, foi chamada de Escola de Enfermagem Anna Nery, e foi considerada a 

primeira Escola de enfermagem moderna do país. Embora a necessidade de formação fosse 

para a área de promoção, formou-se para área hospitalocêntrica.   

O ensino da enfermagem no Brasil foi regulamentado pelo decreto n° 20.109 de 

15/06/1931, que fixou as condições para a equiparação de suas escolas, e determinou que o 

título de enfermeira ou enfermeiro diplomado fosse reconhecido somente depois de registrado 
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no Departamento Nacional de Saúde Pública (Fiocruz, 2002). Desde a sua criação, o ensino e 

a profissão de Enfermagem vem passando por transformações; os momentos políticos, 

econômicos, sociais e de saúde influenciam neste processo. 

Em 1960 a Organização Pan-Americana de Saúde formulou e divulgou uma proposta 

metodológica de Educação Permanente, que trazia como inovação a determinação de que o 

cotidiano de trabalho e a formação de saúde deveriam ser colocados no centro do 

aprendizado, possibilitando uma formação em sintonia com as necessidades dos profissionais 

de saúde que atuam nos serviços do SUS (ARAÚJO et al., 2007). 

O decreto nº 94.406/87 regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que 

dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências para regulamentação do 

exercício profissional, reconhecendo as categorias de enfermeiro, técnico e auxiliar de 

enfermagem (BRASIL, 1986).  

Desde o movimento da reforma sanitária, a criação da Constituição Federal e do SUS, 

ocorreram transformações políticas, econômicas e sociais na educação e na saúde. Destaca-se 

a importância do campo da Saúde Coletiva ampliando o conceito de saúde, reconhecendo o 

contexto singular e coletivo dos sujeitos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trouxe mudanças no ensino de 

enfermagem, flexibilizando os currículos de graduação no modelo de currículo mínimo e da 

grade curricular (BRASIL, 1996).  

 O Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) através 

do parecer n. 1.133/01, define as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de 

graduação na área da saúde, dando ênfase ao preparo pedagógico do docente e à formação 

para o SUS (BRASIL, 2001).  

 O ensino de enfermagem no Brasil passou por processos de mudanças com a 

construção de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em 

Enfermagem, reforçando a necessidade de articulação com o SUS. 

As DCN para a enfermagem definem os princípios, fundamentos, condições e 

procedimentos da formação de enfermeiros, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação.  Apontam como perfil um profissional capacitado para 

atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor 

da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001).  

Como Competências Gerais colocam a Atenção à saúde, Tomada de decisões, 

Comunicação, Liderança, Administração e Gerenciamento, Educação permanente. Orientam 
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também para as habilidades Específicas que o Enfermeiro deve possuir: competências 

técnico-científicas, ético-políticas e socioeducativas (BRASIL, 2001, p.1-2). 

Nessa resolução encontramos também os conteúdos para o Curso de Graduação em 

Enfermagem, que devem estar relacionados com o processo saúde-doença do cidadão, da 

família e da comunidade; deve igualmente estar integrado à realidade epidemiológica e 

profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidado em enfermagem. Ressalta 

ainda o compromisso das universidades com a utilização de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, a formação de um profissional crítico, reflexivo e comprometido com a 

sociedade em que vive a relação teoria e prática, a elaboração de competências gerais comuns 

a todas as profissões da saúde, além das específicas de cada profissão, preconizando o 

trabalho em equipe. 

  Dessa maneira espera-se que as competências gerais e específicas sejam alcançadas 

por meio das metodologias ativas, que concebem o aluno como sujeito de sua aprendizagem, 

capaz de aprender a aprender, e o professor como facilitador dessa aprendizagem 

(GONZALES e ALMEIDA, 2010). 

Até os dias atuais, as DCN são uma referência para a formação, que busca a 

compreensão das relações sociais e políticas que envolvem as relações de trabalho, estrutura, 

as formas de organização social, suas transformações e expressões. 

A partir desta resolução foram desenvolvidas ações de educação continuada nos 

serviços, com um impacto discreto na prática dos profissionais de saúde, uma vez que os 

currículos continuam sendo conteudistas e fragmentados. 

A educação permanente foi aprovada na XII Conferência Nacional de Saúde (CNS). A  

partir da portaria nº 198/13 de fevereiro de 2004, foi criada e instituída a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do Sistema Único de Saúde, com o 

objetivo de produzir mudanças na gestão, nos serviços, na formação de trabalhadores, 

incentivando a participação social em saúde, modificando os processos de trabalho no SUS e 

promovendo a integração dos processos de desenvolvimento de trabalhadores na perspectiva 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial (BRASIL, 2004).   

A PNPES traz, em seu primeiro eixo de ação, a formação e desenvolvimento docente 

de profissionais de saúde, por meio de cursos de especialização, aperfeiçoamento pedagógico 

para docentes e profissionais dos serviços, destacando a aprendizagem significativa e o uso de 

metodologias ativas.  Essa política contribui para o fortalecimento do SUS, articulando o 
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ensino, o trabalho e a cidadania, motivando a apropriação de novos saberes com a proposta da 

integralidade. 

Segundo Montanha e Peduzzi (2010) a diferença entre a educação continuada e a 

educação permanente, é que a primeira está voltada para a formação, enquanto que a segunda 

é direcionada para a aprendizagem no trabalho. Ambas podem ser complementares e conhecer 

a diferença entre elas é importante para reconhecer o espaço que devem ocupar na gestão do 

trabalho. 

A educação continuada é a ação que parte do próprio sujeito, pela necessidade ou 

desejo do profissional de aprimorar e atualizar seu conhecimento, por meio de cursos de 

atualizações e pós-graduação. 

Ceccim e Ferla (2011) ressaltam que a educação permanente em saúde precisa ser 

entendida como prática de ensino-aprendizagem, produzindo conhecimento a partir da 

realidade vivenciada pelos atores envolvidos no cotidiano do trabalho e como política de 

educação em saúde de forma crítica, problematizadora, como aprendizagem significativa. É 

contrária ao ensino mecânico e adestramento.  

Para os autores supracitados, a educação permanente é uma ferramenta dinamizadora 

da transformação institucional, dos sujeitos e coletivo, propõe mudanças nas práticas 

profissionais e reflexão crítica sobre as ações na rede de serviços, com vistas a uma atenção 

integrada e de qualidade para a população, onde há autoanálise constante. 

Para que isto ocorra, há necessidade de preparo dos sujeitos que fazem essa formação 

e da gestão, para estabelecer diálogo com a equipe, construindo pactos coletivos de 

convivência, problematizando as práticas com a realidade local.  

Ceccim e Feuerwerker (2011) apresentam a composição do Quadrilátero da Formação 

da Educação Permanente em Saúde:  

a) Análise da educação dos profissionais de saúde, que muda a concepção 

hegemônica tradicional para uma concepção construtivista, incentivando a produção de 

conhecimento dos serviços e argumentos de sensibilidade; 

b) Análise das práticas de atenção à saúde, com construção de novas práticas em 

saúde integrativas e humanizada, incluindo e promovendo a participação dos usuários no 

planejamento; 

c) Análise da gestão setorial, avaliando as práticas de serviços e satisfação dos 

usuários; 
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d) Análise da organização social, que atende as necessidades sociais por saúde do 

território. 

Vale destacar que a educação permanente desloca saberes, podendo ser compreendida 

como uma estratégia política e atividade técnica de transformação. Mas, para que isso ocorra, 

é necessário um ambiente adequado, com envolvimento e disponibilidade da gestão, 

trabalhadores da saúde e sujeitos.  

É importante observar que antes de introduzir novos conceitos e mudanças à prática de 

saúde, é necessário que a gestão e a coletividade promovam discussão e reflexão crítica para 

perceber problemas ou desconfortos, construindo em conjunto estratégias efetivas e possíveis 

para o processo de trabalho. 

No XV Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem 

(SENADEN), realizado de 29 a 31 de agosto de 2016, em Curitiba, Paraná, foi elaborado e 

discutido um documento com propostas, reforçando a necessidade de mudanças na formação 

em Enfermagem (ABEN, 2016).  

Neste documento foi ressaltada, dentre alguns tópicos, a importância e necessidade de 

mudanças: nas Diretrizes Curriculares Nacionais para formação da Enfermagem; nos cursos e 

programas de pós-graduação stricto sensu; fortalecimento da formação para a docência; o 

fortalecimento da pesquisa e compartilhamento das melhores práticas educativas (ABEN, 

2016).  

Diante do que entendemos sobre a formação dos enfermeiros nos moldes da DCN e da 

educação permanente em saúde, destacamos a importância da formação de um profissional de 

saúde baseada em competências e habilidades técnicas, incluindo os aspectos éticos e morais, 

estimulando a formação de profissionais de saúde que sejam críticos, reflexivos, afetivos, 

capazes de analisar, tomar decisões, e assim contribuir para evolução e transformação do 

processo de trabalho. 

Espera-se com essa formação desenvolver nos profissionais enfermeiros, a capacidade 

de serem agentes ativos na transformação da sociedade, especificamente no contexto onde 

estiverem inseridos, exercendo o papel de facilitadores e promotores de diálogo com equipes 

de trabalho, gestão, práticas integrais de saúde e educação. 

 

 

2.2 O Projeto Larga Escala e o projeto de profissionalização dos trabalhadores da área 

de Enfermagem (PROFAE): como tudo aconteceu 
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Costa (2016) descreve que desde a década de 70, ocorreram reformas educacionais na 

formação em saúde, inclusive com a promoção de especializações, com o objetivo de 

aumentar a escolaridade dos trabalhadores de saúde. Segundo o autor, essas reformas foram 

impostas e cerceadoras da sociedade civil.  

A partir de um acordo entre o Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, 

Assistência Social e Ministério da Educação, instituído pela Portaria de 11 de março de 1980, 

alterado pela Portaria Ministerial de 27 de abril de 1984, ratificado pela Resolução da 

Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (CIPLAN) n° 15 de 11/11/85, foi 

criado o projeto conhecido como Projeto Larga Escala (BRASIL, 1985). 

Esse projeto teve como objetivo a promoção e melhoria da formação de trabalhadores 

de nível fundamental e médio associou o ensino supletivo ao treinamento em serviço, sendo 

realizado por algumas organizações da saúde. 

A idealizadora deste projeto foi a Enfermeira Izabel dos Santos, que também era 

colaboradora da Organização Panamericana da Saúde (OPAS). Na época, estimava- se no 

Brasil a existência de aproximadamente 300 mil trabalhadores (alguns não possuíam 

escolaridade), atuando em serviços de saúde, sem qualificação específica, desempenhando 

funções diversas, inclusive assistência direta aos usuários das unidades de saúde (BRASIL, 

1985). 

Quando este projeto começou, estava direcionado ao trabalho da enfermagem, porque 

apresentavam o maior número de trabalhadores com nível de escolarização baixa, gerando 

dificuldades e erros na prática do trabalho. 

 Outros setores da área da saúde também perceberam a necessidade de promover a 

qualificação profissional dos trabalhadores e a importância deste projeto para os níveis médio 

e fundamental, que logo foram incluídos neste processo de formação. 

Na década de 80 o discurso hegemônico em educação profissional era baseado nos 

pressupostos do Taylorismo, sendo, por isso, realizado de forma mecânica, sem utilizar o 

pensamento crítico reflexivo. As ações eram repetidas muitas vezes, até que se conseguisse a 

memorização. Os profissionais que realizavam o treinamento em serviço, não possuíam 

habilitação ou certificação junto ao sistema de educação (PEREIRA; RAMOS, 2006). 

A resolução da CIPLAN coloca o projeto como estratégia prioritária para a preparação 

de recursos humanos no âmbito das Ações Integradas de Saúde (AIS), buscando a integração 

de serviços, rumo ao Sistema Único de Saúde, definido na VIII Conferência Nacional de 
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Saúde realizada em 1986, ratificando a participação interministerial, das Secretarias Estaduais 

de Saúde e de Educação e da Organização Panamericana da Saúde (OPAS, 1986). 

Em 2000, a partir da cooperação técnica e do projeto com financiamento entre a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

Ministério da Saúde, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Tesouro Nacional e 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) surgiu o projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE). Essa ação conjunta possibilitou a 

mobilização de pessoas e instituições formadoras para desenvolverem uma referência crítica 

de mudanças e de fortalecimento do SUS. 

 Diferentemente dos moldes hegemônicos existentes na época, utilizava a metodologia 

de avaliação de competências, em uma perspectiva crítico-emancipatória, abrangendo três 

dimensões: o saber do conhecimento, o saber de como fazer e o saber de como ser 

(GUIMARÃES et al., 2010).  

Antes do surgimento do PROFAE já existiam vinte e seis Escolas em todo Brasil, 

autorizadas pelo Ministério da Educação para formar trabalhadores em serviço: eram as então 

chamadas de Escolas Técnicas de Saúde (ETS).  Estas começaram a funcionar junto com o 

projeto Larga Escala, mas ainda não eram estruturadas. Muitas vezes as atividades eram 

interrompidas por dependerem de questões políticas locais, o que não se diferencia dos 

tempos atuais.  

Segundo Dal Poz et al. (1992) a Escola de Formação Técnica iniciou suas atividades 

em 1954, na Escola de Auxiliares de Enfermagem do Hospital dos Servidores do Estado 

(HSE), e atuava de forma descentralizada, por meio dos Núcleos de Ensino em hospitais da 

rede do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), nas 

unidades de saúde de Ipanema, Lagoa, Bonsucesso e Instituto Nacional do Câncer. 

 A sede inicial era no núcleo de ensino do HSE, primeiro espaço de aplicação do 

Projeto Larga Escala em 1987. Após uma reorientação do processo de formação em 1987, 

deu-se início a uma turma composta exclusivamente por servidores do INAMPS. Em 1989, a 

Escola inaugurou o seu primeiro espaço físico, localizado no Bairro de Botafogo. 

O Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem 

(PROFAE) foi criado e direcionado para os trabalhadores inseridos nos serviços de saúde que 

realizavam ações próprias da enfermagem, sem a habilitação técnica profissional para o 

exercício dessas ações. Também era direcionado a uma quantidade expressiva de 

trabalhadores em exercício nas ações de enfermagem, sem escolaridade básica, que 
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ocasionavam prejuízo na qualidade dos serviços de saúde ofertados à população e implicava 

em uma situação de irregularidade e ilegalidade dessas pessoas no mercado de trabalho 

(PEREIRA; RAMOS, 2006). 

Quando o SUS foi criado, em 1988, assumiu um papel de reorientação de estratégias e 

modelos de cuidar, tratar e alcançar a saúde individual e coletiva, procurando mudar a 

formação e desenvolvimento em saúde, por meio de diversos programas. As Escolas Técnicas 

em saúde passam, então, a serem chamadas de ETSUS (Escola Técnica de Saúde do Sistema 

Único de Saúde).    

A RETSUS (Rede de Escolas Técnicas o Sistema Único de Saúde) começou 

oficialmente em 2000, com o objetivo principal de articular as relações políticas e técnicas 

vivenciadas para fortalecimento e integração da rede, compartilhando informações através de 

estratégias de interesse comum das ETSUS.  

Atualmente, existem 40 Escolas Técnicas, centros formadores de recursos humanos e 

Escolas de Saúde Pública do SUS no país, que compõem a RETSUS, que ofertam habilitação 

técnica (formação de auxiliares e técnicos), formação inicial e continuada, qualificações e 

especializações. São 33 sob gestão estadual; seis municipais e uma federal. As ações da rede 

são articuladas pela Coordenação Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde do 

Departamento de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde 

(DEGES/SGTES/MS) (BRASIL, 2012). 

No Brasil o PROFAE formou, nos anos de 2000 a 2006, cerca de 13.161 enfermeiros 

especialistas em Educação Profissional na área da Saúde, nos cursos de qualificação 

profissional que, na época, eram cursos de pós-graduação lato sensu, chamados de 

Especialização em Formação Pedagógica em Educação Profissional na Área da Saúde.  

O curso foi oferecido na modalidade de Educação à Distância, foi coordenado pela 

Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, com momentos presenciais 

nos Núcleos de Apoio Docente, implantados em 49 instituições de ensino superior, 

contemplando todas as unidades das Escolas Técnicas de Saúde do SUS (BRASIL, 2011). 

A carga horária total deste curso foi de 660 horas; apresentava como requisitos para 

inscrição: ser graduado em Enfermagem, atuar como docente do Programa de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem/PROFAE e ser indicado pelo 

Projeto. 

O objetivo era oferecer uma atualização docente, utilizando os meios tecnológicos de 

comunicação e informação (o telefone fixo foi o meio mais utilizado pelos tutores para 
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comunicação com o aluno, seguido do correio eletrônico, celular, fax e correios). O docente 

formado seria um multiplicador desse processo nas Escolas. 

Na figura 1, a seguir, o mapa de localização das RETSUS no Brasil. 

Figura 1 

 

Fonte: RET-SUS. Disponível em: http://u.saude.gov.br/index.php/retsus/1325-o-ministerio/o-

ministerio-principal/secretarias/sgtes-p/retsus 

 

O Projeto do curso era estruturado em dois momentos:  

1- Profissionalização e Escolarização - Formação profissional e da 

complementação do ensino fundamental dos trabalhadores em Enfermagem; 

2- Conhecimento e desenvolvimento em Saúde - política de Educação 

Profissional na área de Saúde. 

Esse material era impresso composto por 11 módulos, divididos em três núcleos: 

contextual (atividades enviadas ao tutor para avaliação), estrutural (atividades enviadas ao 

tutor para avaliação) e integrador (presencial). 

A Escola Técnica não tem arquivo com os registros desse material impresso e com 

dados do curso. A partir de 2007 a Escola começou a realizar a Formação Pedagógica de 

modo presencial, na sede, passando a se chamar Oficina Pedagógica, totalizando 40 horas. 

Esse novo modo de capacitação aconteceu por causa da alta rotatividade de profissionais nas 

Escolas, vínculos empregatícios fragilizados, pois a maioria dos profissionais de saúde era 

contratada ou convidada para participar do projeto. 
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O PROFAE teve um papel fundamental na consolidação das Escolas Técnicas do 

SUS, que receberam financiamento para a implantação de cursos, mas, somente algumas 

Escolas receberam recursos para aquisição de equipamentos e melhorias.  

Por serem desenvolvidos de forma fragmentada produziram impacto limitado sobre as 

instituições formadoras, mantiveram-se na lógica programática das ações ou dos projetos. Não 

aconteceram, portanto, grandes mudanças formativas e/ou estruturais nas Escolas, como se 

esperava. 

Vale ressaltar que poucas Escolas têm autonomia no que se refere à gestão dos 

recursos financeiros, às questões administrativas e aos seus cursos. Esses entraves 

burocráticos interrompem as formações, por isso, a maioria das Escolas não conseguiu 

atender as demandas.   

Formam-se e qualificam-se trabalhadores do SUS no nível fundamental e médio, 

através de demandas do Ministério da Saúde, Convênio de Cooperação Técnica entre a 

SESDEC-RJ, Prefeituras e instituições interessadas na formação dos trabalhadores (CEE, 

1992).  

Atualmente a Escola está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro (SES-R. J), o Regimento Escolar e os Projetos de Cursos foram autorizados pelo 

Parecer Nº. 150/90 do Conselho Estadual de Educação, instituído pela Portaria Ministerial Nº. 

1298 de 28 de novembro de 2000, com o objetivo de atender aos princípios do SUS, 

promover e realizar cursos. 

A Escola não atende somente um público delimitado, de um território específico; 

atende a profissionais residentes em todo o Estado do Rio de Janeiro. A realização dos cursos, 

de forma descentralizada, justifica-se por causa das necessidades dos Municípios ou 

instituições e pelas condições técnicas do local. Esta forma de execução facilita o acesso dos 

trabalhadores à qualificação ou formação, evitando o deslocamento para locais distantes do 

trabalho e, consequentemente, diminuindo o tempo de afastamento do serviço.  

É importante para relembrar que mantiveram-se as características iniciais do projeto de 

formação: a integração do ensino com a prática profissional, facilitando a interligação dos 

conhecimentos aprendidos na teoria, com a prática desenvolvida nos campos de trabalho. 

Quanto à organização do processo de trabalho, o apoio técnico-pedagógico ao grupo 

local é realizado pela direção geral e pelos coordenadores de cada área de habilitação. 

 Esse grupo técnico – além de realizar estratégias de ações técnicas e capacitações 

pedagógicas ao corpo docente designado pelo Município – participa do processo de 
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supervisão permanente. O campo de aprendizado (estágio) é cedido pelo serviço de saúde 

local ou por meio de parcerias entre diferentes organizações. 

 

 

2.3 O Projeto Político Pedagógico da Escola de Formação Técnica  

 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96, a Escola 

de Formação Técnica em Saúde, enfrentou muitos conflitos para desenvolver e implementar 

sua proposta político-pedagógica (PPP), dirigida aos trabalhadores da saúde (BRASIL, 1996).  

O Projeto Político Pedagógico começou a ser elaborado no ano de 2008, em uma 

gestão com mais de quinze anos de duração, e terminou em 2011, em outra gestão. 

Baseada no Artigo 39 da LDBEN e no Artigo 2º da Deliberação 295/05 do CEE, 

discorre sobre a promoção da educação profissional técnica de nível médio, por meio da 

descentralização de turmas articuladas aos serviços municipais de saúde em todo o Estado do 

Rio de Janeiro, implementando a metodologia de integração ensino-serviço-comunidade.  

Com o Decreto 5154/04, do Parecer 39/04 do CNE/CEB e da Deliberação nº 295/2005 

do CEE-RJ, a Escola rediscute sua proposta e, num processo coletivo, reelabora o seu Projeto 

Político-Pedagógico (BRASIL, 2005). 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola tem como Missão: “desenvolver 

educação profissional em saúde para consolidação do Sistema Único de Saúde, visando 

contribuir para a qualidade de vida da população” (PPP, 2008, p.4). Apresenta como 

objetivos: 

 Formar profissionais críticos e comprometidos com a atenção à saúde da 

população, pautado nos princípios e diretrizes do SUS. 

 Implantar cursos de educação profissional técnica de nível médio para 

trabalhadores do SUS ou em processo de inserção a este. 

 Desenvolver cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores da 

saúde, bem como para os profissionais das instituições conveniadas. 

 Promover Educação Permanente, bem como para os profissionais das 

instituições conveniadas. 

 Desenvolver produção técnico-científica no âmbito institucional com a 

participação dos docentes e discentes. 

 Desenvolver projetos de extensão por meio de parcerias públicas e/ou 

privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 Oferecer cooperação técnica no campo da educação profissional e das 

políticas de saúde. 

 Privilegiar metodologia que contribua para fomentar a reflexão, a crítica e o 

aprender a aprender com vistas a vincular a educação ao mundo do trabalho e à 

prática social (PPP, 2008, p.5). 
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O documento destaca como Fundamentos Ético-Políticos: práticas transformadoras, 

ressignificando o conceito de inclusão, levando em conta a competência humana para o 

cuidar, valorizando a autonomia do trabalhador, seus conhecimentos e experiências cotidianas 

e sua capacidade de transformação da situação de trabalho e de vida. Pontua a Educação 

Problematizadora como característica da Escola e a participação ativa dos educandos no 

processo de ensino-aprendizagem. Descreve os critérios que orientam as ações avaliativas dos 

discentes como: 

 Domínio dos conteúdos teórico e prático relevantes para o desempenho 

profissional; 

 Proposição e/ou aplicação de soluções em situações cotidianas de trabalho; 

 Demonstração de atitudes necessárias para o processo de trabalho 

humanizado em saúde em relação à clientela e equipe (PPP, 2008, p.5). 

 

Considerando essa concepção de avaliação, o resultado da avaliação final de cada área 

é expresso em conceitos: Apto e Não apto. Ressalta que o processo de trabalho deve ser 

participativo, com reuniões de corpo diretivo e de funcionários. Nestas reuniões, deve ser 

definido o planejamento de processos de trabalho decorrentes de novas demandas e é quando 

devem ser realizadas avaliações do serviço (PPP, 2008, p.6). 

No referido documento também são descritos os planos de todos os cursos da Escola, 

as justificativas e objetivos, requisitos de acesso, perfil profissional de conclusão, organização 

curricular, descrição de cada área a ser trabalhada, critérios para o aproveitamento de estudos 

e avaliação, instalações físicas e equipamentos, condições para emissão de certificados e 

diplomas.  

Para Deluiz (2001) a certificação profissional baseada em competências, na área da 

saúde, é uma referência doutrinária à Reforma Sanitária dos princípios normativos e 

organizativos do SUS, utilizada como estratégia, devido às necessidades do processo 

produtivo, abrangendo a dimensão ético-política no mundo do trabalho. 

 

 

2.4 A Oficina de reflexão pedagógica dos instrutores 

 

Não existem documentos específicos para a concepção da Oficina de Reflexão 

Pedagógica no Projeto Político Pedagógico. É mencionado somente que os 

instrutores/docentes passarão pelo processo de formação oferecido pela Escola, cujo conteúdo 

inclui as concepções pedagógicas, suas metodologias de ensino-aprendizagem, estrutura 

curricular e concepção de avaliação da aprendizagem. 
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A instrutoria é constituída por profissionais de nível superior das áreas de saúde, 

exatas e/ou de humanas, que atuam na atenção à saúde em nível local. Respeitadas as 

especificidades da base tecnológica de cada Área Curricular, os instrutores atuam em 

atividades teórico-práticas e de estágio curricular supervisionado, promovendo a 

interdisciplinaridade e a integração ensino-serviço-comunidade. 

 No processo de formação profissional é utilizada a metodologia da problematização, 

tendo por base a realidade para a formação de instrutores, coordenadores (profissionais que já 

trabalham nos serviços de saúde) e educandos. 

Para a formação pedagógica destinada aos docentes do quadro, permanentes ou não, é 

utilizada a modalidade de ensino realizado na sede: a Oficina Pedagógica em Educação 

Profissional na Área de Saúde – que é aplicada por docentes e coordenadores da própria 

Escola, que prestam o apoio pedagógico necessário ao processo de educação, saúde, práticas 

que integram o sistema social – propondo uma abordagem reflexiva e crítica dos conteúdos. 

A formação pedagógica – que até era composta de cinco encontros com duração de 8 

horas cada, totalizando 40 horas – atualmente depende da disponibilidade dos recursos 

humanos e materiais da ETIS e dos municípios. Entretanto, existem muitos intervalos ou 

atrasos, que acabam influenciando o processo de formação em sala de aula, e/ou não 

completando a carga horária prevista. 

 O primeiro momento é realizado em dois dias, para a apresentação da metodologia da 

problematização, história da Escola, dinâmica de grupo, apresentação de cada componente do 

grupo (turma composta por, no mínimo vinte e cinco pessoas), construção de problema, 

solução e apresentação em plenária por grupo (normalmente formam-se quatro grupos de 

trabalho na mesma sala).  

O segundo momento é realizado em um dia e é composto de apresentação individual, 

dinâmica de grupo, divisão de grupo, apresentação dos livros utilizados na escola, entrega de 

um livro por grupo, para apresentação e familiarização do conteúdo. 

No terceiro momento, que ocorre em dois dias, é realizada divisão de grupos na 

mesma sala, apresentação da avaliação, simulação de avaliação e eventuais problemas com 

educandos, apresentação e preenchimento do diário de classe, apresentação e instruções para 

preenchimentos de papéis burocráticos e encerramento da capacitação. 

É importante lembrar que os instrutores locais são designados pelo gestor municipal 

ou unidade de saúde, por meio de cooperação técnica, mas essas chefias mudam 

constantemente; consequentemente, mudam também os indicados. 
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 Explica-se aos futuros instrutores que as dúvidas poderão ser esclarecidas com as 

coordenações de curso específicas.  Após o encerramento, não há mais encontros, 

compartilhamento de vivências, ou continuidade da formação ou de conteúdo.  

 

 

2.5 Reflexões sobre saúde, educação e a metodologia da problematização 

 

A educação e saúde estão relacionadas, mas trabalhar esses conceitos ainda é um 

desafio para o profissional de saúde, porque historicamente somos formados para a prática 

curativista e assistencialista, pelos modelos hegemônicos instituídos de modo fragmentado. 

 Para Araújo et al. (2007) o modelo tradicional de formação, dito biomédico dos 

profissionais de saúde, que tem como característica a divisão corpo e mente, entende que os 

aspectos psicológicos, sociais e ambientais no processo de adoecer, não devem ser 

considerados como fatores capazes de desencadear doenças.  

Segundo Oliveira e Leite: 

A educação, enquanto área de conhecimento desenvolve seus estudos e pesquisas 

apoiadas na investigação da realidade e nos fundamentos epistemológicos e 

gnosiológicos advindos da Filosofia, da História, da Psicologia, da Sociologia, entre 

outras áreas do conhecimento (Oliveira e Leite, 2011, p.7).  

 

Referem ainda as autoras que estas diferentes concepções filosóficas permitem 

sistematizar diferentes teorias e práticas pedagógicas, se consideradas em um contexto sócio- 

histórico.  

De acordo com este pensamento, na família, educar pode significar a transmissão de 

princípios morais, principalmente por meio de exemplos da conduta considerada correta pelos 

pais. No ambiente profissional, educar pode ter o sentido de capacitar indivíduos para 

atividades profissionais específicas, ou atualizar conhecimentos adquiridos anteriormente.  

Para Vasconcelos et al. (2009) a educação é entendida como a atualização histórica do 

homem e a condição imprescindível, para que ele, pela apropriação do saber produzido 

historicamente, construa sua própria humanidade histórico-social. 

Entende-se, portanto, a educação como uma apropriação do conhecimento que 

possibilita escolhas conscientes e livres, em um dado momento e cenário histórico, 

implicando responsabilidade social, ecológica e política. 

 Acrescentam que atualmente “tanto a saúde quanto a educação buscam caminhos para 

construir um sujeito em estado de permanente aprendizagem, aprendendo a aprender, 
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prendendo a ensinar e ensinando a aprender”, conspirando para o contexto da qualificação das 

práticas de saúde do SUS (Vasconcelos et al., 2009, p.6).  

As autoras referenciam a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, art. 1°) que afirma que: “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (idem). 

Na concepção da integralidade, as ações de educação em saúde se destacam como 

estratégia articulada – entre a concepção da realidade do contexto de saúde e a busca de 

possibilidades de atitudes que podem gerar mudanças a partir de cada profissional de saúde – 

do trabalho em equipe e dos diversos serviços que buscam uma transformação no quadro da 

saúde da população (PINHEIRO; LUZ, 2003). 

Segundo Falkenberg et al. (2014) há conceitos distintos para a educação em saúde e 

educação na saúde:  o conceito de educação em saúde enfatiza a educação popular em saúde, 

valorizando os saberes individuais e coletivos, objetivando a prevenção, a promoção, a 

autonomia e emancipação. Para isso acontecer todos os atores têm que estar envolvidos 

(profissionais de saúde, gestores e população). 

Educação na saúde significa produção e sistematização de conhecimentos; está 

relacionada com a formação, desenvolvimento, atuação, envolvendo práticas de ensino e 

saúde, enfatizando a educação permanente em saúde, e as ações estão direcionadas a 

qualificação dos processos de trabalho em saúde, considerando a realidade e as 

especificidades locais.  

Para Bordenave (1983) as opções pedagógicas adotadas por um determinado contexto 

refletem as ideologias e os objetivos do referido contexto, e muitas vezes não está dirigido aos 

fundamentos epistemológicos da pedagogia e sim, aos efeitos de sua aplicação.  

A opção pedagógica – quando exercida de maneira dominante durante um período 

prolongado – tem consequências sobre a conduta individual e comportamento da sociedade 

como um todo. 

O mesmo autor destaca três opções pedagógicas mais utilizadas: 1) a metodologia de 

transmissão, para a qual  o aluno é considerado como uma página em branco e recebe apenas 

o que é oferecido pelo professor e pelos livros; 2) a metodologia do condicionamento-

respostas emitidas por aluno, de acordo com os desejos do professor e é realizado um 

treinamento para tal; 3) a pedagogia da problematização, que aumenta a capacidade do aluno, 
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uma vez que o mesmo é considerado participante e agente da transformação social, detecta os 

problemas reais, busca soluções originais e criativas.  

Após a análise e comparação das três opções pedagógicas apresentadas, o referido 

autor destaca como a mais indicada no processo ensino aprendizagem a pedagogia 

problematizadora, mas ressalta que em algum momento são necessárias contribuições das 

outras opções. 

Entretanto, não se pode perder de vista o objetivo fundamental da ação educativa, que 

é o de desenvolver integralmente a personalidade do aluno, sua capacidade de pensar e 

raciocinar, valorizando os hábitos de responsabilidade e cooperação.  

De acordo com o pensamento de Berbel (1998) trata-se de um caminho metodológico 

capaz de orientar a prática pedagógica de um educador preocupado com o desenvolvimento 

de seus alunos e com sua autonomia intelectual, visando o pensamento crítico e criativo, além 

da preparação para uma atuação política. Cada tema é transformado em um problema para ser 

discutido em grupo. 

A vivência desta prática pedagógica permite desenvolver um processo de ação-

reflexão-ação das atividades docentes e assistenciais exercidas a partir da aplicação do Arco 

de Charles Maguerez, uma construção coletiva do processo de aprender a ensinar.  

A proposta pedagógica desenvolvida por Charles Maguerez possibilita desenvolver 

uma metodologia que integra conhecimentos gerais e específicos, em um eterno movimento 

de ação-reflexão-ação, partindo sempre de algo real/concreto/prático para o abstrato/teórico.  

Este conhecimento é construído em conjunto pelos educandos e 

instrutores/coordenadores, sendo o processo de ensino-aprendizagem crítico e reflexivo, as 

ações conscientes e lógicas são despertadas em todos os atores envolvidos, tornando-se agente 

de sua própria história, transformando o contexto em que vivem.  

Bordenave (1999) apresenta o processo ensino-aprendizado nesta pedagogia 

utilizando-se do método do arco criado por Charles Maguerez, que representa 

esquematicamente os passos desta metodologia. Na Figura 2 apresentamos as etapas do Arco 

da Metodologia Problematizadora. 

É possível observar nesse diagrama o processo de ensino-aprendizagem que parte da 

observação de um aspecto selecionado da realidade, que pode ser identificado por meio dos 

próprios olhos ou, quando isto não é possível, através de meios audiovisuais, modelos etc. 
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 Nesta segunda modalidade de observação, há perdas de informação inerentes a uma 

representação do real. Ao observar a realidade, os alunos expressam suas percepções pessoais, 

efetuando-se uma primeira leitura ingênua desta realidade.  

Na segunda fase, os alunos separam dessa observação inicial o que é verdadeiramente 

importante daquilo que seja puramente superficial ou contingente, identificando os pontos-

chave do problema ou assunto em questão, as variáveis mais determinantes da situação. 

 

Figura 2 

 
Fonte: Bordenave e Pereira (p. 10) 

 

 

Em um terceiro momento, os alunos passam à teorização do problema, quando é 

perguntado ao aluno o porquê das coisas observadas. Recorre-se, então, aos conhecimentos 

científicos, possibilitando a teorização a partir dos fatos contidos no dia-a-dia, no cotidiano do 

aluno. Se a teorização é bem-sucedida, o aluno chega a "entender" o problema não somente 

em suas manifestações empíricas ou situacionais, mas também os princípios teóricos que o 

explicam.  

Essa etapa de teorização que compreende operações analíticas da inteligência é 

altamente enriquecedora e permite o crescimento mental dos alunos. Confrontada a Realidade 

com sua Teorização, o aluno se vê naturalmente movido a uma quarta fase: a formulação de 

Hipóteses de Solução para o problema em estudo.  

O aluno utiliza então a realidade para aprender com ela, ao mesmo tempo em que se 

prepara para transformá-la. Na última fase, o aluno pratica e fixa as soluções encontradas 
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como sendo mais viáveis e aplicáveis. Aprende a generalizar o aprendido para utilizá-lo em 

situações diferentes e a discriminar em que circunstâncias não é possível ou conveniente a 

aplicação (BORDENAVE,1999 apud PEREIRA, 2003). 

Os autores supracitados apontam as seguintes repercussões da pedagogia da 

problematização (BORDENAVE, 1999 apud PEREIRA, 2003, pp.1532-1533): 

 

1. Em nível individual:  

 Aluno motivado pela percepção de problemas reais cuja solução se 

converte em reforço; 

 Aluno constantemente ativo, observando, formulando perguntas, 

expressando percepções e opiniões; 

  Aprendizagem ligada a aspectos significativos da realidade; 

  Desenvolvimento das habilidades intelectuais de observação, análise, 

avaliação, compreensão, extrapolação etc.;  

  Intercâmbio e cooperação com os demais membros do grupo; 

  Superação de conflitos como integrante natural da aprendizagem 

grupal;  

 Status do professor não difere do status do aluno. 

 

2. Em nível social:  

 População conhecedora de sua própria realidade e reação à valorização 

excessiva do forâneo (externo);  

 Métodos e instituições originais, adequados à própria realidade; redução 

da necessidade de um líder, pois líderes são emergenciais;  

 Elevação do nível médio de desenvolvimento intelectual da população, 

graças a maior estimulação e desafio; 

 Criação (ou adaptação) de tecnologia viável e culturalmente 

compatível; 

 Resistência à dominação por classes e países. 

Essa metodologia utilizada na Escola de Formação Técnica, cenário deste estudo, é 

considerada uma metodologia ativa por utilizar estratégias de ensino-aprendizagem que têm 

por base a realidade, para a formação de instrutores, coordenadores (profissionais que já 

trabalham nos serviços de saúde) e educandos.  
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Com essa metodologia diminuem-se também os custos operacionais, porque o quadro 

fixo de funcionário é reduzido, então trabalhamos com convidados e instrutores indicados por 

instituição conveniada ou gestor. Esse tipo de seleção causa problemas durante a execução 

dos cursos, porque os indicados ou convidados nem sempre têm vocação docente ou 

disponibilidade para tal. 

O processo pedagógico da problematização visa à construção do saber do indivíduo e 

do coletivo, estimulando o ato reflexivo, a capacidade de observação e a análise crítica. O 

Enfermeiro, durante o processo de formação, poderá ser esse agente ativo na transformação da 

sociedade e no contexto onde está inserido, desenvolvendo capacidades de diálogo com 

equipe de trabalho, gestão e práticas integrais de saúde. 

Freire (1977) chama esta pedagogia de educação libertadora, porque valoriza o diálogo 

e a realidade, porque há transformação social por meio de uma prática conscientizadora e 

crítica. Problematizar não se restringe a apresentar questões, mas também refletir.   

 

 

2.6 Estado da arte: Formação Pedagógica das Escolas Técnicas do Sistema Único de 

Saúde  

 

Para ampliar o conhecimento e analisar o processo de formação pedagógica nas 

Escolas Técnicas do SUS, foi elaborado e publicado um artigo de RI com o título Formação 

Pedagógica das Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde. Apresentamos abaixo trechos 

do artigo. No Apêndice 1 encontra-se o resumo. 

Problemas organizacionais e estruturais têm dificultado a realização das capacitações 

que, por sua vez, geram uma formação profissional fragmentada, afetando a qualidade dos 

cuidados de Enfermagem, as relações de trabalho e o grau de satisfação dos usuários.  

Ao considerar a relevância temática da Formação Pedagógica, o objeto deste estudo é 

a formação pedagógica dos docentes realizada nas Escolas Técnicas do Sistema Único de 

Saúde. O objetivo é analisar o processo de formação pedagógica para docentes realizados nas 

referidas Escolas. Trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram desenvolvidas seis 

etapas:  

1. Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 

 2. Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 

 3. Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados;  
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4. Categorização dos estudos selecionados;  

5. Análise e interpretação dos resultados;  

6. Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

A revisão integrativa é uma abordagem metodológica que oferece, aos profissionais de 

saúde, o acesso rápido aos resultados de pesquisas que fundamentam as condutas ou a tomada 

de decisão, proporcionando um saber a partir de uma reflexão crítica (SOUZA et al., 2010).  

A pergunta norteadora deste estudo foi: Como é realizado o processo de capacitação 

pedagógica para docentes nas Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde?  

Os critérios de inclusão dos estudos nesta revisão integrativa foram artigos na íntegra, 

em português, indexados e coletados nas bases LILACS, MEDLINE, BDENF e biblioteca 

virtual SciELO, nos anos entre 2012 e 2016, que abordassem o processo de capacitação 

pedagógica para docentes nas ETSUS. Obteve-se uma amostra de 45 artigos e, após leitura 

extensiva, seis artigos responderam ao objetivo e critérios de inclusão do estudo. A busca dos 

artigos ocorreu no período de fevereiro a abril de 2017, com os descritores cadastrados nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Enfermagem; Educação Continuada; Educação em 

Enfermagem; Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; Educação Continuada e Sistema 

Único de Saúde. Após essa etapa, ocorreu a leitura minuciosa de todos os artigos na 

sequência, delimitando-se variáveis para a análise e a discussão dos dados: base de dados; 

título/autores; periódico/ano; tipo de estudo e considerações temáticas.  

Os dados da pesquisa foram respeitados na medida em que os autores das obras eram 

devidamente referenciados ao longo do trabalho, detalhados, buscando explicações em cada 

estudo e confrontando-o com os demais. O levantamento dos resultados e o desenvolvimento 

de discussões se deram após a leitura minuciosa de todos os artigos compilados e descritos na 

tabela 1.   

Dos seis artigos originais selecionados para o estudo, são caracterizados como 

pesquisa qualitativa cinco (83,3%), publicados na LILACS, e um (16,7%) artigo, na BDENF. 

Quanto ao ano de publicação: dois (33,3%) foram publicados em 2012; um (16,7%) artigo, 

em 2013; dois (33,3%) artigos foram publicados em 2014 e um (16,7 %) artigo, em 2016. Nas 

buscas, não apareceram publicações do ano de 2015. Os dados mostram a necessidade de 

publicações sobre a formação e a capacitação docente realizada nas Escolas Técnicas do SUS.  

Quanto à origem dos estudos, todas as pesquisas foram realizadas no Brasil. Em 

quatro (66,7%) artigos, os autores foram gestores das ETSUS; em dois (33,3 %) artigos, os 
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autores exercem a função de coordenadores de curso na ETSUS. Os dados mostram a falta de 

publicações dos docentes que participaram da formação pedagógica oferecida pelas Escolas.  

 

 

Quadro 1 

 
BASE 

DE 

DADOS 

TÍTULOS/ 

AUTORES 

PERIÓDICOS/ 

ANO 

TIPO DE 

ESTUDO 

RESULTADOS TEMÁTICOS 

Lilacs As Escolas             

Técnicas do SUS: que 

projetos político- 

pedagógicos as 

sustentam? 

 

 

 

 

Galvão EA, Sousa MF. 

 

Physis: Revista         

Pesquisa                  de 

Saúde Coletiva 

 

 

2012 

Pesquisa 

qualitativa 

Objetivou explorar as visões político-

pedagógicas expressas                                              

pelos gestores das cinco                                                      

Escolas Técnicas do SUS, nas                                             

cinco regiões do país. Identi-                                                   

ficaram como estas instituições                                           

se organizam, se estruturam                                           

e se sustentam. Os resultados                                          

evidenciaram a falta de capaci-                                                        

tação específica e o déficit de                                                

recursos humano.  Ressaltaram                                                                                  

a qualidade pedagógica e a con-                                      

tribuição para o fortalecimento do SUS. 

Lilacs Escolas Técnicas 

do SUS (ETSUS) no 

Brasil: regulação 

da integração 

ensino serviço e 

sustentabilidade 

administrativa. 

 

 

Borges FT, Garbin 

CAS, Siqueira CE,                               

Garbin  AJI, 

Rocha NB, Lolli         

LF, et al. 

 

Revista Ciência 

e Saúde Coletiva 

 

 

 

 

2012 

Pesquisa 

qualitativa 

Analisou a sustentabilidade administrativa 

das Escolas Técnicas do SUS (ETSUS), a 

integração ensino serviço, a gestão do 

trabalho. O estudo aponta problemas e 

fragilidade referente à gestão, a 

regulamentação da atividade docente e a 

formação para capacitação pedagógica. 

 

Bedenf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeções e 

expectativas de 

ingressantes 

no curso de formação 

docente 

em educação profissional 

técnica na saúde. 

 

 

Marin MJS, Tonhom 

SFR, Michelone APC, 

Higa EFR, Bernardo 

MCM, Tavares CMM. 

 

 

 

 

Rev esc enferm USP 

 

 

 

 

2013 

 

 

Interface: 

Comunicação, 

Saúde, Educação. 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 

qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisou as projeções e expectativas dos 

ingressantes em um curso de formação 

docente para profissionais das ETSUS. Os 

resultados revelaram a transformação do 

processo e preocupação dos docentes com o 

aumento da sobrecarga do trabalho. Apontam 

necessidades de atualização permanente e 

estudos avaliativos. 
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Lilacs 

Formação docente 

na área da saúde: 

avaliação, questões e 

tensões. 

 

 

 

Bomfim MI, 

Goulart VMP, 

Oliveira LZ. 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

Pesquisa 

avaliativa 

Avaliou os resultados alcançados por 

docentes na formação em nível de pós-

graduação Lato Sensu trazendo questões e 

tensões observadas.  Os resultados revelaram 

dificuldades dos                                       

docentes em superar visões unilaterais sobre 

a realidade que atuam, vínculo precário e 

sobrecarga do trabalho na Escola, baixa 

participação em tarefas acadêmicas, 

necessidades de atualização. Traz reflexões 

sobre as propostas da formação docente. 

Lilacs Escola técnica 

de saúde do SUS 

Blumenau: contribuições 

pedagógicas aos 

enfermeiros. 

 

 

 

Tafner DPO, 

Souza      DM, 

Danielski K, 

Mocelin J. 

Espaço para a Saúde- 

Revista de Saúde 

Pública do Paraná. 

 

 

 

 

2014 

Pesquisa 

descritiva com   

abordagem 

qualitativa 

 

Relatou experiências da capacitação 

pedagógica da ETSUS Blumenau. O estudo 

conclui que a capacitação pedagógica 

possibilita 

a aprendizagem sobre o método 

problematizador dos docentes do quadro 

permanente da Escola. Revelaram que a 

rotatividade dos                                       

profissionais no serviço de saúde limita e 

influencia a aplicabilidade da metodologia na 

assistência. 

 

Lilacs O processo ensino- 

aprendizagem na 

formação de 

trabalhadores do 
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Pesquisa 

qualitativa 

 

Avaliou o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem utilizando a metodologia 

problematizadora na perspectiva dos 

professores e alunos da ETSUS de Tocantins. 

Foram identificadas três temáticas:  

problematização como opção metodológica; 

aplicação da metodologia problematizadora; 

desafios do processo; e fatores que dificultam 

ou facilitam o processo ensino-aprendizagem. 

Os estudos revelaram que os docentes não 

utilizam a metodologia problematizadora, por 

causa do tempo para o planejamento da aula; 

o grupo ficou mais                       participativo 

e envolvido no processo. Pontuam avanços na 

Escola, relatam a necessidade de atualização 

para os docentes, falta de infraestrutura, 

recursos didáticos insuficientes e falta de 

autonomia da Escola. 

 

Fonte: Dados coletados pelos autores (2017). 

 

Acredita-se que o relato de experiência, a vivência, o olhar, a percepção e a reflexão 

crítica dos profissionais que participaram da formação pedagógica como alunos contribuiriam 

para a divulgação, a avaliação, o aprimoramento e a discussão deste processo.  

Para legitimar as ações de educação, é importante que os indivíduos sejam 

protagonistas desse processo, participando de forma ativa da produção de saúde e 
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conhecimento, fazendo uma fusão entre o que é tido como saber popular e saber científico 

(AMTHAUER, 2017).   

Durante as buscas nas bases de dados, encontraram-se trabalhos de conclusão de 

curso, dissertação de mestrado e livros publicados como produto da formação, mas estes 

foram os critérios de exclusão deste estudo. Entre a amostra selecionada, cinco (83,3%) 

artigos destacam a necessidade de atualização e capacitação específica para os docentes, 

enquanto que um (16,7%) artigo não relata este problema.  

Os seis (100%) artigos mostram o déficit de recursos humanos e a rotatividade de 

pessoal como um problema para a efetividade da formação. A falta de regulamentação da 

atividade docente em serviço dificulta a formação de um quadro permanente para a 

capacitação pedagógica. A fragilidade e a precariedade dos vínculos empregatícios são uma 

realidade na maioria das Escolas.  

Os profissionais do quadro permanente, em sua maioria, pertencem à secretaria de 

saúde, ao município ou ao Ministério da Saúde, estão cedidos para trabalhar na Escola como 

profissionais de saúde, mas atuam na docência sem plano de carreira. 

Referente à falta de infraestrutura das Escolas, cinco (83,3%) artigos destacam este 

problema e apenas um (16,7%) não o relata. Os dados revelam que as ETSUS apresentam 

realidades diferentes devido à identidade jurídica própria e à administração.  

Os resultados obtidos nos artigos foram agrupados, de acordo com o eixo temático, 

emergindo duas categorias para a discussão: Desafios da Formação Pedagógica; Autonomia 

das Escolas como estratégia de mudança. 

Na discussão apareceram duas categorias: 1- Desafios da formação pedagógica; 2- 

Autonomia das Escolas como estratégia de mudança. 

 

1- Desafios da formação pedagógica: 

Nos artigos selecionados para esta categoria, pode-se destacar a utilização das 

metodologias ativas no processo de formação das Escolas.  

A metodologia da problematização visa à construção do saber do indivíduo 

estimulando o ato reflexivo, a capacidade de observação e a análise crítica. O uso desta 

metodologia possibilita a atuação no cotidiano, pois utiliza um cenário real e não necessita de 

muitas mudanças físicas na organização (BERBEL, 2011). 

Para Siqueira et al. (2013) a competência no campo da educação e da saúde, é 

necessária a manutenção de uma perspectiva crítica para a perspectiva libertadora na qual se 
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pode reconfigurar a formação dos trabalhadores da área da saúde para aproximar a formação 

profissional construída em lógicas mais solidárias de existência nas relações entre as pessoas.  

Nos artigos selecionados os profissionais falam da qualidade do curso, sentem-se 

capacitados para a docência após o curso, vislumbram a transformação no serviço de saúde 

onde atuam e a metodologia possibilita a aprendizagem.  

Os seis (100%) artigos apontam o déficit de recursos humanos e a rotatividade de 

pessoal como um problema para a efetividade da formação. A falta de regulamentação da 

atividade docente em serviço dificulta a formação de um quadro permanente para a 

capacitação pedagógica. Os profissionais do quadro permanente, em sua maioria, pertencem à 

Secretaria de Saúde, ao município ou ao Ministério da Saúde, estão cedidos para trabalhar na 

Escola como profissionais de saúde, mas atuam na docência sem plano de carreira.  

A força do trabalho, na maioria das Escolas, acontece por meio de projetos. Quando há 

recursos financeiros para a execução, é realizado um processo seletivo para a contratação 

temporária de profissionais de saúde para exercerem a função de docente.  

Todos os artigos relatam necessidades e dificuldades de atualização dos docentes e de 

integração ensino-serviço devido ao quadro reduzido de funcionários permanentes, à alta 

rotatividade dos docentes, por causa do vínculo empregatício fragilizado, e ao déficit de 

recursos financeiros. É importante ressaltar que a articulação das Escolas com o serviço de 

saúde depende muito das secretarias de saúde.  

Ser docente não é uma simples missão: exige preparo, conscientização e compromisso 

ético com a sociedade, com a formação profissional permeada pela reflexão crítica da prática 

educativa e o desenvolvimento da autonomia intelectual (BORDALLO et al., 2013).  

Existem 40 Escolas Técnicas que apresentam especificidades. Em sua maioria, são 

vinculadas à gestão da saúde municipal ou estadual, mas algumas estão vinculadas à 

Educação (centro formador estadual ou municipal; faculdade) em cogestão com o setor de 

Saúde e uma Escola está vinculada à gestão federal (possui autonomia e recursos financeiros 

próprios).  

Os entraves burocráticos e questões políticas locais influenciam de modo negativo 

neste processo, pois a maioria das Escolas não possui autonomia administrativa, financeira e 

poder decisório e apresentam dificuldades para a articulação e a gestão da formação.  

Três (50%) artigos indicam que os docentes não utilizam a metodologia 

problematizadora em sala de aula. A maioria dos docentes é vinculada à assistência e possui 

formação específica nas áreas da saúde, mas não possui formação para a docência. Acredita-
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se que isso contribui para a não adesão, em sala de aula, a essa metodologia e, além dos 

problemas supracitados, existem a fragmentação do processo da formação docente, com a 

carga horária reduzida, o aumento do trabalho, a falta de condições de trabalho, a falta de 

planejamento coletivo, a supervisão e o apoio ao docente.  

Abrir os serviços como lugares de produção de subjetividade e tomar as relações como 

produção, lugar de problematização, abertura para a produção e não como conformação 

permite praticar contundentemente a Educação Permanente em Saúde (CECCIM, 2005).  

A formação docente é um processo de construção ao longo de uma carreira 

profissional na qual o docente aprende, progressivamente, a dominar o seu ambiente de 

trabalho. Para isso, a formação e a atualização devem ser constantes para o cumprimento das 

exigências educacionais da contemporaneidade (VALENTE e SOUZA, 2013). 

 

2- Autonomia das Escolas como estratégia de mudança  

Os estudos demonstraram que as Escolas necessitam de mudar o modelo de gestão 

garantindo autonomia para a coordenação da sua força de trabalho e a execução de recursos 

financeiros e cursos. A maioria delas utiliza os mesmos modelos gerenciais desde que foi 

criada e há a necessidade de uma gestão participativa e qualificada.  

A falta de autonomia de algumas, para a gestão e a execução de recursos, não 

contribui para as mudanças que se fazem necessárias e aumenta a precariedade da formação e 

da qualificação dos trabalhadores. Há a necessidade da regulamentação de instrumentos 

jurídicos para a gestão e a execução de recursos. As estruturas físicas e as instalações também 

apresentam peculiaridades, conforme a Escola.  

No que se refere à falta de infraestrutura das Escolas, cinco (83,3%) artigos destacam 

este problema e apenas um (16,7%) não o relata. Os dados revelam que as ETSUS apresentam 

realidades diferentes devido à identidade jurídica própria e à administração. 

Os resultados da revisão permitiram identificar que a rotatividade de pessoal, a falta de 

estrutura física e de equipamentos tecnológicos, a falta de autonomia e a dificuldade dos 

gestores para a execução dos recursos financeiros são desafios para a efetividade e a formação 

pedagógica.  

Apesar das dificuldades, a formação pedagógica oferecida pelas Escolas pode ser 

considerada uma estratégia para a consolidação do Sistema Único de Saúde, por provocar 

mudanças no processo de trabalho, permitindo o envolvimento dos docentes com a 
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metodologia para a promoção de práticas de cuidado integral e integrado, de reflexões críticas 

e saberes compartilhados.  

O estudo contribuiu para o conhecimento e a reflexão crítica acerca do processo de 

formação pedagógica realizado nas ETSUS. É relevante para o desenvolvimento e o 

fortalecimento das Escolas a mudança do modelo de gestão para garantir sua autonomia, a 

execução de recursos, a continuidade da formação pedagógica e dos cursos.  

Faz-se necessária a realização de pesquisas para explorar mais a temática do processo 

de formação pedagógica das Escolas Técnicas do SUS por docentes que vivenciaram essa 

formação nas referidas instituições. 

 

 

2.7 Novos rumos para a Escola de Formação Técnica 

 

Em 12 de maio de 2011, por meio do Decreto nº 42.966, a gestão da Escola foi 

transferida da SES-RJ para a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) que está 

vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta seria de uma 

cogestão para operacionalizar os recursos financeiros, mas por diversos problemas políticos e 

sem muita transparência, nada aconteceu. 

A sede localizada no bairro de Botafogo foi doada a um grupo de culinária francesa 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e 

desde então a Escola de Formação Técnica foi transferida provisoriamente para o bairro do 

Engenho de Dentro, no Instituto Municipal Nise da Silveira, instalando-se no sexto andar do 

Prédio Casa do Sol. 

Essa mudança trouxe perdas para o quadro funcional da Escola, com um esvaziamento 

significativo de servidores do quadro permanente (alguns pediram aposentadorias, outros 

pediram transferência) e muitos terceirizados foram demitidos, pois o novo espaço físico é 

reduzido e com infraestrutura precária. 

Em 2008 a Escola possuía sessenta funcionários (servidores públicos e terceirizados). 

Com a perda da sede em 2011 ficaram dezoito funcionários (cinco terceirizados). Hoje no 

quadro funcional restaram apenas catorze servidores. Todos os funcionários terceirizados 

foram demitidos pela FAETEC. 
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Além das perdas de funcionários, sede, referência, perdeu-se diversos documentos, 

inclusive históricos, material tecnológico, parte do mobiliário, o espaço estruturado do 

Telessaúde, acervos da biblioteca e espaço físico para dar aula, entre outros. 

Como toda ETSUS, trabalha-se com demandas do órgão onde estão vinculados, no 

nosso caso a SES-RJ, municípios e Ministério da Saúde. Trabalha-se também com convênio 

entre o Ministério da Saúde e a SES-RJ, por meio de projetos com abertura de um processo 

administrativo para execução. 

Quando este projeto (plano de trabalho) é aprovado pelo Ministério da Saúde, elabora-

se um termo de referência com a estimativa de gastos, para que seja liberado o orçamento por 

meio de repasse do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro.  

Há necessidade de abrir licitação e contratar pessoa jurídica para desenvolver as ações 

(execução financeira) determinadas pelo projeto, para a realização e execução de cursos de 

formação técnica em saúde pela Escola. 

Mas desde 2009 a SES-RJ não cumpre o seu papel, impossibilitando a Escola de 

realizar cursos e implantar novas turmas. Mesmo neste contexto e processo de precarização 

contínua, sem recursos financeiros, a Escola conseguiu produzir alguns trabalhos, através de 

articulações individuais, coletivas e de antigos parceiros. 

A Escola faz parte da Rede de Bibliotecas do SUS (BVS) contribuindo com os 

conteúdos para o Telessaúde do Estado do Rio de Janeiro desde 2008, mas como não tem 

mais infraestrutura e suporte técnico de informática, utiliza as instalações de universidade 

estadual. 

O Telessaúde é um programa do Ministério da Saúde, que utiliza tecnologias de 

informação e comunicação para qualificação permanente dos profissionais da Atenção Básica, 

visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados à população. 

Entre 2012 e 2014, a ETIS foi responsável pela coordenação local (Polo- RJ) do Curso 

de Especialização em Linhas de Cuidado em Enfermagem nas áreas prioritárias: Saúde 

Materna, Neonatal e do Lactente; Atenção Psicossocial; Urgência e Emergência e Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis.  

Este curso surgiu após discussões do Seminário Alinhamento Teórico-Metodológico, 

no Arranjo das Redes de Atenção Básica, realizado em Brasília, no mês de outubro no ano de 

2011. 
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Em 2013, o município de Piraí solicitou parceria com a ETIS para realizar o curso de 

Auxiliar em Saúde Bucal (780 horas), com uma turma cujas aulas ocorreram entre novembro 

de 2013 e setembro de 2014. Este município custeou todo o processo de execução. 

No final de 2013, a Escola foi convidada a participar e executar no Rio de Janeiro o 

curso do Projeto Caminhos do Cuidado, objetivando a formação em saúde mental para 

Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares/Técnicos em Enfermagem das equipes de Saúde 

da Família no cuidado com os usuários de crack, álcool e outras drogas. 

 Este projeto foi uma parceria entre o Ministério da Saúde, de responsabilidade do 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde (DEGES), da Secretaria de Gestão da 

Educação e do Trabalho em Saúde (SEGETS), Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa 

em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (Escola GHC) e Fiocruz/ICICT. 

A execução deste projeto envolveu a articulação entre instituições do SUS de grande 

relevância para a formação, como as Escolas de Saúde Pública, as Escolas Técnicas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), as áreas de Saúde Mental e Atenção Básica dos três entes 

federativos e os Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde.  

 Os cursos tinham duração de 60 horas e alcançaram durante o período de dezembro 

de 2013 a setembro de 2015, 84 dos 92 municípios, totalizando 97,56% dos 16.941 

profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e foram finalizadas 465 turmas 

descentralizadas. Ultrapassou-se a meta proposta. 

Em 2015 a Escola foi transferida novamente para SES-RJ, através do Decreto nº. 

45.454, de 18/11/2015, mas esta transferência continua em fase de transição e sem definições. 

Desde início de 2016, a Escola encontra-se em completo abandono: com quadro 

reduzido de funcionários, sem limpeza, sem manutenção, sem carro, sem água potável, com 

problemas de infiltrações que comprometem o seu funcionamento e patrimônio. 

No segundo semestre deste mesmo ano, até o momento atual os funcionários 

estatutários da esfera estadual encontram-se com salários atrasados, auxílio alimentação 

atrasado e sem o décimo terceiro salário. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

 

3.1 A Análise Institucional, alguns conceitos e a abordagem Socioclínica Institucional 

 

Segundo Fortuna et al. (2014) a Análise Institucional (AI) se constituiu França nas 

décadas de 1960 e 1970,  a partir de um conjunto de disciplinas e movimentos que ocorreram 

na sociedade francesa nos anos 40 e 50 com as intervenções no meio pedagógico e 

instituições psiquiátricas. As primeiras intervenções socioanalíticas foram lideradas por 

Lourau e Lapassade na década de 1960, quando colocavam em análise as instituições 

envolvidas em qualquer estabelecimento/organização, escolas ou manicômios. 

Para Lourau o conceito de instituição é polissêmico (1977, p.9) ao referir que:  

“Hoje em dia já não é possível conceber as instituições como um estrato, uma 

instância ou um nível de uma formação social determinada. Pelo contrário, é 

necessário definir a instituição como um “cruzamento de instâncias” (econômica, 

política e ideológica) e afirmar, além do mais, empregando a linguagem da análise 

institucional: se é certo que toda instituição é atravessada por todos os “níveis” de 

uma formação social, a instituição deve ser definida necessariamente pela 

transversalidade”. 

 

A mesma autora destaca os nomes dos autores franceses que desenvolveram estudos 

com este referencial teórico-metodológico como Georges Lapassade; René Lourau; Gilles 

Monceau; Lamihi Ahmed; Danielle Guillier; entre outros. No Brasil, o movimento 

institucionalista vem sendo aplicadas em pesquisas na Saúde Coletiva por L’Abbate; Merhy; 

Spangnol; Fortuna; Franco. Na Psicologia por Paulon; Romagnoli; Rocha; Nascimento e 

Scheinvar. Na educação em Saúde Coletiva por Mourão.  

Guattari criou o nome Análise Institucional, Lapassade criou a Socioanálise, e René 

Lourau realizou a sistematização teórica metodológica desta abordagem (FORTUNA et al., 

2014). 

L’Abbate (2003) refere que a Análise Institucional surgiu no Brasil nos anos 70, 

durante o regime da ditadura militar, da crise econômica no setor da saúde e no contexto do 

nascimento da Reforma Sanitária. Introduziu-se junto a alguns departamentos e grupos de 

pesquisa de universidades brasileiras e de outras organizações, com a vinda de Lapassade na 

Universidade Federal de Minas Gerais e Lourau, por ocasião de um Simpósio Internacional 

no Rio de Janeiro, na UERJ.  
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Entende-se que a metodologia da Análise Institucional intervém em grupos e coletivos 

com a finalidade de provocar autonomia e autogestão dos sujeitos, através de um processo 

reflexivo. 

 Segundo Antoine Savoye (2007, p. 185), 

“A Análise Institucional tem por objetivo compreender uma determinada realidade 

social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos. A Análise 

Institucional opera mediante três modalidades: 1) pesquisas teóricas e históricas 

(trabalhos epistemológicos e conceituais e também sócio-históricos); 2) pesquisas 

empíricas com a utilização de observações de campo, entrevistas etc., e, 3) 

Socioanálise, ou seja, a análise em situação, quando um socioanalista realiza uma 

intervenção, atendendo a uma encomenda de um grupo ou organização”.  

 

A Análise Institucional utiliza-se de um método constituído de um conjunto articulado 

de conceitos, dentre os quais os mais relevantes são os de encomenda, demanda, 

transversalidade, analisador e implicação (L’ABBATE, 2012, p. 199). 

Para René Lourau (1975), toda instituição deve ser pensada e analisada sempre 

considerando seus três momentos: o instituído que compreende o momento da universalidade, 

ou seja, a ideologia, os sistemas de normas, os valores transcendentes. O momento da 

particularidade, o instituinte, que se refere ao conjunto de determinações materiais e sociais 

que negam o primeiro momento. O terceiro momento o da singularidade ou da 

institucionalização, que compreende as formas organizacionais, jurídicas ou não, que negam 

(conservando) o segundo momento chamado de institucionalização. 

Para Mourão (2007) esquematicamente poderíamos explicar que a institucionalização 

se dá quando o trabalho de decodificação, de colocação em crise do instituído pelo instituinte, 

acaba. O instituinte, então, se torna um instituído, num movimento dialético: por um lado ele 

muda o instituído velho, transformando as relações de poder; de outro lado, ele perde sua 

força transformadora, gerando relações de poder mais naturalizadas, singularizando a 

instituição. Esse movimento é contínuo e nem sempre perceptível. 

Segundo L’Abbate (2013) trata-se de uma institucionalização ordinária/permanente. 

Baremblitt (2012) descreve que para realizar concretamente sua função 

regulamentadora, as instituições materializam-se em organizações e estabelecimentos. As 

origens das instituições são difíceis de determinar.  

O instituinte é o processo mobilizado por forças produtivo desejante revolucionárias, 

que tende a fundar instituições ou a transformá-las, como parte do devir das potências e 

materialidades sociais. Ao resultado da ação instituinte denomina-se instituído. Quando esse 

efeito foi produzido pela primeira vez, diz-se que se fundou uma instituição (BAREMBLITT, 

2012, p. 177).  
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O instituído cumpre um papel histórico importante porque vigora para ordenar as 

atividades sociais essenciais para a vida coletiva. Para que os instituídos sejam eficientes, 

devem permanecer abertos às transformações com que o instituinte acompanha o devir social. 

Contudo, o instituído tem uma tendência a permanecer estático e imutável (BAREMBLITT, 

2012, p.177). 

Outros conceitos utilizados na análise institucional são o de implicação e 

sobreimplicação. 

Para Pezzato “é muito comum quando um pesquisador que possui um vínculo muito 

forte com a instituição na qual a pesquisa irá se realizar influenciar-se no momento da análise 

e esta sobreimplicação, impedi-lo de ver algumas coisas” (PEZZATO, 2011, P.386). 

Complementa Mourão et al. (2007, p.187),  

Em uma pessoa extremamente implicada, seja numa instituição educacional, seja em 

entidades político-partidárias, associativas, sindicais etc., pode-se desenvolver uma 

cegueira ideológica que a impeça de analisar sua própria implicação. Para este nível 

de implicação, René Lourau “inventou” a palavra “sobreimplicação”, partindo da 

análise de várias situações, inclusive de exemplos de executivos “que dão a vida, e 

às vezes a morte” por suas empresas (grifos do autor). 

 

Meu interesse pelas questões relacionadas à necessidade dos profissionais da Escola 

Técnica em realizarem reflexões e debates sobre o processo de formação, desenvolvida a 

partir da metodologia problematizadora e aos aspectos relativos à formação pedagógica dos 

profissionais de saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS), revelam minha implicação com 

o problema apresentado. 

Refere Monceau (2014) que a pesquisa na análise institucional acontece a partir das 

discussões e envolvimento do coletivo, instituições, estabelecimentos e organizações, tendo 

como objeto de investigação os processos de negociação, a análise, a estratégias e os efeitos 

produzidos na análise.  

Há um processo reflexivo dos pesquisadores e da coletividade que contribuem para 

transformação das situações e consequentemente das instituições. 

Para Fortuna et al. (2014) a pesquisa socioclínica para a análise institucional, é um 

processo de produção de dispositivos em ação e cujo o foco é a análise, pois causam efeitos. 

Monceau (2005) assinala que a metodologia da Análise Institucional evolui com o 

passar dos anos e seus estudos incorporam outros pressupostos como os que propõem em sua 

abordagem Socioclínica Institucional. 
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 A Socioclínica Institucional, além dos princípios trazidos dos estudos socioclínicos da 

Sociologia, inspirou-se na Socioanálise, no contrato de tudo dizer, na análise das implicações 

do analista e elucidação dos analisadores, preservando algumas etapas (MONCEAU, 2008).  

A Socioclínica Institucional inspirou-se na Socioanálise, no contrato de tudo dizer, na 

análise das implicações do analista e analisadores, preservando algumas etapas. A percepção 

das reflexões enquanto acontece o encontro e a restituição.   

Este tipo de pesquisa é a que mais se aproxima da realidade do campo pesquisado e, 

também, da interação entre pesquisador, e os participantes do estudo e das diferentes 

implicações que atravessam a instituição.  

Monceau (2008) ao relatar diversas experiências de intervenção, refere que a duração 

das mesmas variou de quase um ano, até cinco anos de trabalho. Esclarece que nas 

intervenções de longa duração, o staff, ou seja, aqueles que vão coordenar a intervenção 

podem mudar em sua composição. Mas nas intervenções de curta duração a equipe de 

intervenção é fixa.  

Em uma intervenção breve em um estabelecimento de ensino iniciada com dois 

encontros, o primeiro em janeiro e o segundo em fevereiro, ambas em 2001, este autor 

descreve a metodologia utilizada que muito se aproxima das pesquisas que são desenvolvidas 

no Mestrado Profissional de Ensino em Saúde, da Universidade Federal Fluminense. 

Deste encontro participaram os pesquisadores, os representantes da direção e outros 

profissionais da área da educação. A partir destes dois encontros, foram organizadas duas 

jornadas em março de 2001, com todos os participantes do estabelecimento.   

O último encontro aconteceu em abril do mesmo ano, para entrega do relatório final. A 

cada encontro, resgatava-se o que havia sido debatido na reunião anterior, restituindo-se aos 

participantes os resultados dos debates.   

Monceau (2008) revela desta intervenção breve, os seguintes aspectos: permitiu 

desenvolver em um curto espaço de tempo, material cuja análise secundária permitiu 

publicações e um repensar sobre a prática; favoreceu que fosse ativada a dinâmica do 

estabelecimento a partir dos debates coletivos sobre os problemas identificados; favoreceu a 

percepção e o posicionamento de diversos participantes sobre os desdobramentos da 

intervenção no trabalho.  

Aponta como aspecto negativo a pouca adesão da direção aos resultados dos debates, o 

que pode predispor a não continuidade das mudanças, por deixar intactas as relações de poder 

e de dominação entre a direção e os profissionais. 
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Trazendo as questões apontadas por Monceau para as pesquisas desenvolvidas no 

curso de mestrado profissional, entende-se ser possível a aplicação da intervenção breve, 

cujos resultados podem ser semelhantes aos relatados ou pode-se obter outros resultados 

como maior continuidade dos debates e das mudanças, considerando que o pesquisador faz 

parte do cenário onde vai ser aplicada a intervenção.  
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 Tipo de estudo e periodização  

 

Este é um estudo de abordagem qualitativa que tem como referencial teórico e 

metodológico a Análise Institucional na modalidade Socioclínica Institucional. É um tipo de 

análise que se debruça sobre as práticas profissionais na formação em saúde, no SUS. 

Trata-se de uma pesquisa-intervenção que segundo Lourau (1995) consiste em criar 

um dispositivo que permita analisar coletivamente uma situação coletiva. Cabe ao 

pesquisador pensar em um dispositivo que seja o mais eficaz para poder fazer as diferentes 

instituições ali presentes falarem sobre a questão problema que no caso deste estudo é o 

processo de Formação Pedagógica oferecida pela Escola Técnica. O dispositivo pode se 

constituir de questionamentos a respeito de um problema, de dramatização, de elaboração de 

diários coletivos, de convites para participação e até mesmo da presença do pesquisador, do 

orientador ou outros convidados. 

Na Socioclínica Institucional proposta por Gilles Monceau (2002) às ações 

desenvolvidas durante as intervenções foram realizadas junto aos participantes da presente 

pesquisa. 

Para Minayo (2014, p.57) a pesquisa qualitativa em saúde,  

É um tipo de método que tem fundamento teórico, além de permitir desvelar 

processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a 

construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias 

durante a investigação. Caracteriza-se pela empiria e pela sistematização progressiva 

de conhecimento até a compreensão da lógica interna do grupo ou do processo em 

estudo. 

 

A pesquisa qualitativa reconhece as subjetividades e realidades que não podem ser 

quantificadas, mas fazem parte dos atores sociais, investigadores e suas representações 

sociais.  

O estudo se iniciou em 2016 com a estruturação do projeto, busca de referenciais 

teóricos para elaboração da revisão de literatura e do referencial teórico metodológico. Em 

2017 realizou-se as intervenções da Socioclínica Institucional no cenário de estudo, após 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. Durante este ano também foi realizada a coleta e 

deu-se início a análise dos dados. A necessidade de ampliar a leitura de autores sobre o tema 

possibilitou que fossem escritos um artigo de reflexão e outro de revisão de literatura. No 
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primeiro semestre de 2018 foi efetuada a restituição dos resultados para os participantes, 

finalizou-se a análise e discussão dos resultados, o produto, as considerações finais e a 

organização da dissertação. 

 

 

4.2 Cenário 

 

O cenário do estudo foi a Escola de Formação Técnica Enfermeira Izabel dos Santos, 

que é uma instituição pública vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES/RJ). 

Está localizada no município do Rio de Janeiro, e que atualmente está em uma sede 

provisória, dentro do complexo de Saúde Mental no bairro do Engenho de Dentro, ocupando 

parte do último andar (sexto andar) de um prédio onde há internação psiquiátrica.  Este local 

pertence ao município do Rio de Janeiro.  

Esta Escola de Formação Técnica em Saúde faz parte da Rede de Escola Técnica do 

Sistema Único de Saúde, e um de seus objetivos é trabalhar com a formação, atualização, 

capacitação e qualificação de profissionais inseridos na rede do SUS. O vínculo empregatício 

dos profissionais de saúde da referida Escola varia entre estatutários do estado do Rio de 

Janeiro, município do Rio de Janeiro e da União.  

 

 

4.3 Participantes 

 

Foram convidados a participar da pesquisa, os profissionais de saúde que trabalham na 

Escola, fazem parte do quadro permanente e atuam na docência, totalizando doze pessoas, 

todos com vínculo empregatício estatutário: duas Enfermeiras (estado), duas Enfermeiras 

(estado/estado), uma Enfermeira (estado/município), uma Enfermeira (federal/município), 

uma Enfermeira (federal/militar), uma Odontóloga (estado/privado), uma Odontóloga 

(estado/federal), uma Socióloga (estado/estado), Assistente Social (estado) e Patologista 

(estado). Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, a escolha dos participantes não utilizou 

nenhum critério de amostragem, definindo-se que o critério de inclusão será a de que os 

participantes, exerçam a docência na referida Escola Técnica.  
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4.3.1 Critérios de Elegibilidade  

Inclusão:  

Os profissionais de saúde de nível superior, referidos acima, que fazem parte do 

quadro permanente da Escola e atuam na docência.  

Exclusão:  

Os profissionais que atuam na parte administrativa da Escola e não atuam na docência; 

os profissionais de saúde de nível superior que atuam na docência e que no período da coleta 

de dados estiverem de férias, de licença médica ou de licença especial; 

 

 

4.3.2 Seleção e Abordagem 

 

Monceau (2015) destaca que a intervenção na Socioclínica Institucional busca 

entender as dinâmicas sociais, trazendo as situações a ser debatido o mais próximo possível 

do cotidiano dos participantes, colocando em análise as implicações com as instituições que 

os atravessam.  

Refere Monceau (2008) que antes de iniciar os encontros da Socioclínica Institucional 

com toda a equipe de pesquisadores é necessário a realização de reuniões com os responsáveis 

pelos serviços.  Estas reuniões podem ser apenas com as chefias, ou também com outros 

responsáveis pelo serviço. Neste estudo foram necessárias três reuniões, dois reuniões com a 

diretora e uma com a vice-diretora. Nestas reuniões, o pesquisador coloca sua demanda no 

sentido da realização da pesquisa, apresentando o tema do estudo, os objetivos e a 

metodologia da Socioclínica Institucional. Nesta fase foi obtida a autorização por escrito e 

assinada pela vice-diretora.  

Após a liberação do cenário para a intervenção foram planejadas estratégias para 

convidar os participantes para os encontros, os dispositivos que seriam utilizados para 

favorecer os debates coletivos e definiu-se que a duração de cada encontro socioclínico seria 

de no máximo duas horas. 

Os convites para a participação dos encontros foram realizados pessoalmente e por e-

mail para que os docentes da Escola participassem. Os mesmos foram esclarecidos sobre os 

objetivos da pesquisa, os aspectos éticos e legais, esclarecendo todas as dúvidas com relação a 
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participação dos mesmos no processo de intervenção nos moldes da Socioclínica 

Institucional. 

Segundo Monceau (2008) de posse de todas estas informações, parte-se para a 

intervenção propriamente dita, quando se passa a utilizar os conceitos operatórios, aplicados a 

partir das oito características da Socioclínica Institucional. 

 

 

4.4 Aspectos Éticos Legais 

 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (CEP-HUAP) para o devido consentimento da pesquisa 

utilizando seres humanos e ao comitê de ética da instituição onde foi realizada a pesquisa. Por 

envolver seres humanos, o projeto foi submetido aos procedimentos éticos cabíveis, com base 

na resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde de 12/12/2012 e aprovado com o 

Número: 2.172.279. 

Foram realizados esclarecimentos aos convidados sobre a participação na pesquisa que 

seria voluntária, também foram esclarecidos, sobre o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), dando-se tempo para que cada convidado pensasse e refletisse sobre o 

assunto. Após os esclarecimentos e aceite do convite, foi entregue a cada um o TCLE para 

assinatura em duas vias. Uma para o participante e outra para o pesquisador conforme 

Apêndice 1. Todas as páginas do TCLE foram rubricadas pelo pesquisador e pelo participante 

da pesquisa. O TCLE será arquivado por cinco anos e após este período será destruído. 

A pesquisadora se comprometeu em guardar tudo o que foi coletado e depois de 

concluída a análise, destruir a gravação realizada por meio digital.  Os dados coletados foram 

e serão utilizados apenas para pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas. 

O anonimato dos participantes foi respeitado, bem como o sigilo e a confidencialidade 

das gravações de áudio por meio digital dos encontros nos moldes da Socioclínica 

Institucional, preservando a identidade dos participantes. Os critérios de confiabilidade foram 

cumpridos ao retornar para os participantes, o que foi transcrito e analisado, de acordo com a 

coleta, para que fosse autorizado por eles, o consentimento para a publicação. 

Os participantes tiveram acesso com antecedência ao roteiro de questões utilizado 

como dispositivo no encontro socioclínico institucional (Apêndice 4) para terem 
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conhecimento da temática que estava se pretendendo abordar, de maneira a que pudessem 

optar por participar com mais segurança. Esclarecemos aos participantes, que os mesmos 

teriam o direito de solicitar indenização em caso de dano proveniente de sua participação no 

protocolo de pesquisa.  

 

 

4.4.1 Riscos 

 

Foi esclarecido aos participantes que a pesquisa poderia oferecer riscos e que os 

mesmos, poderiam estar relacionados a possíveis constrangimentos, estresse, e conflitos de 

ideias.  Caso ocorresse algum desconforto ou tensão, os mesmos seriam devidamente 

contornados para o bem estar dos participantes e para o melhor andamento da pesquisa. 

Ressaltamos a todo o momento que se o participante relatasse constrangimento ou se sentisse 

exposto, poderia retirar-se a qualquer momento da pesquisa ou do local. Sua recusa não traria 

nenhum prejuízo em relação ao pesquisador ou a instituição. 

 

 

4.4.2 Benefícios 

 

Como benefício, esta pesquisa propiciou uma ampliação do conhecimento para os 

participantes, promovendo momentos de discussões e reflexões sobre a formação pedagógica 

dos docentes da Escola buscando ampliar as condições para uma melhoria da qualidade do 

ensino. 

 

 

4.5   Procedimentos e instrumento de coleta de dados  

 

Os dados foram coletados a partir dos seguintes dispositivos:  

 Encontros com os participantes para realizar a intervenção Socioclínica 

Institucional; 

 Roteiro de questões; 

 Diário da pesquisadora. 
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Foram realizados dois encontros para aplicação da intervenção na modalidade 

Socioclínica Institucional, onde foi abordada a formação pedagógica dos enfermeiros 

docentes de uma Escola Técnica do Sistema Único de Saúde. É importante frisar que no 

último encontro chamado na Socioclínica Institucional de restituição, foram devolvidos aos 

participantes uma análise parcial dos resultados, para que os mesmos pudessem verificar a 

veracidade das informações e ampliar os debates sobre a temática. 

O encontro foi norteado por um roteiro de questões para facilitar os debates sem, no 

entanto, cercear a fala dos participantes (Apêndice 4).  

Para determinar corretamente o número dos encontros, apoiamo-nos em Monceau 

(2015, p.214) ao referir que: 

Finalizei um trabalho de longa duração porque o conhecimento construído pela 

nossa equipe a respeito da dinâmica institucional das classes para apoio de alunos 

com dificuldades não nos oferecia mais surpresas suficientes em situação 

socioclínica. 

 

Pezzato e Prado (2013) descrevem que o importante da pesquisa intervenção, é a 

atitude do pesquisador, suas implicações com o problema e, principalmente, seu papel de 

participante em todo contexto no qual se desenvolve a pesquisa, sendo possível uma interação 

entre os participantes, o que possibilita a produção de conhecimentos e de mudanças em uma 

determinada realidade. 

Com relação ao diário, para Lourau (2004) a técnica de diário de pesquisa seria a 

narrativa do pesquisador em seu contexto histórico-social, um pesquisador implicado com e 

na pesquisa, e que reflete sobre e com sua atividade de diarista. 

O diário da pesquisadora foi realizado durante todo o período da pesquisa, foi 

importante para anotações de aspectos relevantes que aconteceram no período em que se 

realizou a pesquisa e se constitui um importante instrumento para análise das implicações da 

pesquisadora com a instituição, bem como dos demais participantes do estudo.   

Lourau (1993, p.51) refere que a técnica do diário é capaz de restituir, na linguagem 

escrita, o trabalho de campo, possibilitando “produzir um conhecimento sobre a 

temporalidade da pesquisa”, aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível 

produzir num dado contexto, evitando interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da produção 

científica. Nesse sentido, o diário de pesquisa permite o conhecimento da vivência cotidiana 

de campo com a prática. 
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4.6 Técnica de coleta de dados utilizando os conceitos operacionais da Socioclínica 

Institucional  

 

Sobre a utilização desta metodologia para a coleta de dados é importante estar atento 

ao que explica Monceau (2013, p. 101) ao referir que: 

 “A Socioclínica Institucional, apesar da formalização metodológica que tento 

realizar, é, primeiramente, uma maneira de me aproximar das questões sociais (e, 

portanto, profissionais) que não é redutível a uma lista de princípios ou regras a 

serem seguidas. Esta abordagem não é prisioneira de protocolos rígidos, mas baseia-

se em características que determinam sua relação com os sujeitos e objetos”. 

 

A figura a seguir, tentamos uma aproximação do pensamento de Monceau ao 

representar como estas oito características acontecem durante a intervenção Socioclínica 

Institucional. 

 

Figura 3 

 

RODRIGUES, W.O; MOURÃO, L. C.; ALMEIDA, A. C.V. Os limites do ensino teórico-prático da saúde 

mental na formação do profissional de saúde. 2015.118f. 

 

Na característica denominada análise da encomenda e das demandas, tratando-se de 

uma pesquisa para o mestrado profissional, a encomenda, parte do pesquisador, que também é 

trabalhador do cenário de estudo, e as demandas apareceram desde a fase da preparação da 

intervenção e no decorrer da mesma. Para Lourau (2004) é a encomenda que vai estabelecer o 

campo da intervenção, se modificando à medida que o trabalho avança.  
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A análise das transformações que ocorrem à medida que o trabalho avança, pode ser 

observada durante os debates realizados nos dois encontros. Foi possível constatar o que 

refere Monceau (2013) ao esclarecer que estas transformações nem sempre são percebidas 

pelos atores ou pelo pesquisador, mas à medida que a intervenção avança, reposicionamentos 

acontecem sucessivamente nas situações e nas dinâmicas institucionais.  

Na análise dos contextos e das interferências institucionais, Monceau (2013) explica 

que os contextos são atravessados por diferentes instituições, como por exemplo, a instituição 

família, a instituição religião, a instituição ensino, a instituição linguagem, etc. que produzem 

várias interferências na conduta dos participantes, e que devem ser analisadas. Esta 

característica pode ser percebida durante os debates coletivos, sendo possível em diversos 

depoimentos constatar as interferências das instituições saúde, educação e política na prática 

docente. 

A participação dos sujeitos no dispositivo de intervenção, como o nome já indica, é o 

momento em que os participantes se reúnem para debater coletivamente uma situação. Neste 

estudo o pesquisador colocou ao grupo sua encomenda, desde o primeiro contato, e diferentes 

demandas foram destacadas pelos participantes no decorrer da intervenção.  

A análise das implicações primárias e secundárias é considerada pelos pesquisadores e 

analistas institucionais como uma das mais importantes etapas no processo da intervenção 

Socioclínica Institucional. Esta se iniciou com o diário da pesquisadora, e esteve presente 

durante a intervenção e a elaboração da dissertação.  

O trabalho dos analisadores como as demais características da Socioclínica 

Institucional, pode ser encontrado nas diversas fases da aplicação do processo de intervenção, 

e foi abordado durante a análise e discussão do estudo. 

Referem Hess e Savoye (1993, p.105) que durante toda a intervenção, deve-se ampliar 

a escuta e a capacidade de observação. É importante destacar que o analisador mais 

significativo deve ser procedente do coletivo e não dos pressupostos do pesquisador, embora 

em algumas situações o pesquisador lance mão dos analisadores construídos.  

Na aplicação da modalidade de restituição o pesquisador apresentou para o coletivo o 

que foi discutido na reunião anterior e abrindo-se espaços para fatos antes silenciados 

podendo se constituir em futuros analisadores. Refere Monceau (2015, p.212) que a 

restituição, não deve ocorrer apenas ao final da pesquisa, como uma prestação de contas do 

pesquisador para os participantes. A restituição é, sobretudo, “um elemento metodológico a se 

considerar em toda duração do trabalho socioclínico”.   Neste estudo, na restituição foi 
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possível dar continuidade aos debates iniciados no primeiro encontro, os participantes 

avaliaram seus depoimentos e puderam esclarecer aspectos que necessitavam de maiores 

reflexões. 

Na característica intenção de produzir conhecimentos foi fundamental tanto para a 

pesquisa, quanto para os participantes. Todo pesquisador tem como objetivo criar e ampliar 

conhecimento sobre determinada temática ou refletir sobre os conhecimentos existentes, e no 

caso deste estudo, os conhecimentos produzidos ampliaram o conhecimento dos participantes 

sobre a formação pedagógica e como se percebem enquanto docentes na formação de 

profissionais para o SUS. Outros conhecimentos criados foram a publicação de artigos, a 

apresentação de trabalhos em eventos científicos dentre outros. 

Pelo exposto, pode-se perceber que sem colocar passos ou uma ordem definida, 

realiza-se metodologicamente a intervenção proposta pela Socioclínica Institucional.  

 

 

4.7 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Os dados coletados, inclusive os dados do diário do pesquisador e dos participantes, 

foram transcritos e sua análise foi realizada a partir da leitura e releitura do material coletado. 

As falas depois de transcritas bem como o diário do pesquisador, passaram por diferentes 

leituras, contando inclusive com a participação do orientador e coorientador nas mesmas, de 

maneira a evitarem-se os pré-conceitos e principalmente as implicações e sobre implicações 

da pesquisadora.  

A primeira análise foi realizada a partir do diário da pesquisadora, para análise de suas 

implicações, utilizando os conceitos da Analise Institucional. Trechos do diário da 

pesquisadora podem ser encontradas no Apêndice 5. As falas dos participantes, inclusive a do 

pesquisador, orientador, coorientador também passaram por diversas leituras que permitiram 

evidenciar nas falas dos participantes algumas características da Socioclínica Institucional, 

alguns trechos podem ser verificados nos Quadro 2 e 3, capítulos 4.8 e 4.9.  

Entende-se que este exercício é para uma melhor aproximação de como as 

características da Socioclínica Institucional, podem ser percebidas durante os depoimentos 

dos participantes, não se constituindo em uma forma de utilizar as características da 

Socioclínica Institucional como categorias de análise, mas de compreender a dinâmica desta 

metodologia. 
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 Ao realizar novas leituras foi possível identificar dois eixos de análise, que neste 

estudo constituíram-se nos analisadores, a saber: “A Escola Técnica instituída e as 

interferências na política, na saúde e na educação” e “Uma nova Escola Técnica: o momento 

instituído, instituinte e as nuances de uma nova Institucionalização”. 

A partir dos analisadores foi realizada a discussão do estudo, utilizando-se os 

conceitos do referencial teórico metodológico da Análise Institucional como o de implicação, 

sobreimplicação, transversalidade, instituição, instituído e instituinte, institucionalização, bem 

como de autores abordados na revisão de literatura, e o estado da arte de maneira a apoiar a 

discussão dos achados. 

Com intuito de garantir o anonimato, os depoimentos dos docentes foram identificados 

pela letra D, seguida de um número sequencial (D1 a D6). A orientadora foi identificada pela 

letra L e a coorientadora pela letra A, a pesquisadora pela letra PT. 

 

 

4.8 Transcrição do quarto encontro: A evidência das características da Socioclínica 

Institucional  

 

Depois de leituras e releituras realizadas pelo pesquisador e orientadores das 

transcrições obtidas nos depoimentos dos participantes, elaborou-se um quadro 

exemplificando, como uma mesma fala pode pertencer a mais de uma característica da 

socioclinica institucional. Entende-se que a análise realizada por diferentes pessoas é 

necessária para ressaltar as implicações afetivas, profissionais e existenciais dos envolvidos.  

Pode-se perceber nos depoimentos a evidência mais frequente de determinadas 

características, refletindo os debates realizados pelo coletivo. Esta pré-análise apoia a 

apresentação dos resultados nos encontros socioclínicos subsequentes, bem como na 

apresentação dos resultados e na discussão do estudo. No Quadro 2, apresentamos fragmentos 

das falas dos participantes.  

Quadro 2 - Transcrição do quarto encontro 

 

Depoimentos dos participantes 

Características evidenciadas da 

Socioclínica Institucional  
 

PT: Expositiva, né, de repente. 

 

D1: Até tinha, o aluno podia participar, mas não era essa 

dinâmica que, até hoje, a gente sabe que precisa estar 

estudando porque tem outras metodologias, além da nossa, que 

talvez tenha até mais eficácia do que a nossa. Hoje, né? A gente 

 

Análise das implicações. 

 

Interferências institucionais. 
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sabe que tem várias outras metodologias, nós tivemos a 

oportunidade de conhecer quando fizemos o curso lá no Sírio 

Libanês. 

 

L: Ah, no Sírio. 

 

 

Criação de novos conhecimentos para os 

participantes. 

D1: Eu acho assim, que a gente precisa se apropriar dessas 

outras metodologias, embora que a nossa... 

 

D2: Que é a legislação do SUS. 

 

D1: É a legislação do SUS, mas eu creio que não é uma camisa 

de força, né? Não é uma camisa de força. Eu acho que o mais 

importante é o produto que vai sair desse trabalho. Então, na 

verdade, a gente vê que hoje a carga horária é muito diminuída, 

tendo em vista a questão de deslocamento dessas pessoas, dos 

recursos que não tem. 

 

PT: Aí a gente vai adaptando. 

 

D1: Vai adaptando e, realmente, precisa de um 

acompanhamento desse processo, porque até hoje eu estou 

aprendendo. Não é fácil não trabalhar com elas.  

 

D2: E nós... Só complementando aí, nós fazemos a capacitação 

pedagógica também. 

 

D3: Isso. 

 

 

Análise das implicações. 

 

Interferências institucionais.  

 

Criação de novos conhecimentos para os 

participantes. 

 

Analisador dinheiro. 

L: Gente, eu só queria que depois a gente fizesse uma breve 

apresentação. Eu até conheço de vista, mas nunca 

conversamos. 

  

Encomenda.  

 

Participação dos sujeitos. 

D1: Sou daqui da Escola desde 1989, né? Cheguei ainda era 

Escola Auxiliar de Enfermagem, depois passou a ser Escola de 

Formação Técnica Izabel dos Santos. Aí tem uma caminhada aí 

de... Quantos anos? 

 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

A: Eu fiz em 40 horas, mas quem me deu foi o pessoal da 

Escola Técnica.  

 

D1: Agora é tão rápida, né? 

 

Análise das implicações. 

 

Interferências institucionais. 

 

L: Você nasceu em 89, está certo. 

 

D2: A minha história é um pouco longa, mas eu estou na 

Escola desde 2002. 

 

A: 2002. Mas você já vinha daqui da Secretaria de Saúde, 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações.  
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Educação? 

 

D2: Eu fiz concurso da Secretaria de Saúde. Ele foi em 95. E aí 

é interessante que eu fiz um TCC, falando de cooperativas. Aí 

eu fui trabalhar numa cooperativa para ver como é que era. 

Fiquei hiper chocada. E daí estando lá, a menina falou assim, 

“ih, estão chamando o pessoal do concurso de 95”. Aí eu falei 

assim, “ah, é?”, “vai lá, vai lá”.  Mas daí eu tinha tudo, porque 

na época qualquer concurso que você faça, você guarda, porque 

é corrido, é corrido. Guardei D.O, guardei tudo. Aí o que 

aconteceu? Mas eu estava tão revoltada... Que aí falou assim, 

“você vai ser representante aqui no Estado”. E no Estado, por 

incrível que pareça, as pessoas não são sindicalizadas. Era uma 

política interna que as pessoas não são sindicalizadas, apolítico. 

Embora tenha passado, assim, por momento difícil, mas... foi 

ímpar. E aí o que ele fez? Ele também era contra isso, contra as 

cooperativas, na época. Na cooperativa vc e trabalhava lá, 

ninguém conhecia ninguém. As pessoas trabalhavam... e eram 

mandadas embora, eram por sorteio, uma coisa, assim, hiper 

cruel. Trabalhava lá... aí no dia seguinte, no final de plantão, 

“olha, vou escolher aqui, vou sortear pessoa que não precisa 

mais vir”. Aí você... era, sorteada, e a pessoa não podia... e aí 

você ia procurar qual era o galpão para receber esse dinheiro. 

Não existia. Já era.  

 

Sobreimplicação. 

 

Interferências institucionais. 

 

Analisador dinheiro. 

 

Análise do contexto. 

D2: Aí, nessa época, por causa do meu TCC, a Adema, tinha 

me chamado para participar.  Aí ela ficou sabendo e me 

chamou. Aí tá. Aí eu fui pra lá. Como lá... eles matavam, 

assim, brincando. Aí ela foi assassinada. Aliás, nesse dia... 

 

L: Ah, que legal... Nessa época. Deve ser daí que a gente se 

conhece. 

 

D2: Aí o que aconteceu? Eu ia com ela, porque ia na 

conferência. Eu estava vendo os plantões, fui pra casa, dormi, 

acordei com o telefonema. Eu tinha esquecido de ir, acredita? 

Tinha marcado com ela. Aí tá. Aí com esse negócio de... então 

como é que é? Sabe como que é. E ficou aqui. Aí eu tinha que 

vir mais para cá, mais próximo. Aí vim para a Escola. 

 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Sobreimplicação. 

 

Interferências institucionais. 

 

L: Falta a D3 se apresentar. Está na Escola desde quando? 

 

D3: Eu sou a que tem menos história para contar. 

 

L: Por que, D3? 

 

D3: Eu estou na Escola desde 2004. Eu entrei no último 

concurso que teve para a Secretaria de Saúde, que foi em 2001, 

aí me chamaram em 2004. Como eu vim parar na Escola? 

Bom, quando convocaram as pessoas... eu tinha feito prova 

originalmente para a Subsecretaria de Recursos Humanos, na 

época. E lá, eles estavam precisando de duas pessoas para vir 

para a Escola e vieram três, as convocadas, então tiraram a 

sorte no palitinho para ver quem vinha pra Escola. E veio eu e 

outra menina. Exatamente assim, viemos na sorte do palitinho. 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

  

Interferências institucionais. 
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L: É palitinho mesmo? 

 

D3: É. Foi no palito mesmo. Para escolher... quem tirasse os 

menores vinham para a Escola, quem tirasse o maior ficava na 

Secretaria. Foi desse jeito. Foi exatamente desse jeito. Bom, 

que mais? Minha proximidade com a parte docente é mínima, 

na verdade, porque eu sempre fiquei mais na área da 

administração junto com a direção geral. E nessa parte de 

docência, o mais próximo que eu cheguei de docência foi em 

conferências do Telessaúde, no caso.  

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das Implicações. 

 

Sobreimplicações. 

 

Interferências institucionais. 

 

L: Não...  mas ela já falou da capacitação. Se quiser começar a 

falar... 

 

D3: Vamos lá, capacitação pedagógica. Quando eu entrei na 

Escola em 2004, já era esse esquema de 40 horas que, na 

época, até mais ou menos 2007, eu acho, alguma coisa assim, 

tinha muitas capacitações ainda. 

 

PT: Não, até 2008. Em 2008, participei. Eu entrei em 2008, eu 

participei de várias. 

 

D3: Bom, já era no esquema de 40 horas, só que eu nunca 

participei de nenhum. Uma semana toda. Era todos os dias, a 

semana inteira. Isso, 40 horas. Só que na época, eu estava como 

secretária da direção, e eu não tinha liberação para ficar esse 

tempo todo fora do gabinete. Era, tipo, saía 10 minutos, já 

estava todo mundo me procurando, então não tinha como. Eu 

nunca participei. Quando eu tive tempo de participar, aí as 

capacitações já não aconteciam mais, assim, desse módulo mais 

compensado. 

 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Sobreimplicações. 

 

Interferências institucionais. 

 

Criação de um novo conhecimento para o 

grupo. 

 

Análise do contexto. 

 

D1: Era descentralizado. A Escola era descentralizada, tinha 

outras Escolas. Então, as pessoas ficavam dando... Realizando 

capacitação pedagógica em outros municípios. Não 

necessariamente ficavam ali na Escola.  

 

L: As direções que chegavam não entendiam. Como assim? 

 

D2: As dinâmicas das pessoas estarem descentralizadas. 

Ninguém entendia como funciona uma Escola descentralizada, 

que não tem nada, que não tem boneco aqui, que não tem 

gente, entendeu? Não tem gente, coisa assim. Então, são 

pessoas que trabalham em escolas comuns. 

 

PT: Às vezes, está dentro de um hospital, de uma salinha do 

hospital. Aí acabou com tudo, acabou com os núcleos. 

 

Criação de um novo conhecimento. 

  

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Interferências institucionais. 

 

Análise do contexto. 
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D3: Mas antes disso teve um, porém, né? Na verdade, quando 

nós fomos... Ao secretário de Saúde, ele falou que não entendia 

o que uma Escola estava fazendo na Secretaria de Saúde. A 

partir daí que começou... as pessoas, as gestões que vieram, 

tinham essa concepção. 

 

D2: E também tinha a visão de desmontar a Escola. A gente 

tinha, assim, vários trabalhos também. Começou isso em 2008. 

 

L: Como é que funciona? 

 

PT: Começou no segundo semestre de 2008. 

 

D3: Na verdade, começou o desmanche da Escola. A mudança 

para cá, já foi em 2012. 

 

L: Ah, sim, mas o processo foi lá. 

 

D3: Quando nós passamos para a FAETEC, que foi em 2011. 

Isso. 2012 que viemos. 

 

L: Nesse tempo 2011, 2012, já foi diminuindo quantidade de 

professores. 

 

 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Sobreimplicação. 

 

Interferências institucionais na saúde e 

educação. 

 

Análise do contexto. 

 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa, 2017. 

 

 

4.9 Transcrição da restituição: Apresentação da análise parcial dos resultados aos 

participantes  

 

Realizamos o mesmo movimento do quarto encontro, em relação à análise das falas, 

buscando as evidências das características da socioclinica institucional no encontro de 

restituição. 

Quadro 3 - Transcrição da Restituição 

 

Depoimentos dos participantes 

Características evidenciadas da 

Socioclínica Institucional  
 

D5: Sim, é uma gestão... É uma situação política. E 

politicamente, eles não nos apoiam não nos notam, não nos 

colocam, não é? Na época que eu vim para a Secretaria, existia 

uma intenção política de que a Escola voltasse a acontecer. Eu 

não digo nem por parte do secretário não. Eu falo por parte da 

subsecretária, que foi quem nos nomeou a mim e à M. Na época 

era a R B. Então existia sim essa vontade. Tanto que ela teve a 

preocupação de chamar a M C, que é uma enfermeira há muitos 

anos na gestão da saúde. A origem dela é município do Rio. Seu 

esforço todo, seu saber todo. Inclusive, a sua rede de atuação e 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Sobreimplicação. 
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infelizmente a Escola não conseguiu porque existe um imbróglio 

legal no Estado do Rio de Janeiro para a execução financeira dos 

recursos vindo fundo a fundo do Ministério da Saúde. Por quê? 

De 2008 para trás, os recursos vinham via convênio. Então, a 

Secretaria de Saúde, por licitação, conseguia uma executora 

financeira. No nosso caso era o Cepesc, lá no IMS da UERJ. 

Então, por isso, de 2008 para trás todos os recursos que 

chegavam na Escola eram executados com formação de ACS e 

de outros cursos. De 2008 para cá houve esse impasse legal 

porque o Ministério da Saúde passou a mandar os recursos via 

fundo a fundo e aí não tinha um arcabouço legal para execução. 

E não tem até hoje. O dinheiro ficou parado. Até 2015 a Escola 

acumulou quase R$ 25 milhões para execução em cursos aqui 

no Estado do Rio de Janeiro. E a gente não conseguiu desfazer 

esse imbróglio porque o gabinete do governador não entendia 

como é que desfazia isso. Ou não tinha boa vontade ou não 

sabia, enfim. 

Interferências institucionais na saúde e 

educação. 

 

Análise do contexto. 

 

Analisador dinheiro. 

 

D5: É maior do que nós. Quais foram as estratégias para que a 

Escola não acabasse? Primeira estratégia, a gente fica. Então nós 

ficamos. Porque se a gente saísse seria desculpa para eles 

falarem: “Ah, não tem mais funcionário. Ninguém mais com 

essa Escola. Fecha”. Então, a primeira alternativa, a primeira 

estratégia foi essa. Nós ficamos, não é? A segunda estratégia, 

trabalhar com aquilo que estava na nossa governabilidade. 

Porque também não temos dotação orçamentária. Não temos 

recursos. Então, precisamos trabalhar aonde as nossas mãos 

alcançam. Aí começamos a trabalhar com formação inicial e 

continuada. Então temos aqui, por exemplo, o curso, desde 

2014, o Curso de Cuidado em Saúde Mental. Até 2016 

funcionava o link do Tele Saúde, a Escola era formadora de um 

link. Então, até 2016 a gente trabalhava. Uma vez por semana 

tínhamos lá o nosso ponto onde a gente levava temas da área de 

saúde. Depois passou a ser de 15 em 15 dias. Depois passou a 

ser um no mês, até que acabou. Enfim, a gente tinha uma 

biblioteca ligada à BVS, que é a (Biblioteca Virtual em Saúde) 

com uma bibliotecária extremamente capaz. Nos tiraram a 

bibliotecária. Todos os recursos da biblioteca estão fechados. A 

gente dava cursos, enfim, não é? Então, até onde a gente podia 

alcançar, a gente trabalhava. Então, trabalhamos com Tele 

Saúde. Graças a Deus o curso de Cuidador em Saúde Mental foi 

gestado, formulado e aplicado a partir de uma das nossas 

técnicas, como está hoje aí a D.  

 

Demandas. 

 

Participação dos sujeitos. 

 

 

Análise das implicações. 

 

Análise do contexto. 

 

As transformações que ocorrerem à 

medida que o trabalho de intervenção 

avança. 

 

A criação de novos conhecimentos para 

os participantes. 

 

D5: Enfim, além disso, a Escola, ela coordenou algumas 

demandas vindas do próprio Ministério da Saúde. A Escola 

coordenou duas cartas acordo do Ministério da Saúde com a 

OPAS para produção de diretrizes e material didático para dois 

cursos técnicos. Técnico em Psicopatologia, Técnico em Órtese 

e Prótese. E também coordenou dois grandes projetos para o 

Ministério da Saúde. Caminhos do Cuidado que em 2015 e 2016 

ajudou mais de 16 mil pessoas em mais de 75 municípios aqui 

do Estado. E eu atualmente coordeno, na Escola, o Projeto 

Itinerários do Saber, que é a continuação dos Caminhos do 

Cuidado. Então, para quem está de fora, parece que a Escola 

 

Demandas. 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Análise do contexto. 
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está parada. Mas não está parada. A Escola... Esses grupos de 

pessoas praticamente estão faltando muito poucas pessoas. 

Então, somos um grupo muito pequeno. Então, de cento e 

setenta e tantos funcionários que chegaram a trabalhar aqui, hoje 

somos menos de... Eram 170. No auge, foram mais de 200 

pessoas que trabalhavam na Escola. Então hoje somos menos de 

20 e esses menos de 20 fazem muita coisa. Apesar da dor, do 

adoecimento, de questões interpessoais que mobilizam sempre 

cada grupo. Apesar disso, nós conseguimos ser bastante 

operativos aqui e eu posso, inclusive, dizer do meu orgulho. Eu, 

sinceramente, eu não me sinto capaz de estar à frente de pessoas 

assim tão qualificadas.  

 

 

As transformações que ocorrerem a 

medida que o trabalho de intervenção 

avança. 

 

A criação de novos conhecimentos para 

os participantes. 

PT: Ah, professora... Vai chorar... 

 

PT: E você, D2. O que você acha que mudou da última reunião 

e agora a gente falando nisso. O que você acha? Uma análise do 

que aconteceu.  

 

D2: Não, o que ela falou mesmo. Estão descobrindo a gente, 

mas é uma demanda forçada, não é? É o SUS ali e a Secretaria 

de Saúde tem que ter uma escola. Isso em rede nacional, mesmo 

que tenha... E a gente tem tido contato com algumas escolas que 

a situação também é a mesma. Então isso não é uma política 

nacional.  

 

 

Demandas. 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Sobreimplicação. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

intervenção avança. 

 

D1: A gente até achou que a gente não fosse conseguir mais 

fazer nada. Eu, quando eu vi toda essa... A saída da Dilma e 

muita perseguição dos trabalhadores, eu achei que dessa vez a 

gente vai sucumbir. Na verdade, isso graças a Deus não 

aconteceu porque eles têm chamado as escolas... 

 

A: Resiliência e resistência. 

 

D1: Perseverante. Tudo que vem de solicitação a gente se une e 

tenta dar... 

 

 

Demandas. 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

intervenção avança. 

 

PT: O bom, assim, que a gente pode estar assim todo mundo 

meio chateado, mas vem uma demanda de trabalho. Todo 

mundo vem com sede. Vamos trabalhar. A gente sai não sei da 

onde, acaba a doença, acaba tudo. E a gente vem trabalhar. Esse 

é o bom do grupo. A gente tem essa peculiaridade. Trabalho, 

ehhh! Trabalho.  

 

Demandas. 

 

Participação dos sujeitos. 



 

 

74 

 

 

L: O que vocês querem? 

D1; D2; D3; PT: Eu quero trabalhar.  

 

 

Análise das implicações. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

intervenção avança. 

 

PT: Eu acho que todos falaram... Faltou a D3 falar, não é?  Falta 

a D3.    

 

D5: Depois eu queria falar um porquinho também.  

 

D3: Não, eu concordo com a fala de vocês. Mas aqui, o meu 

caso, estou falando de trabalho. Outro dia, eu estava falando 

justamente isso, que eu sentia falta. Porque eu sempre trabalhei 

ligada à direção geral. Desde que eu entrei na Escola. Tenho 14 

anos de Escola. Fiquei um tempo na coordenação de 

Odontologia, mas sempre fiquei na parte atendendo a direção. E 

quando eu entrei, nos primeiros oito anos, eu entrei em 2004, 

2005, o Fórum estava acabando. Só que, gente, era muito 

trabalho. Eu não saía muito do setor, o pessoal não me via muito 

fora porque eu não tinha tempo de sair. Não dava tempo. Você 

ficava fazendo tanta coisa. Aí depois isso foi acabando, 

acabando, chegou num ponto que você ficava o dia inteiro sem 

fazer nada. Mas tudo bem. Agora está melhorando. Vai 

melhorando aos poucos, mas sentir falta de trabalho é ruim. Não 

sei nem quanto que a gente trabalha. 

 

Demandas. 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Análise do contexto. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

intervenção avança. 

 

A criação de novos conhecimentos para 

os participantes. 

PT: Mas é possível mesmo, os nossos números, eles são assim. 

Quando você fala: “Ah, estou parada”, mas se você parar para 

analisar, a gente trabalha muito. Os nossos números são 

altíssimos, até porque as demandas do ministério, a gente 

sempre está ultrapassando o que é demandado. Então a gente 

está assim. A gente consegue trabalhar assim. A D6 gostaria de 

falar também?  

 

 

Participação dos sujeitos. 

 

 

Análise das implicações. 

 

Análise do contexto. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

intervenção avança. 

 

A criação de novos conhecimentos para 

os participantes. 
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D6: Eu já até perdi um pouco. Fiquei tão... mexeu muito 

comigo, as falas, e eu sou enfermeira do trabalho, não é? Sabe 

como trabalho, ele mexe com as pessoas, assim, e eu cheguei 

aqui, a D4 falou que chegou na Escola no ápice da paralisia, no 

fundo do poço. E eu acho que eu... e as meninas que não estão 

aqui, que são mais novas, a N e a F, vocês vieram depois de 

mim, mas eu cheguei aqui, eu nem peguei a Escola lá e eu já 

cheguei, não só na questão de ter me instituído, instituinte, 

borbulhando, mas peguei a questão do Estado no sentido de 

cortar, como ela falou. Não tínhamos segurança, não tínhamos 

limpeza, então eu optei, eu rompi com uma Escola não vim para 

uma escola que teoricamente para estava passando todo esse 

desmonte também no Estado, mas uma Escola que ainda tinha 

minimamente... Para chegar aqui de repente, uma Escola que... 

Um dia cheguei assim: “Não. Não hoje a gente não tem ninguém 

da limpeza. Vamos recolher o lixo. Vamos limpar os banheiros”.  

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Análise do contexto. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

intervenção avança. 

 

D2: A questão é... Lembra que eu falei? A questão não é 

saudosismo. Não é saudosismo e a gente se transforma a cada 

dia. Eu já superei N coisas. Muitas coisas. E aí é engraçado que 

outro dia alguém me falou assim: “Você é da Escola? 

Engraçado, ninguém me apresentou a você, não é? Você faz o 

que aqui?” E aí aquilo me chocou muito. Muito mais do que 

vocês imaginam, não é? Estou aqui desde 2000, então são 18 

anos. Muito menos que ela. A gente vem e se reformulando a 

cada tempo. Faço parte também, mas eu adoro o que eu faço. Eu 

escolhi Enfermagem por opção. Eu larguei uma carreira, eu 

larguei tudo para fazer Enfermagem. Fui muito diferenciada. E 

aí eu chego aqui, depois de 18 anos: “Engraçado, eu tenho 

professores e não sabia que você era professora”. E nesse tempo 

todo, eu consegui fazer, como eu estou agora saindo, fechando 

carreira que eu fui liberada para fazer.  

 

NI: Porque era outro tempo.  

 

D2: Outro tempo. Pois é. Tudo acontece no seu tempo. Não. Eu 

estou falando, mas tudo acontece no seu tempo, não é?  

A: Mas a D2 está falando de uma questão colocada aqui. A 

questão do pertencimento.  

 

D2: Pois é. E aí eu sinto... 

 

A: Porque, às vezes, a pessoa não se sente inserida. Daí você 

também poderia... Perguntar para você. Esse pertencimento que 

eu não me sinto é porque eu não estou me inserindo ou porque 

eu estou sendo excluída? Porque, às vezes, como também está 

falado aqui, tem pessoa que fica num canto. Ela não se coloca 

nesse pertencimento. Então vamos ver o tempo dela, não é? 

Vamos falar a verdade.  

 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Análise do contexto. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

Intervenção avança. 

 

Transversalidade. 

D2: Que pode ser respeitado. Tem que ser respeitado. Agora, 

algumas coisas que foram faladas. Então é organizar uma... Eu 

sinto falta de um ponto enquanto pessoas. Eu acho gratificante 

nós sentarmos juntos, conversarmos, nem que seja numa festa de 

aniversário. Num bolinho. Eu acho, eu sinto falta... Não é 

 

Participação dos sujeitos. 
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saudosismo. Eu sinto saudade dela, eu sinto saudade dela, e eu 

acho que é uma coisa... 

 

Análise das implicações. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

intervenção avança. 

 

Transversalidade. 

D5: Espera um momento rapidinho. Se era um momento que 

acontecia há anos atrás, você sente saudade sim. E não é 

pejorativo. Quando eu falei “saudosismo”, eu não falei para te 

ofender. Eu sou saudosista em um monte de coisas. O termo 

saudosismo não é pejorativo. Não é.  

 

D2: Não. Não. Mas eu estou falando em termos de saudosismo 

nesse sentido, não é? Quando você falou assim: “Festa de 

aniversário”. Mas eu sinto falta de divisão. De discussão. Tem 

coisas que a gente tem que discutir. A gente tem que se reunir. 

Não é possível a gente ficar anos e anos sem sentar, sem 

discutir, sem saber. Se alguém de fora perguntar: “O que está 

acontecendo na Escola?” Eu realmente não sei.  

 

D5: É difícil escutar você falando isso, uma pessoa que não é da 

nossa rotina, D2. Gente, vocês concordam com o que a D2 está 

falando? Por favor.  

 

D2: Não. Eu estou falando que eu estou sentindo falta de 

reuniões.  

 

D2: Eu não sei.  

 

D5: Vocês também não sabem, gente? 

 

PT: Eu sei. 

 

D1; D3; D4; D6: Eu sei o que está acontecendo.  

 

 

Demandas. 

 

Participação dos sujeitos. 

 

Análise das implicações. 

 

Análise do contexto. 

 

As transformações que começam a 

ocorrer à medida que o trabalho de 

intervenção avança. 

 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa, 2017. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como abordado na metodologia foram feitas leitura e releituras havendo seleção de 

palavras, frases, ou mesmo, todo o conteúdo da fala de maneira a evidenciar as características 

da Socioclínica Institucional. Desta maneira as falas e as palavras puderam ser colocadas em 

mais de uma característica, pois, na metodologia da pesquisa Socioclínica Institucional, não 

existe uma separação temática das mesmas. Elas fazem parte de um processo de trabalho 

analítico, que é colocado em reflexão pelos participantes e pelo pesquisador. Daí ser difícil 

que uma mesma fala pertença a uma mesma característica, pois a fala pode criar um 

conhecimento; ser uma demanda, uma implicação com a maneira de entender o ensino e o 

serviço; revelar as interferências institucionais, que atravessam as falas; e constituir um 

analisador que emergiu dos debates durante o encontro.  

Os principais temas que emergiram dos dados coletados foram: as interferências 

institucionais que influenciam de modo negativo nos processos formativos e contribuem para 

a fragmentação de saberes e práticas; as implicações e sobreimplicações docentes no processo 

de formação que provocaram discussões e reflexões coletivas sobre o processo de trabalho. 

Os analisadores permitiram evidenciar as dificuldades dos docentes em adaptarem-se as 

mudanças políticas na educação e na saúde, levando a conflitos intra e extra institucionais, 

interferindo no potencial de criatividade e compromisso dos docentes com o processo de 

formação pedagógica para o SUS, mas também levaram a mudanças na prática profissional 

dos docentes da ETIS. Neste sentido, o estudo contribuiu para a construção coletiva de busca 

de estratégias com relação à formação dos instrutores, visando melhorar a qualidade do ensino 

oferecida aos trabalhadores e a sociedade. 

 

 

5.1 Conhecendo os Participantes do Estudo 

 

Quadro 4 - Identificação dos profissionais participantes da pesquisa 

N
0 

Pseudônimo Sexo 

Masculino(M) 

Feminino(F) 

Profissão Idade Tempo de 

Formaçã

o 

Tempo na 

ETIS 

Titulação 

Acadêmica 

Número de 

participação 

nos encontros 

1 Pesquisadora/ 

 Trabalhadora 

(PT) 

F Enfermeira 50 anos 14 anos 10 anos Especialista 

 

Cursando 

Mestrado 

Profissional 

 

05 
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2 Docente 1 (D1) F Enfermeira 64 anos 32 anos 30 anos Mestre 02 

3 Docente 2 (D2) F Enfermeira Não 

informou 

Não 

informou 

15 anos Especialista 

Cursando 

Mestrado 

Profissional 

02 

4 Docente 3 (D3) F 

 

Assistente 

Social 

51 anos 09 anos 13 anos Especialista 

Cursando 

Mestrado 

Profissional 

02 

5 Docente 4 (D4) F Socióloga Não 

informou 

 08 anos Especialista 

 

Mestre 

 

Cursando  

Doutorado 

01 

6 Docente 5 (D5) F Bióloga 49 anos 25 anos 09 anos Especialista 04 

7 Docente 6 (D6) F Enfermeira 44 anos 29 anos 02 anos Especialista 

 

Mestre 

01 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa, 2017. 

 

A idade variou de 44 anos a 64 anos, quatro são Enfermeiras, uma Assistente Social, 

uma Bióloga e uma Socióloga. O tempo de formação variou de trinta anos a nove anos.   Com 

relação à qualificação pessoal, três participantes estão cursando o Mestrado Profissional, e 

duas já finalizaram o Mestrado, uma está cursando o Doutorado e uma é especialista. O tempo 

de trabalho na ETIS varia de dois a trinta anos, todos os participantes atuam como docentes. 

Pode-se observar que a maioria teve duas participações nos encontros Socioclínicos 

Institucionais, devido à carga horária e dias que estão presentes na Escola. Um dado 

importante, no último encontro, foi que três docentes, trocaram o dia de trabalho na Escola 

para estarem presentes.  

Durante o encontro o grupo levantou questões relevantes para as discussões, com 

enfoque nas suas práticas profissionais na Escola. A pesquisa tentou buscar a compreensão 

dos participantes sobre a docência, o processo de formação pedagógica adotada e a natureza 

da prática deste grupo que compõe a equipe de docentes, com trocas e análises coletivas sobre 

as estratégias metodológicas da formação pedagógica da Escola técnica, enfim, de suas 

práticas cotidianas e o do seu processo de trabalho. 

 

 



 

 

79 

 

5.2 A análise das implicações e das sobreimplicações da pesquisadora no 

desenvolvimento da pesquisa  

 

Este relato se faz importante, porque revela desde o início da pesquisa a minha posição 

não neutra e implicada com a formação em saúde.  Tratando-se de um relato, o mesmo foi 

elaborado na primeira pessoa, de maneira a evitar-se possíveis distanciamentos entre 

pesquisador e pesquisados. 

Para Paulon (2005, p.8), 

A posição que o pesquisador assume em seu campo de pesquisa, as relações que 

estabelece com os sujeitos de sua investigação, os efeitos que estas relações 

produzem em suas observações, a possibilidade de que a análise dos dados seja 

enriquecida ou deturpada por tais efeitos não são questões pouco controversas para o 

debate científico. Ao contrário, poder-se-ia tomá-las, precisamente pelo que 

remetem ao problema da objetividade versus neutralidade do trabalho de 

investigação, como uma espécie de tendão de Aquiles na história da ciência. 

 

Esta citação busca explicar o porquê das pesquisas, sobretudo as que utilizam como 

referencial teórico metodológico a Análise Institucional, onde não existe a neutralidade do 

pesquisador, utilizar a primeira pessoa do singular em alguns relatos. 

Para que possamos melhor analisar os resultados, torna-se importante também resgatar 

o conceito de implicação, já abordado no referencial teórico metodológico deste estudo. Isto 

se faz necessário, porque será constatado na análise do diário da pesquisadora, sentimentos de 

impaciência, insegurança, inquietação, sentir-se incomodada, permitindo colocar em análise 

as implicações e até as sobreimplicações durante a participação nos encontros socioclínico 

institucional.  

Para Monceau (2015) a implicação profissional é o conjunto das relações que o sujeito 

estabelece com a profissão à qual ele pertence, e com as outras instituições nas quais, ele 

exerce sua profissão. 

Como explicitado na metodologia, foram realizados cinco encontros, onde foi possível 

analisar as implicações dos participantes, incluídas as da pesquisadora através das anotações 

do diário de pesquisa da mesma.  

Os encontros ocorreram de acordo com a disponibilidade das agendas dos 

participantes, da Escola e do grupo de intervenção. Estas datas foram primeiramente 

selecionadas pela pesquisadora, que trabalha na unidade e conhece o fluxo do funcionamento, 

depois levado no primeiro encontro aos participantes da pesquisa e discutido, pactuando assim 

a agenda do grupo coletivamente. Todos os encontros ocorreram no período de trabalho dos 

participantes, (incluindo o da pesquisadora) no período de abril de 2017 a março de 2018. Os 
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três primeiros encontros não foram gravados, mas descritos no diário da pesquisadora. O 

quarto e o quinto encontros além das anotações no diário, as falas foram gravadas para 

posterior transcrição.  

O diário foi eleito como um instrumento de coleta de dados, por permitir que o 

pesquisador no decorrer do estudo, tenha oportunidade de refletir sobre suas implicações no 

processo de construção do conhecimento. 

  O diário institucional segundo Hess (1988) é uma tentativa pedagógica para 

favorecer com que as pessoas passem do nível da escrita íntima, ao nível da escrita pública. 

Para o autor, esta técnica consiste na descrição diária, como em um diário íntimo, dos fatos 

organizados em torno de uma vivência em uma instituição que pode ser sobre seu trabalho, 

sobre sua relação com a pesquisa etc... Neste diário não é preciso contar tudo o que nos 

acontece durante o dia, mas pelo menos três ou quatro vezes por semana, anotar no diário um 

fato considerado importante como uma reflexão, uma leitura, um conflito, que tenha relação 

com o objetivo dado ao diário. Complementa Hess (1988, p.6) que “o diário pode tornar-se 

uma ferramenta de intervenção, método de análise e, talvez de mudança, no lugar onde ele é 

também discutido, visto e contestado”. 

O diário pode ser um instrumento para analisar a implicação dos envolvidos na 

pesquisa, nele encontram-se registros das atividades cotidianas, podendo reconstituir a 

história do pesquisador, pode-se mostrar como foram os encontros, as recusas, as exigências, 

as angústias, as dificuldades entre outras anotações (LOURAU, 1993). 

Segundo Pezzato e L’Abbate (2011. p. 1301), 

O diário é uma ferramenta de intervenção na qual movimenta a reflexão da prática, 

traz o vivido, o não dito e a implicação do pesquisador. O diário de pesquisa contém 

as anotações dos acontecimentos da pesquisa, em seu contexto histórico-social, onde 

se busca a vivência do cotidiano do trabalho que está sendo analisado, possibilitando 

uma reflexão das práticas, podendo assim nos mostrar o não dito da pesquisa 

(PEZZATO; L’ABBATE, 2011). 

 

Entende-se que o diário de pesquisa, no âmbito da Análise Institucional, é uma 

ferramenta para intervir na pesquisa porque tem o potencial de gerar um movimento de 

reflexão da própria prática, na medida em que permite ao pesquisador revelar seus 

sentimentos, suas posições, seus pré-conceitos sobre determinada situação possibilitando 

revelar os nãos ditos no processo de pesquisar. 
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5.2.1 As implicações da pesquisadora no primeiro encontro 

Consideramos como um encontro a apresentação do projeto, dos objetivos e da 

metodologia da pesquisa para a diretora e vice-diretora, bem como os esclarecimentos das 

dúvidas, totalizando em média vinte minutos. Foram disponibilizadas cópias do projeto e a 

Carta de Anuência. O encontro foi realizado no mês de abril de 2017. 

A respeito deste encontro, pudemos analisar as implicações profissionais entre direção 

e vice-direção, revelando nuances de possíveis conflitos provocados pela política 

institucional. O diário do pesquisador revela que: 

A diretora aguarda a nomeação, publicação e posse do cargo desde 2014, pela 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, a pessoa que assina documentos 

oficiais da Escola é a vice-diretora que foi nomeada na gestão anterior a esta, e 

continuou no cargo e exerce a função de vice-diretora e diretora pedagógica da 

Escola. (Diário do pesquisador, abril de 2017). 

 

Neste primeiro encontro, pode-se perceber o que já foi abordado na revisão de 

literatura com o título “Novos rumos para a Escola Técnica”, onde se percebe a falta de 

investimento financeiro e de interesse político em manter a antiga estrutura, trazendo tanto 

perdas para o quadro funcional da Escola (que de 60 servidores em 2008, em 2017 conta com 

apenas doze) quanto de sua sede, além da perda de documentos, material tecnológico, parte do 

mobiliário, o espaço estruturado do Telessaúde, acervos da biblioteca e espaço físico para dar 

aula, entre outros. Com relação a indefinição entre os cargos de direção e vice direção esta 

deve-se a questões políticas e burocráticas   provocadas pela indefinição da SES-RJ em 

cumprir seu papel junto a ETIS, como constatado pelos participantes nesta pesquisa, e que 

serão abordadas posteriormente. 

A respeito da falta de definição quanto aos cargos de direção e vice-direção da Escola, 

Lorenzetti et al. (2014, p.420) destacam que no setor público, os desafios relacionados a 

gestão estão relacionados as “barreiras de legislação que restringem a agilidade necessária, a 

alta rotatividade dos gestores das esferas federativas em função da relação com os processos 

partidários e eleitorais” situação que levam os gestores a sentirem-se desmotivados como 

profissionais e trabalhadores. 

Com relação aos fatos que desencadeiam a análise das minhas implicações, estes são 

visíveis na seguinte frase relatada no diário quando destaco: “Algum tempo depois, a vice-

diretora assinou a Carta de Anuência”, indicando o incômodo que esta demora causou. 

Revelam os conflitos profissionais no ambiente de trabalho que influenciam nas relações 

interpessoais e afetivas com a pesquisa.  
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A respeito das implicações do pesquisador com sua pesquisa, referem Coimbra e 

Nascimento (2008,144) que: 

Opondo-se ao intelectual neutro-positivista, a Análise Institucional vai nos falar do 

intelectual implicado, definido como aquele que analisa as implicações de suas 

pertenças e referências institucionais, analisando também o lugar que ocupa na 

divisão social do trabalho na sociedade capitalista, da qual é um legitimador por suas 

práticas. Portanto, analisa-se o lugar que se ocupa nas relações sociais em geral e 

não apenas no âmbito da intervenção que está sendo realizada; os diferentes lugares 

que se ocupa no cotidiano e em outros locais da vida profissional; em suma, na 

história. 

 

Importante salientar que apesar da ordem cronológica destes encontros, e das 

anotações no diário, a análise de minhas implicações, só foi possível com o decorrer da 

pesquisa, ficando mais evidentes à medida que me debruçava sobre as falas dos participantes, 

analisava suas implicações e me percebia tão ou mais implicada que eles. 

 

 

5.2.2 As implicações da pesquisadora no segundo encontro 

 

Após a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense (CEP-UFF), Número do Parecer: 2.172.279, Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) 65894116.7.0000.5243, foi realizado um encontro no período de 

trabalho, durante o mês de maio de 2017 com duração de quarenta minutos, desta vez com a 

diretora da Escola para marcar a data e horário da intervenção Socioclínica Institucional. 

Nesta ocasião foi apresentada novamente a pesquisa, os objetivos do estudo, e a metodologia 

utilizada, também foram disponibilizadas o TCLE e o parecer da aprovação do CEP-UFF.  

Este encontro, revelado em um trecho do diário, enfatiza como novamente coloco em análise 

minhas implicações ao sentir-me desconfortável durante o mesmo: 

A diretora se mostrou muito apreensiva, após a apresentação do parecer de 

aprovação do estudo, por causa da possibilidade de ter duas professoras do corpo 

docente do Mestrado Profissional da EEAAC no espaço da ETIS. Inicialmente 

tentou não autorizar o encontro no espaço da Escola, alegando não ter condições 

de infraestrutura para receber professoras da universidade e que autorizava 

somente a entrevista semiestruturada. Apresentei a Carta de Anuência assinada pela 

vice-diretora, o projeto e o TCLE, e me lembrei que a mesma havia consentido de 

forma verbal anteriormente. Depois da minha insistência, fui autorizada a utilizar o 

espaço com a condição de a própria diretora realizar a convocatória dos 

funcionários, marcar as datas e horários possíveis. Aguardei por um mês a 

convocatória da direção, que não houve (Diário do pesquisador, maio de 2017). 

 

Campos (2007) descreve que a postura mais comum de quem está na gestão é apoiar-

se numa racionalidade gerencial hegemônica de querer controlar o trabalhador, não podendo 
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expor seus desejos e interesses. Segundo o autor, isso acontece geralmente quando o poder 

fica apenas em uma pessoa.  

Exemplificamos a situação acima com o que diz Monceau (2013) ao referir que a 

relação entre quem faz a encomenda (o pesquisador) e os participantes com quem vai ser 

realizado o trabalho de intervenção, é muito complexa, exigindo negociações entre ambas as 

partes, para que acomodações sejam feitas de maneira a que o trabalho se realize nos moldes 

da intervenção Socioclínica Institucional e não como os níveis hierárquicos superiores pré 

determinaram. 

Trazendo esta problemática para a análise das minhas implicações pude perceber 

durante o andamento da pesquisa, o quanto minha postura como docente na ETIS, era 

atravessada por diferentes instituições, inviabilizando muitas vezes, um melhor 

relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Lembro-me das minhas atitudes com o 

grupo, se as minhas ideias ou posições não fossem aceita pelo o grupo de trabalho, eu 

simplesmente me afastava das pessoas, levava as situações como pessoais. Colocar em análise 

minhas implicações foi de extrema importância, pois durante o decorrer do processo de 

intervenção, fui aos poucos mudando minha postura como profissional e como pesquisadora 

naquele estabelecimento. Comecei a refletir sobre as situações, procurando entender e 

respeitar a posição do outro, percebi ao longo da pesquisa que eu estava exercendo um papel 

de facilitadora e fiquei mais flexível com todos. 

 

 

5.2.3 As Implicações da pesquisadora no terceiro encontro 

 

Após um mês do segundo encontro, foi realizado o contato com os docentes. O convite 

foi feito pessoalmente, e a cada um deles foi apresentada a pesquisa, esclarecendo os 

objetivos, os benefícios e os riscos e foi disponibilizado o TCLE para apreciação e posterior 

assinatura. O tempo do encontro com cada docente foi em média de trinta minutos. Na 

ocasião os docentes relataram a necessidade de discutir a formação, expondo suas 

inquietações, seu descontentamento, suas inseguranças com relação as mudanças que estavam 

ocorrendo na ETIS.  

O convite também foi realizado por e-mail e por mensagens pelo WhatsApp, e cinco 

docentes confirmaram a presença. Este instrumento de comunicação também foi um 

instrumento utilizado para lembrar a data acordada. Os outros docentes comprometeram-se a 
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responder a pesquisa em entrevista individual, alegando impossibilidade de agenda na data e 

horário proposto.  

Para Monceau (2013) nem sempre é simples conseguir a participação dos atores no 

processo de intervenção, devendo o pesquisador utilizar estratégias que despertem o interesse 

dos participantes como convites formais, uma carta via e-mail, convites informais nos 

momentos de descontração, momentos de reuniões para discutir casos, elaboração de diários, 

até mesmo contar com a ajuda da direção para liberar os participantes para a intervenção. 

Abaixo, o diário da pesquisadora deixa transparecer suas implicações com a pesquisa e com o 

processo de intervenção: 

Havia muita preocupação com o início dos encontros, pois tinha um prazo para a 

realização do trabalho de campo. A Escola de formação possui uma dinâmica 

estabelecida e em seu espaço nunca havia sido realizado pesquisas. Sendo assim me 

angustiava um pouco e me deixava muito tensa a falta de tempo da direção quando 

o assunto era minha pesquisa. Diante deste contexto, foi preciso tomar a decisão de 

iniciar mesmo com esses entraves, mesmo que para isso tivesse que assumir o 

agendamento do início dos encontros com a equipe, sem consultar a direção, mas as 

incluindo no encontro. Deste modo iniciamos os encontros (Diário do pesquisador, 

abril a maio de 2017).  

 

Mais uma vez nos deparamos com a falta de entrosamento entre a pesquisadora e a 

direção da Escola Técnica.  De um lado havia o desejo e a necessidade da pesquisadora de 

cumprir os prazos, e de outro, a pouca motivação da direção para liberar o espaço físico e os 

profissionais para discutir o que estava proposto nos objetivos do estudo. A minha percepção 

com relação ao posicionamento da direção foi se modificando, por entender que as mesmas, 

eram decorrentes das minhas implicações afetivas e pessoais e da minha sobreimplicação 

como docente. 

A respeito das implicações Monceau (2008, p.21) refere que:  

O que entendo por implicação é a relação que indivíduos desenvolvem com a 

instituição. Nós podemos dizer que o indivíduo é tomado pela instituição, querendo 

ele ou não. Eu não tenho a possibilidade de decidir que não estou implicado na 

instituição universitária francesa, mesmo que eu possa ter posições bastante críticas, 

mesmo que eu queira tomar uma distância, eu sou tomado por essa instituição. 

Lourau tinha uma frase que eu guardo de memória porque ilustra bem essa idéia. Ele 

dizia: “A instituição fala pelo ventre, falando por nossa boca”. É uma imagem que 

vem contradizer certas definições de implicação. Não podemos confundir 

implicação com engajamento, com investimento. 

 

Com relação a sobreimplicação, lembramos Mourão et al. (2007, p.187) ao referir que 

“uma pessoa extremamente implicada, seja numa instituição educacional, seja em entidades 

político-partidárias, associativas, sindicais etc., pode desenvolver uma cegueira ideológica que 

a impeça de analisar sua própria implicação”. Com a análise de minhas implicações 

identifiquei minhas sobreimplicações com a instituição formação em saúde e foi possível abrir 
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espaço para entender que todas as pessoas do contexto deste estudo (incluindo a pesquisadora) 

eram atravessadas por suas próprias instituições.  

Ainda sobre a sobreimplicação Monceau (2008, p.23) destaca que esta pode ser 

definida “como uma impossibilidade de analisar a implicação”. Isto ocorre quando o 

pesquisador está muito vinculado a instituição onde desenvolve a pesquisa, impedindo que 

veja outros aspectos importantes que permeiam o contexto. Somente com o decorrer da 

discussão e da análise do estudo, o pesquisador terá condições de avaliar suas implicações e 

suas sobreimplicações, o que poderá enriquecer o estudo e a compreensão da realidade.  

Como pesquisadora, poder vivenciar o que refere Monceau, pois a medida que o 

trabalho da Socioclínica avançava, ficava claro que muitos problemas que foram por mim 

destacados na problemática deste estudo, puderam ser percebidos a partir de um novo olhar, 

menos sobreimplicado, o que mudou consideravelmente minha postura na ETIS como pessoa 

e sujeito deste processo.  

 

 

5.2.4 A análise das implicações da pesquisadora no quarto encontro: um espaço coletivo 

de reflexões e debates 

 

O encontro ocorreu no período de trabalho dos participantes, incluindo a pesquisadora. 

As conversas foram gravadas e posteriormente transcritas, tiveram duração de duas horas e 

dez minutos, embora o acordo com o grupo fosse de uma hora.  

O encontro com o grupo foi realizado no dia 24 de Agosto de 2017, às 13h30min, na 

unidade.  Compareceram três docentes e a pesquisadora que também é docente da Escola, 

totalizando quatro pessoas do quadro permanente. Também estavam presentes três docentes 

em uma sala de aula, mas não compareceram ao encontro alegando impossibilidades. A 

diretora e a vice-diretora informaram uma semana antes do encontro que não poderiam estar 

presente.  

Segundo Lourau (2004), mesmo a não participação é um elemento importante para a 

Análise Institucional. Ela enuncia questões institucionais que tocam indivíduos e grupo ao 

mesmo tempo. 

A intervenção com os participantes foi conduzida a partir de um roteiro composto 

pelas seguintes perguntas (Apêndice 2): Para você, o que é ser docente?  Como acontece a 

capacitação pedagógica da Escola Técnica? O que você poderia dizer sobre as estratégias 
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metodológicas utilizadas durante a formação pedagógica?  Em sua opinião, qual a importância 

da formação pedagógica na Escola Técnica? 

Inicialmente foi realizada a apresentação do grupo e explicado novamente a temática 

do estudo, os objetivos, a metodologia utilizada, as minhas expectativas e implicações em 

relação ao encontro e a pesquisa.  

Todos aceitaram assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1), e 

para preservar a identidade dos participantes utilizamos pseudônimos, conforme segue no 

Quadro 4 acima, com a identificação profissional de cada um dos participantes.  O TCLE foi 

assinado em duas vias, uma cópia foi arquivada pela pesquisadora e outra cópia foi entregue 

ao participante.  

A conversa foi coordenada pela pesquisadora orientadora deste estudo Professora do 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFF) e pela co-orientadora docente aposentada que é 

colaboradora voluntária do mestrado profissional de ensino na saúde da UFF. Além de mim 

(no papel de mestranda, pesquisadora e profissional da ETIS), também contamos com a 

participação de um mestrando do nosso grupo de pesquisa, ambos do mestrado profissional 

em ensino na saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAC/UFF). As 

anotações no diário revelam que:  

No dia da Intervenção Socioclínica, todos estavam muito ansiosos. Os docentes da 

Escola pensavam que seriam avaliados pelas orientadoras, embora eu tenha 

explicado a cada pessoa sobre a pesquisa e os objetivos, e que seria uma conversa. 

Alguns comentavam que só permaneceriam por uma hora. Eu, pesquisadora e 

docente da Escola, muito apreensiva com receios de discussões mais acaloradas e/ou 

desavenças entre a equipe. No final, avaliamos a realização de um novo encontro 

como necessário, pois não conversamos sobre o processo de trabalho mais 

profundamente. O encontro durou 02horas e 30 minutos, com todos os docentes 

presentes (Diário do pesquisador). 

 

Os depoimentos deste último encontro serão analisados a partir das características da 

Socioclínica Institucional (figura1) e dos conceitos da Análise Institucional. 

Monceau (2013, p. 101), descreve que: 

A Socioclínica Institucional, apesar da formalização metodológica, é uma maneira 

de aproximar das questões sociais e profissionais, que não é redutível a uma lista de 

princípios ou regras a serem seguidas. Essa Abordagem não é prisioneira de 

protocolos rígidos, mas baseia-se em características que determinam sua relação 

com os sujeitos e com objetos. 

 

Optamos por colocar em análise as falas dos participantes tendo como eixo dois 

analisadores. As características da Socioclínica Institucional foram aparecendo durante as 

falas e com o decorrer da intervenção, sendo destacadas durante a análise. Esclarecemos que 

esta maneira de apresentar e analisar os dados foi uma escolha do pesquisador e orientadores, 
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no sentido de ampliar o conhecimento sobre esta metodologia, entendendo, no entanto, que as 

falas não são prisioneiras desta ou aquela característica, mas que ocorrem em um contínuo 

sendo bastante imbricadas umas às outras. 

 

 

5.2.5 A análise das implicações da pesquisadora no quinto encontro: o momento da 

restituição 

 

Este encontro foi realizado na ETIS no dia 20 de março de 2018 e dele participaram 

oito pessoas. Além das três pessoas que já tinham participado do encontro anterior, participou 

também uma docente que está na casa há oito anos; uma docente na Escola há dois anos, a 

vice-diretora da ETIS que tem nove anos na Escola, a co-orientadora do estudo e a 

pesquisadora. 

Na Socioclínica Institucional, este encontro é chamado de restituição. Para Monceau 

(2013), esta etapa devolve resultados provisórios da pesquisa aos sujeitos participantes, e 

permite aos mesmos refletirem e até mesmo refutar as análises realizadas pelo coletivo no 

encontro anterior e ou reconsiderar o dispositivo de trabalho. 

As falas transcritas já tinham sido enviadas aos participantes para que pudessem 

realizar a validação das mesmas e para o dia do encontro, foi preparado para leitura conjunta, 

trechos que destacaram os principais aspectos colocados no encontro anterior. 

Antes da leitura foi dada a oportunidade para que os novos participantes se 

apresentassem e falassem sobe as questões da pesquisa. Como no encontro anterior as falas 

também foram gravadas para posterior análise. Notava-se neste dia, outra disposição do grupo 

participante, o ambiente estava descontraído e alegre.  Esta mudança no comportamento dos 

professores foi relatada no diário do pesquisador:  

Inicialmente, somente três pessoas haviam confirmado a presença, após o convite. 

No dia para minha surpresa, compareceram mais três pessoas. Quatro docentes 

trocaram o dia de trabalho e horário para participar da Intervenção Socioclínica 

Institucional. Considero este momento muito importante, porque temos dificuldades 

de reunir pessoas na Escola, e a equipe compareceu de forma espontânea e alegre. 

Foi uma surpresa agradável (Diário do pesquisador). 

 

No relato do diário, pode-se perceber como as posturas do pesquisador e dos 

participantes se modificaram durante o desenvolvimento da pesquisa. A análise das 

implicações permitiu entender, que questões relacionadas à formação dos docentes e a 

formação pedagógica, eram pressupostos formulados a partir das implicações pessoais e 
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profissionais do pesquisador, o que vinha refletir na maneira como aconteciam as relações 

deste com os docentes no processo de trabalho e na aceitação das mudanças que atravessavam 

a ETIS.  

Estes fatos serão retomados por ocasião da análise e discussão dos resultados, mas 

neste momento, podemos sinalizar que o grande ganho da restituição, foi ampliar o espaço de 

reflexão coletiva a partir da análise das falas dos participantes, que puderam, juntamente com 

o pesquisador, colocar em análise suas implicações, revelando as diferentes instituições que 

os atravessam.  

Complementa Monceau (2013) que esta etapa se constitui em uma oportunidade para 

aprofundar ou para questionar as análises, ou mesmo, reconsiderar a orientação do próprio 

dispositivo de trabalho.  

Neste estudo o diário na perspectiva da Análise Institucional, foi uma ferramenta de 

intervenção que teve o potencial de produzir um movimento de reflexão da prática docente da 

pesquisadora, na medida em que o ato da escrita do vivido, permitiu analisar suas implicações 

e as sobreimplicações revelando o não dito e a não neutralidade do pesquisador no processo 

de pesquisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

6 ANÁLISE DAS FALAS DOS PARTICIPANTES A APARTIR DOS 

ANALISADORES  

 

Durante a análise das falas buscou-se destacar trechos significativos dos depoimentos 

considerando-se a convergência e a divergência de significados, que nos permitiu realizar a 

análise das mesmas, a partir dos conceitos da análise institucional e dos referenciais teóricos 

que abordam a temática. Buscaram-se ainda nas falas aspectos que aproximassem do objetivo 

geral deste estudo que foi analisar o processo de formação pedagógica para o SUS da Escola 

de Formação Técnica Enfermeira Izabel dos Santos, possibilitando o entendimento da prática 

desenvolvida na formação docente da ETIS. 

A continuidade dos debates entre docentes na ETIS, desde o primeiro encontro, 

possibilitou que todos os participantes começassem a refletir sobre a dinâmica da Escola 

Técnica, a formação pedagógica e no seu papel de docente enquanto agente formador para o 

SUS. No encontro de restituição as reflexões sobre os problemas relacionados à ETIS e aos 

próprios docentes, puderam ser debatidos trazendo a tona tanto os conflitos e tensões dos 

encontros anteriores, quanto novas proposições que surgiram neste debate. Este caminhar 

possibilitou que se evidenciassem dois analisadores: 1- A Escola Técnica instituída e as 

interferências da política na saúde e na educação; 2- Uma nova Escola Técnica: O momento 

Instituído, o Instituinte e as nuances de uma nova Institucionalização. 

Escolhemos realizar a análise e discussão a partir dos analisadores justamente, por 

entendermos que é o analisador quem faz a análise da situação, explorando todos os 

elementos necessários para a discussão dos achados, como nos esclarecem os autores abaixo.  

Para Lapassade (1973) trata-se de uma reversão epistemológica, pois é o analisador 

que faz a análise, e o socioanalista deve validá-los e legitimá-los frente ao grupo participante. 

Baremblitt esclarece que (2012, p.12):  

Os analisadores podem ser encontrados em qualquer lugar na organização ou 

instituição e são dotados de sentidos que permitem compreender a forma como seus 

agentes compreendem a instituição e as relações dentro dela. Os analisadores podem 

ser compreendidos a partir de alguns princípios. 1- A materialidade expressiva de 

um analisador é totalmente heterogênea; 2- O analisador contém os elementos para 

começar o processo de seu próprio esclarecimento, seja a partir de fora, seja a partir 

de dentro da organização; 3-O analisador pode ser espontâneo ou construído, ou 

seja, pode ocorrer ao acaso, involuntariamente; pode ser produzido pelo analista 

institucional com o objetivo de explicitar conflitos ou problemas nas organizações. 

Para tanto, é possível se utilizar de qualquer recurso. É importante lembrar que, até o 

momento, apenas uma parte da organização foi ouvida. É preciso saber como os 

outros setores se posicionam diante dessa demanda, se há resistência, vasculhar os 

nãos ditos, etc. O diagnóstico permite ao institucionalista preparar dispositivos, 

construir analisadores para que essas informações possam ser provocadas.   
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Podemos entender que os analisadores não são somente pequenos artifícios 

introduzidos, mas a totalidade da situação de intervenção pode ser entendida como um 

analisador. Todo dispositivo não é um analisador, mas todo analisador é um dispositivo. 

(RODRIGUES, 2004).  

Para L’Abbate (2013, p.432) “o efeito do analisador é sempre de revelar algo que está 

escondido, de desorganizar o que estava de certa forma organizada de dar um sentido 

diferente a fatos já conhecidos”. Por conta disto, o pesquisador durante a intervenção deve 

estar atento aos fatos que podem se revelar na fala, nos gestos ou nos não ditos dos 

participantes.  

Complementa a autora supracitada (2013, p.19) que existem “analisadores clássicos” 

como aqueles que causaram grande impacto na história, salientando o “movimento operário 

na sociedade moderna” ou fatos históricos que causam repercussão mundial. São analisadores 

porque revelam aspectos da sociedade, que muitas vezes são desconsiderados pelos 

governantes, que ficam na sombra, pois muitas vezes não há interesse que sejam revelados.  

Para a autora sempre se deveria questionar: o que estes fatos estão querendo revelar? Destaca 

que os analisadores são importantes porque quando identificados revelam “as relações de 

pessoas, grupos, classes, instituições e organizações, permitindo que se faça uma análise da 

situação”. Diferencia os analisadores naturais, como sendo os mais “significativos justamente 

porque inesperados” e os analisadores construídos, como aqueles que podem surgir de 

“dispositivos que o socioanalista utiliza para permitir que certas questões apareçam” 

Os analisadores deste estudo emergiram por meio dos dispositivos da intervenção, tais 

como os encontros individuais, os encontros coletivos com debates e o diário do pesquisador. 

A presença implicada dos orientadores, do pesquisador e do colega do mestrado, por se 

constituírem em pessoas desconhecidas, também funcionou como dispositivos que 

incentivaram os debates nos encontros, provocando falas e aclaramento de ideias. 

 

 

6.1 Analisador 1 - A Escola Técnica instituída e as interferências da política na saúde e 

na educação 

 

A análise e discussão deste analisador foram realizadas a partir de três eixos: As 

implicações dos docentes instituídos nos moldes da antiga ETIS; O analisador dinheiro se faz 
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presente; As reflexões começam a produzir pequenos efeitos de transformação naquele 

cenário. 

Este analisador emergiu a partir da análise das falas que abordaram as seguintes 

características: a participação dos sujeitos no processo de intervenção; a análise das 

implicações; o papel do dinheiro, a análise dos contextos e as interferências institucionais na 

política da educação e da saúde influindo de maneira negativa nos processos formativos e 

contribuindo para a fragmentação de saberes e práticas e as transformações que ocorrem à 

medida que o trabalho avança. Também produziu reflexões coletivas sobre o processo de 

trabalho e as dificuldades dos docentes em adaptarem-se as mudanças políticas na educação e 

na saúde, levando a conflitos intra e extra institucionais, interferindo no potencial de 

criatividade e compromisso dos docentes com o processo de formação pedagógica para o 

SUS.  

Ao colocar em análise e discussão as falas dos participantes neste tópico, entendemos 

ser necessário conhecer um pouco mais dos participantes, o que foi possível se resgatar das 

falas a partir da característica Socioclínica Institucional participação dos sujeitos no processo 

de intervenção. 

As falas desde a apresentação de cada participante já indicavam que os docentes e 

pesquisadores estavam muitas vezes sobreimplicados com o processo de trabalho na ETIS. Ao 

revelar suas angustias com as mudanças que ocorreram na Escola Técnica a partir do ano de 

2008, deixavam transparecer seu descontentamento com as interferências políticas, sua 

desmotivação com o processo de trabalho, mas também um comportamento de muita luta e 

resiliência para continuar desenvolvendo sua prática como formador de profissionais para o 

SUS. 

Para Monceau (2013, p.97), a participação dos sujeitos na pesquisa é uma condição 

imprescindível para o desenvolvimento da intervenção Socioclínica Institucional: 

Esta participação pode assumir diferentes formas dependendo da modalidade da 

pesquisa: contribuição para a coleta de informações, aceitação de ser observado ou 

ainda investimento em sessões de grupo com objetivo analítico.  

 

A seguir, as falas iniciais dos participantes em uma rodada de apresentação 

demonstram a longa vinculação dos docentes com esse estabelecimento de ensino de diversas 

formas: 

Sou daqui da Escola desde 1989, né? Cheguei ainda era Escola de Auxiliar de 

Enfermagem, depois passou a ser Escola de formação técnica. (...) Tem outras 

questões aí que não dá para apresentar por conta dos meus filhos. (D1). 
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A minha história é um pouco longa, mas eu estou na Escola desde 2002 (...): Eu fiz 

concurso da Secretaria de Saúde. Ele foi em 95. (D2). 

 

Eu estou na Escola desde 2004. Eu entrei no último concurso que teve para a 

Secretaria de Saúde, que foi em 2001, aí me chamaram em 2004. Como eu vim parar 

na Escola? Bom, quando convocaram as pessoas... eu tinha feito prova 

originalmente para ir para o URSH, que é a Subsecretaria de Recursos Humanos, na 

época. E lá, eles estavam precisando de duas pessoas para vir para a Escola e vieram 

três, as convocadas, então tiraram a sorte no palitinho para ver quem vinha pra 

Escola. E veio eu e outra menina. Foi no palito mesmo. Para escolher... Quem tirasse 

os menores vinham para a Escola, quem tirasse o maior ficava na Secretaria. Foi 

desse jeito. Foi exatamente desse jeito. Bom, que mais. Minha proximidade com a 

parte docente é mínima, na verdade, porque eu sempre fiquei mais na área da 

administração junto com a direção geral. E nessa parte de docência, o mais próximo 

que eu cheguei de docência foi em conferências do Telessaúde (grifos nossos).  

(D3). 

 
Sou uma das mais novas na Escola. Cheguei aqui na Escola em 2010. Acho 

importante falar isso porque a Escola é uma escola com muitos anos de vida e as 

pessoas estão aqui na Escola praticamente desde muito tempo. Eu fiz Ciências 

Sociais. Eu sou meio que o patinho feio na saúde, enviesada, porque... Trabalho com 

pesquisa (D4). 

 

Quando perguntado se havia alguém que estava há 30 anos na Escola, havia somente 

uma pessoa:  

Sim é a D1. É a mais antiga. Ela fica quietinha ali, mas é ela (D4).  

 

Eu fiz parte da equipe de pesquisa quando foi inaugurada. Fizemos uma 

pesquisa...faz tempo. Foi 2007, não é? Foi antes de 2007. Tipo, 2005, 2006, não é? 

Aí que houve aquela transição, não é? Mudança de governo, estrutura, de tudo 

dentro da Escola e a coisa modificou, mas foi um trabalho legal que bateu junto 

também com a época da dengue. Então facilitou muito para a gente porque a gente 

estava já indo nas unidades aqui do Estado. Mas foi uma coisa legal (D2). 

 

Os debates acima trazem a ideia de uma equipe multidisciplinar, bastante atuante e que 

vivenciaram momentos diferentes na instituição. As mais antigas, que vivenciaram uma 

Escola Técnica bastante atuante, com atendimento a muitas demandas instituídas pelo 

Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, para a realização de cursos de 

capacitação pedagógica e de preparo dos profissionais para o SUS, e as mais novas que 

vivenciaram outro formato de organização do processo de trabalho como veremos adiante.  

Durante a participação dos docentes, foi aberto um debate a respeito da Oficina de 

Reflexão Pedagógica recebida para atuar na Escola onde fica bastante visível a implicação dos 

participantes, e frases que remetem a característica Socioclínica Institucional: análise do 

contexto e as interferências institucionais. Referem os participantes: 

Vamos lá, capacitação pedagógica. Quando eu entrei na Escola em 2004, já era esse 

esquema de 40 horas que, na época, até mais ou menos 2007, eu acho, alguma coisa 

assim, tinha muitas capacitações ainda. (D3). 

 

Não, até 2008... Eu participei. Eu entrei em 2008, eu participei de várias., uma 

semana toda. (PT). 
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Bom, já era no esquema de 40 horas, só que eu nunca participei de nenhum.  É, uma 

semana inteira. Começava 8h, 9h da manhã e ia até às 17h.  Eram todos os dias, a 

semana inteira. Isso, 40 horas. Só que na época, eu estava como secretária da 

direção, e eu não tinha liberação para ficar esse tempo todo fora do gabinete. Era, 

tipo, saía 10 minutos, já estava todo mundo te procurando, então não tinha como. Eu 

nunca participei. Quando eu tive tempo de participar, aí as capacitações já não 

aconteciam mais, assim. (D3). 

 

A gente faz formação inicial e continuada... mas, assim, normalmente o que me 

incomoda? Eu, enquanto funcionária... é por essa iniciativa individual e tudo para 

gente está fazendo. Tem que ter muita luta. (PT). 

 

Complementa esta participante que:  

Antes deste desmonte a Escola era descentralizada, tinha outras escolas. Então, as 

pessoas ficavam dando... realizando capacitação pedagógica em outros municípios. 

Não necessariamente ficavam ali na Escola...  Agora é tão rápida, né? (D1). 

 

Com relação as falas acima, pode-se dizer que o Projeto do curso até o ano de 2008, 

tinha como premissa realizar a Formação Pedagógica de modo presencial, na sede, passando a 

se chamar Oficina Pedagógica e totalizava 40 horas. Este novo modo de capacitação 

aconteceu por causa da alta rotatividade de profissionais na Escola, vínculos empregatícios 

fragilizados, pois a maioria dos profissionais de saúde era contratada ou convidada para 

participar do projeto, o que vem corroborar com os depoimentos dos participantes. 

Um fato importante a ser analisado é que a inserção dos profissionais na Escola 

ocorreu muitas vezes sem o devido preparo para a docência (como é o caso do ingresso de 

pessoas tirando a sorte no palitinho!) e o aprendizado da profissão de docente ocorreu na 

ETIS de modo processual, e conforme a necessidade da Escola, revelando os diferentes 

posicionamentos dos participantes, de acordo com o tempo que ingressaram na Escola.  

Galvão e Souza (2012, p. 1182) relatam ao explorar as visões político-pedagógicas 

expressas pelos gestores de cinco ETSUS das regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e 

sul, como essas instituições de ensino se organizam e se estruturam com vistas à sua 

sustentabilidade que: 

As dificuldades apresentadas pelas cinco Escolas na dimensão pedagógica estão 

relacionadas ao acompanhamento das turmas descentralizadas, uma vez que não há 

um amplo quadro de profissionais cedidos às Escolas, nem dados sistematizados 

sobre docentes e cursos. Há também dificuldades relacionadas a um maior 

aprofundamento do conceito de integração ensino-serviço por parte dos instrutores-

supervisores, bem como à rotatividade e outros vínculos dos docentes e à carência 

de material didático, principalmente de livros-textos para o ensino técnico.  

 

Para Leite et al. (2018),   

A falta de autonomia de algumas Escolas, para a gestão e a execução de recursos, 

não contribui para as mudanças que se fazem necessárias e aumenta a precariedade 

da formação e da qualificação dos trabalhadores. Há a necessidade da 

regulamentação de instrumentos jurídicos para a gestão e a execução de recursos. 
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6.1.1 As implicações dos docentes instituídos nos moldes da antiga ETIS 

 

Para clarear as situações que levaram os participantes a se referirem ao processo de 

trabalho na Escola Técnica, anterior a 2008, torna-se necessário debruçarmos sobre a análise 

das falas a partir da característica análise das implicações primárias e secundárias. 

Monceau (2013, p.100) falando das implicações na Socioclínica Institucional, destaca 

que: “como todo sujeito, um pesquisador também está envolvido nas instituições. Ele mantém 

com ela relações que influenciam suas maneiras de conduzir suas pesquisas e o modo de 

escrita dos resultados destas pesquisas”. 

Lourau (Apud L´ABBATE, MOURÃO e PEZZATO, 2013) distingue dois tipos de 

implicações:  

 Implicações primárias - entendidas como as implicações do pesquisador consigo 

mesmo e com a equipe de pesquisa; implicação com o objeto de pesquisa, 

implicação com o processo de intervenção, implicação com a instituição 

acadêmica a que pertence a implicação na encomenda e nas demandas sociais; e  

 Implicações secundárias - são aquelas que o autor tem maior dificuldade em 

revelar, como suas questões epistemológicas que podem se traduzir na dificuldade 

de escrever ou expor a pesquisa. 

Monceau (2015, p.198) destaca que as implicações profissionais se atualizam e se 

potencializam segundo situações múltiplas: 

Essa implicação pode diminuir de acordo com a profissão, o estabelecimento, a 

organização Educação Nacional, ou mesmo as instituições escolares. E isso 

conforme as dimensões libidinal, organizacional e ideológica. Quanto à prática 

profissional, ela é constituída do conjunto de atualizações das implicações 

profissionais de um sujeito, principalmente das falas, dos escritos e dos atos. A 

prática profissional é, mais amplamente, toda prática social, incluindo maneiras de 

se relacionar com os outros membros da profissão (e, ou, com outras instituições 

envolvidas na profissão), de pensar essas relações e de lhes atribuir sentidos e 

valores. É assim que os profissionais se reconhecem entre eles, pelos elementos 

implícitos, compartilhando os elementos comuns de subjetividade. 

 

Nas falas abaixo, destacamos as percepções dos participantes com o “desmonte da 

Escola Técnica” revelando suas implicações pessoais, profissionais e afetivas que trazem 

sentimentos de perda pessoal e profissional: 

Agora eu chego aqui e eu me sinto muito mal. Vou fazer uma catarse minha, eu me 

sinto muito mal... Olha, não vou poder vir, "porque não vai poder vir", "eu estou 

doente", "não..." Escola não pode ficar sozinha. Eu tenho que vir? (D2). 
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De 2008 até o presente momento a Escola tem sofrido um grande desmonte. Na 

verdade, assim, o nosso trabalho vem sendo permeado de muita resistência, muita 

resiliência e também muita dor, não é? Porque isso vem adoecendo todos nós. Todos 

nós passamos pela tristeza, pela frustração de sabermos o nosso potencial, de vermos 

o potencial que essa Escola já executou no Estado do Rio de Janeiro, sabermos desse 

potencial hoje e a gente não tem o recurso, não tem a intenção, a vontade política de 

que essa Escola dê certo, de que essa Escola aconteça. Agora, já vai fazer dez anos 

em 2019  que eu estou aqui. Então são quase 10 anos aí que eu acompanho essa 

Escola com uma luta por sobrevivência e isso demanda de nós muitas estratégias 

porque institucionalmente nós somos muito fragilizados. (D5). 

 

Amanhã se a FAETEC cismar de reivindicar, a gente está na rua, com tudo nas 

costas. A gente perdeu todo o nosso acervo. (D3). 

 
A partir de 2007, com a entrada do Sérgio Cabral, muitas coisas foram... Então nós 

passamos por várias mudanças... Aí depois desse processo todo intenso e muito 

ruim, acabou com tudo. E a gente... a Escola tinha 80 e poucas pessoas. Acabou 

tudo. Daí quem veio para cá realmente?   As pessoas foram escolhidas pela então 

direção. Outras foram excluídas, convidadas a se retirar da Escola. Voltar para os 

seus vínculos... eu coloco lá no... foram devolvidos à Secretaria, outras foram... A 

maioria do pessoal foi chamada para sair. Foi chamada a direção que falou: “não 

quero ficar com você”. (PT). 

 

Ainda com relação a como os participantes perceberam este “desmonte” da Escola 

Técnica, é importante destacar que desde 2008 a mesma passa por um sucateamento sem 

precedentes, que se iniciou pela falta de autonomia para gerenciar recursos e contratar um 

gestor financeiro que gerencie as verbas que vem do Ministério da Saúde para a execução e 

implantação de cursos, afetando toda a dinâmica da Escola e o processo de trabalho. Por 

diversas vezes, os docentes realizaram partilhas para pagar a limpeza geral da Escola e a 

manutenção dos computadores. Os docentes, a direção e administrativo também limpam 

banheiros e recolhem o lixo quando a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, não 

enviam o profissional de limpeza ou quando terminam o contrato. A Escola ficou vários 

meses sem telefone, sem internet, o carro está parado por falta de manutenção, existem 

diversos vazamentos de água e esgoto no andar que a Escola ocupa. As luzes estão queimadas 

e não temos reposição. Os funcionários públicos que tem vínculos com a Secretaria de Estado 

de Saúde do Rio de Janeiro e Secretaria de Ciência e Tecnologia ficaram com salários 

atrasados por um ano e sem pagamento por seis meses.  

Borges et al. (2012, p.984) descreve ao analisar os aspectos gerenciais das Escolas 

Técnicas e dos Centros Formadores de Recursos Humanos do SUS,  

As ETSUS apresentaram gestão e planejamento centralizados e execução 

descentralizada de sua atividade fim, em sua maioria sem autonomia administrativa 

e altamente dependente de financiamento do governo federal. Segundo os gestores 

das Escolas, a falta de regulação da atividade docente por servidor público fragiliza 

a gestão das ETSUS. Estas instituições apresentam problemas de gestão 

relacionados à integração ensino serviço, que precisa ser regulamentada para 

conferir sustentabilidade às Escolas e evitar contradições com a legislação brasileira. 
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Entendemos que a precarização do processo de trabalho compõe uma lógica do capital 

contemporâneo e tem repercutido intensamente nas políticas públicas.  O estado do Rio de 

Janeiro continua passando por crise financeira e obstáculo burocrático, esta situação afeta o 

processo e a organização do trabalho, os servidores e a população. Temos vários funcionários 

que adoeceram e estão doentes neste processo.  

Franco e Druck (2007) caracterizam o trabalho precário quando este se apresenta 

instável, incerto, inconsistente, frágil e vulnerável, desprotegido e impotente frente ao 

capitalismo, e que se encontra em situação incerta, indefinida e dependente. É ainda o 

trabalho parcial, temporal, sazonal, desprovido de resistência e defesa, atingindo quase todos 

os setores econômicos e conformando a degradação das condições de trabalho, a perda dos 

direitos e redução de garantias e benefícios, a instabilidade de emprego e a perda da 

identidade coletiva. 

Os mesmos autores descrevem que a precarização é uma estratégia econômica e 

política de dominação do trabalho, que ao tornar-se hegemônica, institui uma situação 

generalizada de insegurança, instabilidade e vulnerabilidade social dentro e fora do mundo de 

trabalho. Revelam que os indicadores analisados no Brasil apresentam um contingente 

expressivo de trabalhadores que estão submetidos a um alto grau de precarização social do 

trabalho, sendo que em relação ao desemprego e às condições precárias de trabalho, as 

mulheres e os terceirizados encontram-se mais vulneráveis. 

 

 

6.1.2 O dinheiro se faz presente no contexto das interferências políticas evidenciando um 

grande vazio institucional  

 

Trazendo esta situação apresentada acima para a análise institucional, não podemos 

deixar de destacar um analisador natural sempre presente nas instituições que é o analisador 

dinheiro.  

O dinheiro sempre presente nos discursos singulares e coletivos é um dispositivo que 

simboliza a defesa de determinadas ideias e normatizações e para L’Abbate (2004, p. 88) “[...] 

o dinheiro constitui um analisador muito sensível e potente, que permite esclarecer dimensões 

fundamentais e muitas vezes ocultas e contraditórias das relações entre os sujeitos.” 

Esse analisador emergiu diversas vezes ao longo dos encontros, denunciando as 

dificuldades de negociação com a gestão acerca dos rumos da Escola, falta de autonomia para 
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gerir recursos, a necessidade de formação, a dificuldade de articulação em viabilizar 

parcerias: 

Quando se criam condições para que os participantes dessa organização falem e 

discutam a respeito do tema, inicia-se um processo de desvelamento, ou seja, “de 

retirar os véus” que ainda ocultam muitos dos meandros pelos quais passa o dinheiro 

nas grandes organizações.  (L’ABBATE, 2004, p. 99). 

 

A seguir alguns relatos sobre o desmonte da Escola Técnica relacionado à gestão do 

dinheiro para a formação em saúde: 

A Escola tinha um recurso financeiro que estava depositado no fundo estadual de 

saúde desde 2007. Não sei onde que estava não sei se ainda está lá, até a última vez 

que alguém soube... (D1). 

 

Não, já levaram... Que esse recurso financeiro fosse gerido e não foi. Aí agora não 

entra mais dinheiro. Já foi por aí. Então é frustrante isso mesmo de você vai 

morrendo aos poucos, por que quando esse grupo não estiver mais aqui, como é que 

vai ser? (D2). 

  

Já levaram parte. Já levaram parte. (PT). 

 

Foi dito para nós que o recurso, qual é o ponto do recurso, ele só poderia ser usado 

nos cursos da Escola. Depois nós ficamos sabendo que o negócio foi desmembrado, 

foi parar em um município... Precisa de um executor financeiro... Esse recurso 

estava lá desde 2007, só que quando começou esse desmonte da Escola, ninguém 

mexeu nesse dinheiro, o dinheiro ficou paradinho lá. Quando fomos transferidos 

para a FAETEC, qual era a ideia? Estando numa fundação, teoricamente seria mais 

fácil de ter esse recurso financeiro... Tem algumas coisas que eu nunca entendi: A 

Escola era uma escola que estava espalhada pelos municípios do Rio de Janeiro: Ok. 

Você tinha a verba para fazer os cursos. Você não dependia que ninguém te desse 

esse dinheiro. Por que isso não foi feito? Tá, antes você era ligado ao Cepesc, o que 

aconteceu nesse meio tempo que o Cepesc de repente não pode mais ser o ordenador 

financeiro disso? Ninguém nunca chegou para a gente e disse isso. (D3). 

 

Essa foi a intenção da transferência, cogestão... Mas não deu certo...  Mas esse 

processo acontece assim: o município faz um projeto junto a algum gestor da 

secretaria da saúde, que tem os articuladores regionais. Faz um projeto, aí o dinheiro 

vai direto para esse local do município. Mas a Escola não participa desse processo 

de qualificação, de coisa... Inclusive a gente fez um curso, que a gente botou um 

projeto de intervenção para isso, mas nada aconteceu. (PT). 
 

A questão do dinheiro aparece muito vinculada ao desmonte da ETIS e teve como 

consequência a desmotivação com o trabalho, disputas por aprovação de projetos, isolamento 

profissional com distanciamento do grupo, aumento da competitividade e do individualismo, 

podendo ser percebido nas falas dos participantes como um grande vazio institucional e 

dificuldades nas relações interpessoais. Quando perguntado sobre a sensação de ser docente 

no passado e como é hoje na Escola, responderam: 

Eu me sinto assim muito, muito excluída. Mas é o que... Excluída pelos pares. 

Porque tem determinadas reuniões que são... Eu e você, você e eu. E eu não comecei 

na enfermagem agora, eu comecei na enfermagem há muito tempo. (D2). 
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Foi o que a PT falou dos nichos, existem que você só sabe assim eu sei porque eu 

estou aqui na direção, mas o resto das pessoas que...  Algumas, mas nem todos. 

(D3). 

 

A gente não tem reunião, a gente está... (D2).  

 

Tem convocação, mas nem todas as pessoas comparecem. (PT). 

 

Eu atribuo isso a uma desilusão mesmo, as pessoas sabem?! Isso daqui virou tipo 

assim, um pesadelo. É uma tristeza vir trabalhar, vir para cá. Entendeu? Eu hoje... É 

o tal negócio, lá em Botafogo, a gente tinha certeza, mas um dia a gente chegou e foi 

expulsa de lá e hoje a gente sabe que a casa não é nossa, que é tudo inseguro, a gente 

não sabe o dia de amanhã. A gente que é do estado ficou desde novembro do ano 

passado sem dinheiro tendo que vir trabalhar. O pior é quando você chega aqui e não 

tem ninguém, é só você. E quando só tem você na Escola? Mas, não é isso? (D2).  

 

Nós retornamos da SES/RJ, saímos da FAETEC em 2015 e retornamos para a 

Saúde. Só que além do espaço ainda estar cedido para a FAETEC, está em 

tramitação passar para a Secretaria de Estado de Saúde e tal, temos outro, porém. A 

parte de telefonia, aluguel de impressoras, ainda é pelo FAETEC. Até onde nós 

sabemos o contrato não está sendo pago por causa dessa confusão aí do estado e tal. 

Estamos sem tonner (tinta para impressora). Uma hora dessas pode aparecer aqui e 

levar as impressoras. Uma hora dessas a Oi pode chegar e cortar a conta telefônica. 

Você vai ficar aqui sem impressora e sem telefone. Porque isso a Secretaria de 

Saúde ainda não assumiu isso. Vão assumir? Em algum momento? Quando? Ok, 

você ficou meses sem receber salário, você vai cotizar para comprar tonner com o 

quê?  (D3). 

 

Mas já está assim, mas assim o que eu percebo é que todo mundo vai se 

desmotivando...  Porque é história de luta, a diretora atual, ela foi para a direção 

eleita pelos funcionários. Nós escolhemos, nós escolhemos a nova diretora. Porque 

politicamente ela até representa a Escola. Só que ela não foi nomeada até hoje. Ela 

não tem poder decisório. (PT). 

 

 E estamos nesse trâmite desde 2015. É porque nós temos algumas pendências. 

Pendência um: a diretora não nomeada; pendência dois: junto a Secretaria de Estado 

de Educação, que a Escola consta ainda como endereço da Rua da Passagem, nós 

estamos aqui há cinco anos. Esse espaço aqui foi cedido para a FAETEC, está em 

tramitação para que seja cedido para a Secretaria de Saúde. (D3). 

 

Também não conseguimos realizar os cursos de formação, porque não temos os atos 

autorizativos que é concedido pela Secretaria de Educação. Falta um diálogo entre a 

SES/RJ e a Secretaria de Educação, as coisas não prosseguem, sempre tem alguns 

entraves... os gestores mudam... E começamos do zero nas negociações. (PT). 

 

O problema das condições de trabalho e falta de infraestrutura, se mostra novamente. 

As subjetividades dos docentes emergem quando nos deparamos com o sofrimento no 

trabalho, expresso pelos fracassos frente à realidade no trabalho, colaborando com o vazio 

institucional, profissional e pessoal. A fragilidade dos processos, as situações passadas e o 

sofrimento pessoal aparecem a todo o momento nas falas, revelando as implicações pessoais, 

profissionais, afetivas de cada um, as interferências institucionais e muitas demandas para a 

Secretaria Estadual de Saúde.  
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Destacamos que nas falas acima, é possível identificar as inquietações dos docentes 

com o desmonte da Escola Técnica, as questões pouco claras a respeito do dinheiro destinado 

a oferta de cursos e as interferências das instituições saúde e educação no processo de trabalho 

dos docentes, revelando o quanto estão envolvidos com a existência da ETIS, como uma 

organização importante para a qualificação do cuidado em saúde no SUS. Estas falas, revelam 

a intersecção das diferentes características da Socioclínica Institucional durante o processo de 

intervenção, e a riqueza desta metodologia em evidenciar aquilo que incomoda os 

profissionais docentes no desenvolvimento de suas práticas.  

Dejours (2004) descreve que as precárias condições de trabalho e as pressões 

exercidas pela organização prescrita no trabalho são fatores que podem desencadear 

sofrimento psíquico, quando o trabalhador não encontra meios de lidar com estas 

adversidades. O trabalhador utiliza estratégias defensivas, individuais e coletivas, de modo a 

amenizar e impedir que este sofrimento o leve a um desequilíbrio, comprometendo seu bem-

estar. 

A mesma autora alerta que a reorganização do trabalho em diversos setores aumentou 

as exigências intelectuais e psíquicas dos trabalhadores, que são estimulados a pensar, a tomar 

decisões rápidas, ter capacidade de autogestão e trabalha em equipe. Mas nem todas as 

organizações oferecem subsídios adequados para os trabalhadores. Neste contexto as doenças 

foram se modificando ao longo dos anos, aumentando as doenças mentais consideravelmente 

a partir de diversos fatores, como mal estar e sofrimentos. (DEJOURS, 2004). 

Especificamente com relação à característica análise do contexto e as interferências 

institucionais estas dificuldades sempre estiveram presentes, mas talvez nunca tivessem sido 

pensadas como importantes para a análise da situação, e que ficou evidenciada durante os 

debates coletivos.  

Monceau (2013, p.101) explica que os contextos são atravessados por diferentes 

instituições, como por exemplo, a instituição família, a instituição religião, a instituição 

ensino, a instituição linguagem etc. que produzem várias interferências na conduta dos 

participantes, e que se forem devidamente analisadas em suas implicações poderão contribuir 

para produzir efeitos de transformação e efeitos de conhecimentos. 

A análise do contexto e as interferências institucionais levaram as reflexões sobre a 

interferência da política na educação e na saúde permitindo revelar fatos antes não pensados 

pelo grupo e que se constituíam em entraves na formação pedagógica: 

O problema é que a Escola fica muito na questão da política local e a gente fica 

susceptível e eu digo isso porque agora há pouco tempo tive que fazer uma 
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qualificação lá dos instrutores, de formar instrutores para o curso de agente 

comunitário de saúde, curso introdutório, aí tive que fazer também, três dias antes, 

eu soube que eu tinha que fazer do agente de combate a endemias, esses instrutores 

ia acompanhar uma turma, mas, assim, às vezes a gente tem tanta demanda, a gente 

não tem autorização para fazer, cumprir a nossa função. Porque a gente fica à 

questão da política local, porque a Escola não tem autonomia para fazer seus cursos, 

porque tem coisas que a gente pode estar fazendo aqui, mas não tem a questão 

política local que influencia muito nas nossas ações. (PT). 
 

A questão política também surgiu nas reflexões ocorridas durante a restituição, e 

juntamente com ela novamente o analisador dinheiro: 

Sim... É uma situação política. E politicamente, eles não nos apoiam, não nos notam, 

não nos colocam, não é? Na época que eu vim para a Secretaria, existia uma 

intenção política de que a Escola voltasse a acontecer. Então existia sim essa 

vontade. Mas de 2008 para cá houve esse impasse legal porque o MS passou a 

mandar os recursos via fundo a fundo e aí não tinha um arcabouço legal para 

execução. E não tem até hoje. O dinheiro ficou parado. A Escola acumulou quase R$ 

25 milhões que foram redistribuídos há 3 anos atrás, em 2015. E a gente não 

conseguiu desfazer esse imbróglio porque o gabinete do governador não entendia 

como é que desfazia isso, ou não tinha boa vontade ou não sabia, enfim.... Então, 

quando eu olho em retrospectiva, essa Escola lutou muito. Todas as gestões, elas 

lutaram e tem lutado, no sentido de fazer essa Escola funcionar de alguma maneira, 

mas a gente não encontra arcabouço legal e vontade política para que isso aconteça. 

(D5). 

É, tudo que tiver que fazer, tem que passar pela SES... É, Secretaria Estadual de 

Saúde. Tem que passar pela... Hoje que é coordenação de educação em saúde. É... 

Tem que passar pela apreciação... Nós respondemos a superintendência de educação 

e de saúde. (D3). 

 

Pode-se perceber em diferentes depoimentos, como a Escola Técnica aparece 

atravessada pelas instituições Educação e Saúde e como as interferências políticas levam cada 

participante a ter um tipo de implicação com estas instituições e com as instituições que os 

atravessam. Os discursos revelam que a descentralização do poder, a falta de autonomia 

pedagógica e financeira da Escola, provocam situações conflitivas no processo de trabalho, 

interferindo na vida profissional e pessoal dos participantes. 

 

 

6.1.3 As reflexões começam a produzir pequenos efeitos de transformação naquele 

cenário  

   

Os relatos acima revelam quanto à formação pedagógica para os profissionais do SUS 

e especificamente para os docentes da ETIS, é um instrumento importante para a 

compreensão dos processos de trabalho na perspectiva de uma construção coletiva de saberes 

e de estratégias para uma atenção integral à saúde com qualidade, promovendo a integração 
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do ensino-serviço e comunidade, fato que os profissionais apontam como muito difícil de 

concretizar após o desmonte da Escola Técnica.  

Estes pensamentos dos professores podem levar a uma primeira impressão, de que 

após o ano de 2008 não existia mais alternativas para que a ETIS cumprisse seu papel como 

formadora de profissionais para o SUS. Porém com o decorrer do processo de intervenção 

pode-se perceber as transformações que foram se produzindo à medida que o trabalho 

avançava. O grupo ficou mais colaborativo, disponível, mais atento e preocupado com o 

outro, mesmo havendo algumas relações estremecidas. Conseguimos realizar um almoço 

coletivo na Escola, por ocasião de um curso. Todas as pessoas presentes na Escola 

participaram ninguém foi excluído.  

Refere Monceau (2013) que as transformações dificilmente são percebidas pelo 

pesquisador e pelos participantes durante os encontros nos moldes da Socioclínica 

Institucional. No entanto, à medida que a intervenção avança, reposicionamentos sucessivos 

acontecem nas situações e nas dinâmicas institucionais.  Daí ser importante, entender esta 

característica como dinâmica, presente durante todo processo de intervenção. 

Partindo do pressuposto de que tudo está em constante movimento e que este traz 

mudanças na instituição prática pedagógica, as transformações ocorreram ao longo do 

encontro de restituição, quando os docentes foram perguntados sobre a sua função na Escola 

no momento atual e as falas começaram a revelar um outro posicionamento com relação as 

implicações pessoais, profissionais e afetivas como se pode observar abaixo: 

É maior do que nós. Quais foram as estratégias para que a Escola não acabasse? 

Primeira estratégia, a gente fica. Então nós ficamos. Porque se a gente saísse seria 

desculpa para eles falarem: “Ah, não tem mais funcionário. Ninguém mais com essa 

Escola. Fecha”. Então, a primeira alternativa, a primeira estratégia foi essa. Nós 

ficamos, não é? A segunda estratégia, trabalhar com aquilo que estava na nossa 

governabilidade. Porque também não temos dotação orçamentária. Não temos 

recursos. Então, precisamos trabalhar aonde as nossas mãos alcançam. Aí 

começamos a trabalhar com formação inicial e continuada. Então temos aqui, por 

exemplo, o curso, desde 2014, o Curso de Cuidado em Saúde Mental. A gente dava 

cursos, enfim, não é? Então, até onde a gente podia alcançar, a gente continuou 

trabalhando. Graças a Deus o curso de Cuidador em Saúde Mental foi gestado, 

formulado e aplicado a partir de uma das nossas técnicas, como está hoje aí; Temos 

turmas ainda no município de Carmo... (D5). 

 

Mas agora os cursos não são mais demandados pelo Ministério da saúde ou SES. 

São demandadas por municípios, não é? (D6). 

 

Sim, começamos a ter demanda dos municípios. (D5). 

 

Fizemos também uma capacitação em esterilização e desinfecção. (D6). 

 

Pelos diálogos, pode-se perceber que as reflexões coletivas realizadas nos encontros 

começaram a produzir mudanças nas situações e dinâmicas institucionais.  Isso faz o sujeito a 
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refletir sobre sua posição, a se reposicionar e estas mudanças poucas vezes são perceptíveis 

pelos indivíduos.  Podemos dizer que neste sentido, o estudo contribuiu para que reflexões 

fossem feitas a respeito da posição dos docentes na ETIS, como foram afetados pelas 

mudanças e como tem trabalhado esta situação, cada um a partir de suas implicações e 

sobreimplicações, revelando aspectos antes não abordados pelo grupo. 

 

6.2 Analisador 2 - Uma nova Escola Técnica: O momento Instituído, o Instituinte e as 

nuances de uma nova Institucionalização 

 

Este analisador será apresentado a partir de 05 eixos: As demandas revelam ser a Etis 

um espaço instituído e hierarquizado; O Instituído versus o Instituinte; E surgem os 

movimentos Instituintes; E a Escola Técnica se renova: de grupo objeto caminha para grupo 

sujeito; A restituição e as nuances de uma nova institucionalização. 

O analisador foi construído a partir da análise dos depoimentos, onde também foi 

possível observar as seguintes características da Socioclínica Institucional: a encomenda e a 

demanda; a análise das implicações; a análise dos contextos e as interferências institucionais 

na política da educação, a aquisição de novos conhecimentos; bem como conceitos da análise 

institucional como instituído, instituinte e institucionalização e transversalidade revelando que 

o grupo objeto aos poucos foi se transformando em grupo sujeito. 

 

 

6.2.1 Um espaço instituído e hierarquizado 

 

Na característica denominada encomenda e demandas, tratando-se de uma pesquisa 

para o mestrado, a encomenda, parte do pesquisador e as demandas aparecem desde a fase da 

preparação da intervenção e no decorrer da mesma.  

A encomenda é o diagnóstico de quem solicita a intervenção. As demandas surgem 

gradativamente nos encontros com o coletivo, estas são heterogêneas, podem existir 

contradições com a encomenda, e possibilita o acesso a dinâmica institucional. Tanto a 

encomenda, quanto a demanda, apoiam a problematização (MONCEAU, 2013). 

A encomenda partiu da pesquisadora que é servidora da ETIS, tem formação em 

Enfermagem, exerce a função de docente e é Coordenadora do Curso de Agente Comunitário 

de Saúde.  
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Com o decorrer dos encontros as demandas foram aparecendo nas falas dos docentes 

durante o processo. Destacamos abaixo, as demandas iniciais dos docentes: 

 Por que agora o que tem? São cursos de formação... (D1). 

 

A gente faz formação continuada. Inicial e continuada... Mas assim, normalmente o 

que me incomoda? Eu, enquanto funcionária... É por essa iniciativa individual e tudo 

para gente está fazendo. Tem que ter muita luta. (PT). 

 

O que está acontecendo agora é cuidador de saúde mental. (D3). 

 

Por iniciativa individual. (PT). 

 

Aí ela lá tinha a demanda do curso de saúde mental, porque ela coordena RT, que é 

as residências terapêuticas, e teve duas mortes... Porque os pacientes lá estavam com 

cuidador que não tinha preparo, não tinha qualificação e eles morreram por bronco- 

aspiração de comida... Então, o que ela resolveu foi fazer o curso aqui na Escola 

para poder estar certificando o pessoal de lá. Aí o pessoal de lá veio para cá. Aí ela 

conseguiu articular junto à direção, à vice direção. É uma coisa bem informal 

mesmo. 

 (PT).  

 

Passamos um tempo sem fazer nada. (D1). 

 

Nada. Algumas pessoas eram excluídas em suas salas, às vezes nem podia mais 

entrar, tinha que ficar sem sala. Eu ficava na biblioteca... (D2).  

 

Aí depois teve uma turma de (ASB) em Piraí... Piraí que bancou tudo. Bancou tudo. 

E a assessoria pedagógica, no caso, se deslocava até lá para a capacitação 

pedagógica. (D3). 

 

Além das demandas para exercer as atividades docentes oferecendo cursos, fica 

evidente a característica das interferências institucionais da educação e da saúde no processo 

de trabalho docente, pois no momento atual, quem solicita os cursos são os municípios, 

apoiados nas necessidades de formação de seus trabalhadores da saúde e não mais a Secretaria 

de Saúde.  

Segundo Rodrigues (2004) pode-se observar as interferências das instituições internas 

e externas, entendendo-se por instituições internas os métodos, os horários, os programas que 

faziam parte das normas da organização. As instituições externas seriam todas as instituições 

que atravessavam a instituição analisada e não faziam parte dela como, por exemplo, a oferta 

de curso de formação e a qualificação para instituições municipais de saúde e educação. 

Os últimos depoimentos deixam transparecer também as características das 

implicações dos docentes que para exercer o seu trabalho enfrentam desafios diversos como 

ruídos na comunicação, o sentimento da falta de transparência do que fazem, revelando 

sentimentos de impotência, de exclusão e de saudosismo próprios de trabalhadores instituídos 

nas normas e ideologias de uma determinada organização. 
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Em contraposição, nos relatos, foi possível perceber que diante do desmonte da ETIS, 

os docentes começaram a buscar estratégias, usando por diversas vezes a palavra luta, o que 

permitiu que forças instituintes começassem a ocorrer naquele estabelecimento provocando 

uma nova dinâmica no processo de trabalho naquele espaço instituído e hierarquizado. 

Nas instituições podem ser observadas duas vertentes e que são bastante discutidas por 

institucionalistas como Baremblitt (1994) e Lourau (1993). São elas: a vertente do instituinte 

e a vertente do instituído.  Referem os autores que em alguns momentos históricos, pode-se 

assistir a movimentos de revolução de uma instituição, operando, nela, profundas 

transformações. A essas forças que tendem a criá-las e ou recriá-las denominam-se forças 

instituintes.  

Apesar de o instituído apresentar uma tendência para o conformismo, resistência a 

mudanças, é necessário entender o instituído como indivíduos abertos a uma política 

instituinte, caso contrário esta não se realizaria. Daí, ser importante entender a vida social 

como um processo em permanente transformação, em busca de maior realização e 

criatividade, onde a relação complementar e contraditória entre o instituinte e o instituído, se 

mantém, permanentemente, permeável, fluída e elástica. 

 

 

6.2.2 Novos conhecimentos permitem que reposicionamentos sejam feitos pelos 

participantes: o Instituído versus o Instituinte 

 

Para Monceau (2013) os conhecimentos, produzidos por uma intervenção, podem ficar 

restritos apenas ao local da intervenção, mas, por vezes, podem ter um alcance mais 

abrangente, permitindo que novas análises sejam feitas sobre o problema.  

Neste estudo que teve como objeto a formação pedagógica dos docentes de uma 

Escola Técnica do SUS, foi revelado nos depoimentos que o grande ganho para os 

participantes, foi ampliar os debates e reflexões sobre os problemas relacionados à formação, 

a dinâmica da capacitação pedagógica, a situação atual da ETIS, as dificuldades na 

comunicação e nas relações interpessoais.  O processo da pesquisa intervenção possibilitou a 

construção coletiva de novos conhecimentos para todos os participantes. Nos diálogos abaixo 

foi possível identificar além da característica aquisição de novos conhecimentos e das 

implicações sempre presentes, também alguns conceitos da Análise Institucional, como o de 

instituído, de instituinte e de transversalidade.  Isto foi possível ao se colocar como 
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questionamento se os docentes achavam importante e necessário a atualização na formação 

pedagógica. A esta provocação, obtivemos as seguintes respostas: 

Sim. Isso é óbvio. A gente parou no tempo. (D1). 

 

Para mim principalmente que nunca fiz uma capacitação pedagógica completa. 

Porque todo mundo fala "Tá, educação problematizadora", eu estou tendo um 

contato maior agora por causa do mestrado, estou tendo que ler, mas eu nunca fiz 

uma capacitação pedagógica aqui. A gente começou uma e parou na metade. Antes 

eu não fiz porque eu não podia e depois quando teve... (D3). 

 

Mas você se lembra... qual foi problema?... por que parou a capacitação? Na minha 

opinião foi por causa do desmonte mesmo. (D1). 

 

Não, não foi. Foi nesse grupo pequeno da gente aqui, você não lembra? Na verdade, 

o que estava fazendo? Eles queriam fazer uma reformulação da capacitação 

pedagógica e nós éramos assim... o grupo piloto. O piloto da coisa toda. Começaram 

a fazer algumas reuniões que tinham ata, eu sei disso porque a maioria das atas fui 

eu que fiz... (D3). 

 

E de uma hora para outra a coisa parou. Eu não lembro porque foi, foi diminuindo 

até que parou. (D1). 

 

As falas acima revelam com relação ao processo de formação da Escola, 

posicionamentos reticentes e pouco transparentes com relação as capacitações, além de 

conflitos relacionados a hierarquia, a comportamentos instituídos versus comportamentos 

instituintes. Toda esta situação foi provocada a partir da proposta de alguns docentes em 

realizar uma capacitação pedagógica para os professores para reformulação de algumas 

práticas relacionadas a metodologia da problematização, por acreditarem que apesar da 

maioria ter sido capacitada na utilização da metodologia da problematização, havia uma 

necessidade da reformulação de propostas educacionais na formação de trabalhadores para o 

SUS. Esta proposta provocou diferentes interpretações, possivelmente pela falta de integração 

entre os docentes, as coordenações e a direção.  

Os relatos dos participantes, trazem para reflexões seus comportamentos ora instituído, 

ora com características instituintes além das implicações com a formação e a capacitação 

pedagógica. O posicionamento instituído pode ser percebido quando um dos participantes 

refere que a interrupção da capacitação é decorrente do desmonte da Escola, enquanto o 

posicionamento instituinte é revelado na fala de uma participante ao referir que a capacitação 

pedagógica traz uma nova roupagem para a metodologia da problematização. Neste embate 

entre instituído e instituinte a falta de comunicação e diálogo levou a interrupção da 

capacitação como citado, abaixo: 

Não chegou nem à metade. É porque o curso acabou parando porque algumas 

pessoas começaram a questionar a metodologia e algumas coisas que estavam sendo 

colocadas. Aí as pessoas pensantes não gostaram muito... (PT). 
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A metodologia da Escola é difícil, porque você tem que respeitar o outro e o saber 

do outro e escutar o outro. (D1). 

 

 E construir toda uma educação... (D2). 

 

Construir o que ele tem a partir do que ele tem. Isso é difícil. Para quem está 

acostumada a uma metodologia tradicional, chegar no quadro e tal, não se adapta de 

jeito nenhum. (D1). 

 

Nota-se nos depoimentos a relevância das reflexões coletivas sobre a interrupção de 

um curso de capacitação pedagógica que ocorreu há quatro atrás e até o momento, nunca 

havia sido abordado pelos docentes. Estas reflexões colocaram em foco as dificuldades de 

relacionamento entre os docentes, o conhecimento hierarquizado, as dificuldades pessoais na 

utilização da metodologia da problematização, as dificuldades no abandono das formas 

tradicionais de ensino. Estes debates levaram os participantes a entenderem a necessidade de 

revisão do material pedagógico da ETIS e o sentimento de que deveria haver maior integração 

entre os docentes.  A fala abaixo revela esta falta de integração entre os docentes: 

Mas a gente... Isso é muito escondido. Um dos problemas, assim, que eu trago... Que 

tudo é muito escondido, né? E isso traz também alguns... Muitos ruídos de 

comunicação, porque, assim, o que eu faço você não pode saber o que ela faz. Aí a 

gente se sente excluído o tempo inteiro. (PT). 

 

Porém, com o decorrer da intervenção foi possível evidenciar que ao fazerem uma 

análise de suas práticas como profissionais e docentes, alguns aspectos obscuros começaram a 

ser colocados em debates, provocaram mudanças na maneira dos docentes entenderem a 

realidade da formação na ETIS, como revelado no depoimento abaixo:  

Até tinha... o aluno podia participar, mas não era essa dinâmica que tem até hoje... a 

gente sabe que precisa estar estudando porque tem outras metodologias, além da 

nossa, que talvez tenha até mais eficácia do que a nossa. Hoje, né? A gente sabe que 

tem várias outras metodologias que nós tivemos a oportunidade de conhecer quando 

fizemos o curso lá da saúde no Sírio Libanês (...). E aí eu acho assim, que a gente 

precisa se apropriar dessas outras metodologias, embora que a nossa... (...) não é 

uma camisa de força, né? Não é uma camisa de força. (D1) 

 

Podemos dizer que a utilização da Socioclínica Institucional como metodologia para 

analisar as práticas profissionais como refere Monceau (2008), auxiliou na compreensão das 

dinâmicas sociais a partir da análise de situações do cotidiano dos participantes ampliando o 

conhecimento dos mesmos sobre questões pessoais, profissionais e afetivas, ou seja suas 

implicações, favorecendo mudanças nas práticas dos docentes na ETIS. 

  

 

6.2.3 E surgem os movimentos Instituintes 
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Os movimentos instituintes estão relacionados à ideia de devires subjetivo, são 

possibilidades ou não de um processo de singularização, é um movimento que dá a potência 

de criação e recriação que podem entrar em ruptura com as estratificações dominantes.   

(GUATTARI, 1999. p. 46). 

Para Castoriadis (2000), 

É possível reconhecer não só as eventuais alianças e confluências entre setores dos 

movimentos instituintes e dos instituídos, que tanto podem ser pontuais, táticas e 

provisórias, como podem provocar um deslocamento de sentido em que há adesões 

de um movimento ao outro. De toda maneira, esses movimentos desconhecem 

fixações e garantias de permanências que, ao romperem com esquematismos, 

invalidam qualquer cordão de isolamento entre eles. (CASTORIADIS, 2000, p. 

414).  

 

Linhares (2010) afirma que os movimentos instituintes buscam romper com 

conformismos excludentes, hierarquizadores, por exemplo, enfrentam as dificuldades que nos 

impõe ao reduzir o ver, ao confirmar o já visto.  

Os movimentos instituintes não se dispõem como objetos prontos a serem 

descobertos por investigadores geniais e certeiros; somos todas/os fabricantes nesses 

e desses processos instituintes/instituídos, pois eles dependem do modo com que os 

percebemos, os desejamos, intensificando condições e possibilidades de seus 

caminhos de construção, que não desprezam o aproveitamento de frestas 

(LINHARES, 2010, p. 801-818).  

 

Este comportamento, de aproveitamento de frestas como bem refere a autora 

supracitada,  mesmo a Escola passando por uma situação de precarização, não impediram que 

os docentes realizassem atividades por iniciativas individuais. Quando se levantou a questão 

sobre quais atividades os docentes estavam realizando naquele momento, responderam: 

Bem, eu no momento, fui consultada se eu aceitaria ficar à frente da coordenação de 

curso técnico de enfermagem, que não existe. Mas eu sou quem respondo, não é? 

Inclusive procura tem, mas não tem o curso. E aí eu tenho participado nesses 

movimentos assim, eu tenho participado das reuniões da Aben, que a gente está 

escrevendo, não é? (D1). 

 

Eu estou indo à Brasília, estamos participando de um curso de especialização que 

finaliza este mês. Eu estou lutando desde 2014 para fazer o curso introdutório de 

ACS. Chegou a demanda pela SES/RJ, Superintendência, a diretora pressionada deu 

o aval e fui fazer a qualificação dos instrutores em Cambuci-RJ. Também qualifiquei 

instrutores para o curso Introdutório de ACE. Fui duas vezes ao município: uma com 

a vice-diretora e uma sozinha. Deu tudo certo. (PT). 

 

Participo também do Fórum das Escolas Técnicas, Aben, sindicato. (D2). 

 

Diante destas e de outras respostas, todos ficaram impactados ao tomar conhecimento, 

da quantidade de coisas que os docentes realizavam na ETIS, mas que não eram do 

conhecimento do coletivo. Isto porque, participações em fóruns de discussão, cursos de pós-

graduação stricto e lato sensu, desenvolvimento de pesquisas e de cursos em diferentes 

municípios por iniciativa individual, se revelaram em novas modalidades de práticas 
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profissionais que antes não faziam parte da agenda da Escola e dos docentes. Estas novas 

atividades instituintes, não foram percebidas pelos docentes, principalmente os mais antigos, 

instituídos no antigo modelo da ETIS.  

Baremblitt (2012, p.177) explica que o “instituinte é o processo mobilizado por forças 

produtivo-desejante, revolucionárias que tende a fundar instituições ou a transformá-las”. 

Merhy (2007) ao trazerem esta questão para as práticas dos profissionais na saúde 

coletiva referem que a micropolítica se constitui em um espaço fundamental no processo de 

trabalho para compreendermos o processo de produção de saúde, e indicam que as tecnologias 

leves, aquelas relativas ao vínculo, ao espaço das relações interpessoais, configuram-se como 

elementos transformadores dos modelos assistenciais, na forma de gerenciar e cuidar na 

saúde:  

Esses fluxos conectivos que dão uma característica rizomática para as redes que se 

formam no âmbito da produção do cuidado têm forte potência produtiva, e transitam 

no processo de trabalho com grande liberdade de ação, pois criam “linhas de fuga” 

quando os sistemas produtivos já não correspondem a certas expectativas dos 

trabalhadores, ou mesmo dos usuários ali em ato operando sua intervenção sobre 

esses, provocando desvios nos itinerários terapêuticos concebidos a priori, como um 

protocolo Essas tensões se definem em ato, utilizando a potência “livre, inventiva e 

micropolítica” do Trabalho Vivo, provocando novos caminhos. É como se houvesse 

mundos em paralelo, ou em outros planos de atividade, instituinte, com possíveis 

percursos de outros modos de produzir vida, e assim o faz. (MERHY, 2007, p.7). 

 

 

6.2.4 A Escola Técnica se renova: de grupo objeto a grupo sujeito 

 

Elucidar a transversalidade significa analisar os vários tipos de vínculos institucionais 

dos participantes, a fim de diminuir a cegueira institucional. O conceito vem de Guattari 

(1987, p.100) ao referir que: 

A transversalidade no grupo é uma dimensão contrária e complementar às estruturas 

geradoras de hierarquização piramidal e dos modos de transmissão esterilizadoras de 

mensagens. A transversalidade para o autor vem se opor a uma verticalidade, como a 

observada nos organogramas de uma estrutura piramidal e de uma horizontalidade, 

onde as pessoas ajeitam-se como podem na situação em que se encontram. Note-se 

que em nenhuma das duas existe uma comunicação verdadeira. Na transversalidade, 

pretende-se que seja efetuada uma comunicação máxima entre os diferentes níveis e, 

sobretudo nos diferentes sentidos, rompendo-se com a verticalidade, e ampliando a 

horizontalidade nas relações entre as pessoas de uma unidade ou estabelecimento. 

 

Guattari (1987) referindo-se à transversalidade nas instituições considera que existem 

dois estados dos grupos: o sujeito e objeto. Os grupos objeto são os produzidos pelo 

instituído, podendo ser exemplificados como os trabalhadores de uma empresa nos moldes da 
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empresa industrial taylorista, os doentes no hospital psiquiátrico. Nestes locais, as pessoas são 

determinadas pela posição ocupada na estrutura hierárquica da instituição.  

Baremblitt (1996) irá afirmar que a sociedade se polariza entre duas características: as 

utopias sociais e as características históricas que as comprometem: a exploração, a dominação 

e a mistificação. 

Observamos nos depoimentos dos participantes que o grupo tende a ser manipulado 

por algumas determinações externas e internas: 

Nós tínhamos três psicólogas. Então a gente tinha muita dinâmica. Estávamos 

sempre em diálogo, estávamos sempre agradando a autoestima, "olha, aniversário 

dela, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um café. Vamos assistir a um filme” E 

é lógico que havia pessoas que não se adaptam a isso, que preferiam ficar isolados,  

ficar no seu canto. Esse pessoal era assim: O pessoal não chamava as pessoas, as 

pessoas que se chegavam. E era assim. Não dava para se fazer uma [catarse] geral. É 

era muito bom! Foram as primeiras a saírem. (D2). 

 

Foram convidadas a se retirar. Isso foi se perdendo... Mas as três foram cortadas 

pelo movimento. A gente até tenta, mas quando você começa a articular, você é 

desmobilizada. Porque desmobiliza assim: quando você está conversando com o 

outro, você está conversando várias coisas, mas desmobiliza, parece que você está 

fazendo alguma conspiração contra alguém. Mas a gente se reúne também para 

trabalho. (PT). 

 

Acho que não continuou porque a gente entrou nessa seara de vai para cá, vem para 

lá. Fica aqui, para onde vai. (D1) 

 

Estes depoimentos revelam posicionamentos de um grupo objeto por atribuírem a três 

profissionais a possibilidade de ser um grupo mais integrado, revelando a dependência do 

outro para os movimentos inter-relacionais na Escola. 

O grupo sujeito é aquele que permite que a comunicação seja livre em todas as 

direções, permitindo aos membros de um grupo, exercer sua transversalidade a partir de seus 

muitos pertencimentos, o que vem negar as posições instituídas. Na definição de um 

coeficiente de transversalidade de um grupo sujeito, espera-se que seja efetuada uma 

comunicação máxima entre os diferentes níveis e, sobretudo nos diferentes sentidos. Destaca 

a importância de se estar inserido em um grupo sob a forma de ouvido-ouvinte conseguindo 

desta forma, ter acesso ao além do grupo. O fato de compartilhar seus problemas, aceitando as 

observações dos outros, sendo de certa maneira desnudado pela fala do outro, permite que se 

crie uma nova lei para o grupo. Para Guattari, (1987, p.96), 

A transversalidade no grupo é uma dimensão contrária e complementar às estruturas 

geradoras de hierarquização piramidal e dos modos de transmissão esterilizadores de 

mensagens A transversalidade vem se opor a uma verticalidade, como a observada 

nos organogramas de uma estrutura piramidal por exemplo: chefes, subchefes, etc.  

e, a uma horizontalidade, onde as pessoas ajeitam-se como podem na situação em 

que se encontram. Note-se que em nenhuma das duas existe uma comunicação 

verdadeira. Na transversalidade, pretende-se que seja efetuada uma comunicação 

máxima entre os diferentes níveis e, sobretudo nos diferentes sentidos.   
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À medida que a intervenção avançava em seu processo de debates coletivos, pode-se 

observar uma mudança de postura no grupo objeto que aos poucos se reconhecia como grupo 

sujeito ao relatarem os movimentos individuais e o desejo de trabalhar: 

Eu acredito que vale a pena lutar, porque a gente tem muito que trabalhar. Nós 

construímos um projeto de intervenção, quatro TCC no curso do Ministério da 

Saúde (Avalia Caminhos), mas não conseguimos implementar. (PT). 

 

Desenvolver uma atividade, trabalhar é útil. (D1). 

 

Continuamos trabalhando, sempre. (D3). 

 

Quem trouxe proposta de trabalho, as propostas não foram rejeitadas. E eu acho que 

esse tempo é uma coisa boa nesse furacão que a gente vem passando é porque o 

nosso ritmo de trabalho diminuiu muito e as pessoas estavam acostumadas com 

aquela coisa frenética, todos aqui tiveram grandes oportunidades de estudos. Todos. 

Quem quis fazer especialização fez. Quem quis fazer aperfeiçoamento. Quem quis 

fazer mestrado fez. Todas as pessoas que quiserem estudar, se a gente for fazer um 

currículo das pessoas de 2009. Então as pessoas não ficaram paradas. (D5). 

 

Estes posicionamentos nos remetem a Baremblitt (1996, p.11) que ao se referir ao 

conceito de transversalidade, “considera as diversas dimensões (instituintes, organizantes) que 

se manifestam na sociedade voltadas para a transformação social e a ruptura com a 

dominação, exploração e mistificação”.  

Constatou-se que para consolidar a posição de grupo objeto para grupo sujeito, foi 

necessário que os docentes da ETIS se debruçassem sobre as questões que afetavam sua 

autoestima, sobre as dificuldades nas relações interpessoais que propiciavam o isolamento, a 

dificuldade de trabalhar em equipe, fragilizando as relações no trabalho e levando a situações 

estressantes e confrontos diversos vivenciados dentro do ambiente de trabalho. Este 

posicionamento como grupo sujeito, possibilitou um repensar sobre as atividades que vinham 

desenvolvendo enquanto docentes, e todos se surpreenderam com a quantidade de atividades 

que realizavam para a formação de profissionais de saúde para o SUS e que possibilitou a 

mudança de posicionamento de instituídos para instituintes, de grupo objeto para grupo 

sujeito. Destacam-se aqui algumas destas estratégias: 

 2008 – Qualificação de profissionais de saúde da rede hospitalar sob a gestão 

da Secretaria Estadual para o Manejo Clínico da Dengue. 

 2009 – Início da formação inicial e continuada (FIC) na ETIS. Até o momento 

a ETIS não conseguiu renovar os autos autorizativos para os cursos de formação profissional, 

devido aos entraves burocráticos. Até o momento podemos realizar somente os cursos: 

capacitação, qualificação e atualização. 
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 2009 – Inauguração do link Telessaúde-ETIS, que funcionou até 2016. Todos 

os docentes da Escola participaram como palestrantes, mediadores e colaboradores. 

  2010 – Formação Inicial de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) no município de 

Itaboraí. Foram formados 70 profissionais. 

 2013 a 2015 – Realização do Projeto Caminhos do Cuidado: Curso de 

Formação em Saúde Mental (crack, álcool e outras drogas) para agentes comunitários de 

saúde e auxiliares/técnicos de enfermagem da Atenção Básica. Este projeto envolveu as 

instituições: Fiocruz (RJ), por meio do Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica (ICICT); o Grupo Hospitalar Conceição (GHC); a Rede de Escolas Técnicas do 

SUS; e o Ministério da Saúde. A ETIS foi executora deste projeto em todo Estado do Rio de 

Janeiro em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), que foi a 

gestora financeira. Participaram da formação de tutores. A ETIS abriu 466 turmas e qualificou 

16.467 alunos, com a taxa de ocupação no estado de 97,16%. Somente dois docentes da 

Escola participaram da tutoria e quatro docentes na gestão administrativa. Para a análise e 

relatório dos dados, todos os docentes participaram. 

 2014 – Início do curso de formação inicial de Cuidador em Saúde Mental na 

modalidade presencial para o município de Duque de Caxias. Atualmente este curso também 

é oferecido para outros municípios do Rio de janeiro, formando até o momento 300 

cuidadores. 

 2014 e 2016 – A Escola participou das discussões dos Seminários de 

Alinhamento e Validação, do processo de elaboração e desenvolvimento das Diretrizes e 

Orientações para a qualificação de profissionais de Enfermagem e de Agentes Comunitários 

de Saúde que atuam na rede assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Através do 

convênio entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (DEGES). Os encontros aconteceram de modo virtual e 

presencial em Brasília por duas vezes e na Universidade Federal de Santa Catarina em 

Florianópolis por duas vezes, contou com a participação de 67 representantes das Escolas 

Técnicas do SUS das diferentes regiões do Brasil e de representantes do MS. O trabalho dos 

GTs (Grupos de Trabalho) continuou em 2015 de modo virtual. O produto dos encontros foi a 

elaboração e publicação de cinco livros no ano de 2016 pela editora do Ministério da Saúde, 

que se tornou documento de referência para a Rede de Escolas Técnicas do SUS (RETSUS) e 

outras Escolas e Centros Formadores que trabalham na preparação de profissionais de nível 
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médio para atuarem nos serviços do SUS: Diretrizes e Orientações para capacitação de 

Agentes Comunitários de Saúde; e Especialização para Técnicos em Enfermagem de Nível 

Médio que atuam nas áreas: Materna, neonatal e do Lactente; Urgência e Emergência, 

Atenção Psicossocial e Doenças Crônicas. Participaram das discussões dois docentes da 

Escola. 

 2016 a 2017 – Os profissionais da Escola que atuaram no Projeto Caminhos do 

Cuidado foram convidados para participar do Programa de Avaliação Institucional Educativa 

(AVALIACAMINHOS), coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), por meio do Núcleo de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em Saúde 

(EDUCASAÚDE). O AVALIACAMINHOS foi uma estratégia destinada à Rede de Escolas 

Técnicas do SUS, aliado a um curso de pós-graduação intitulado Curso de Especialização em 

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação na Educação em Saúde Coletiva, teve início 

em agosto de 2016 e término em setembro 2017. Participaram desta especialização quatro 

docentes da Escola que produziram coletivamente um projeto de intervenção para ETIS e 

quatro Trabalhos de Conclusão de Curso voltados para ações da Escola.  

 2017 – Primeira Formação de instrutores para atuar nos cursos Introdutórios 

para Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE), no 

município de Cambuci/RJ. Foram qualificados pela ETIS 19 instrutores para atuarem nos 

cursos de formação. Foram abertas duas turmas de ACS, totalizando 51 profissionais 

qualificados e uma turma de ACE, totalizando 24 profissionais qualificados. A formação foi 

supervisionada e avaliada pela Escola, todos receberam certificação. Este curso colaborou 

para a avaliação e aplicabilidade do produto deste estudo, utilizando a plataforma virtual na 

Comunidade de Práticas como apoio para docentes após a formação pedagógica. 

Pode-se dizer que no decorrer dos encontros criou-se espaço para que se (re) 

conhecessem como docentes tomassem ciência dos trabalhos desenvolvidos, fossem 

eliminadas as barreiras hierárquicas, se ampliassem os espaços de escuta, tomassem ciência 

de seus sentimentos de impotência, frustação, exclusão e até de rejeição a partir da análise de 

suas implicações com a instituição formação em saúde. Ao refletir sobre o grande número de 

estratégias que realizavam para continuar a desenvolver seu trabalho como formadores de 

profissionais para o SUS, os docentes mais antigos e instituídos pelas normas e regras da 

antiga ETIS, abriram brechas para perceber que um novo modelo de instituição vinha se 

formando naquele espaço, trazendo outras maneiras de se relacionarem com a instituição 

formação pedagógica. Esta nova instituição, apareceu nas falas dos participantes carregada de 
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sentimentos de empoderamento de reconhecimento do outro, da possibilidade de ampliar as 

relações interpessoais, tornando o ambiente de trabalho mais prazeroso, colaborativo e 

criativo. Abaixo listamos algumas mudanças significativas após as intervenções: 

 Os docentes da Escola começam a comparecer efetivamente e ocupar espaços 

de discussões, fóruns de Escolas do ensino Técnico de Enfermagem, mesas e comissões sobre 

formação profissional em saúde e Enfermagem na Associação Brasileira de Enfermagem do 

Rio de Janeiro (ABEn-RJ); participam das reuniões da Comissão Permanente de Integração 

Ensino e Serviço do Estado do Rio de Janeiro (Cies-RJ). 

 2018 – Início do projeto Itinerários do Saber, que tem o objetivo de 

proporcionar apoio gerencial às ETSUS para que ofertem cursos de extensão aos profissionais 

de saúde da Atenção Básica na modalidade presencial. É um convênio do Ministério da 

Saúde, por meio do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) da Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), que atua em conjunto com o 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde da Fundação 

Oswaldo Cruz (ICICT/FIOCRUZ) e com a Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de 

Saúde (RETSUS). Trabalhamos atualmente com o eixo temático de Saúde Mental, com base 

nas experiências vividas no projeto Caminhos do Cuidado, que ofertou formação em Saúde 

Mental – Crack, Álcool e outras Drogas – aos agentes comunitários de saúde (ACSs), 

auxiliares e técnicos de enfermagem que atuam na Atenção Básica do SUS. O curso foi 

ampliado para todos os profissionais que atuam na Atenção Básica, o término está previsto 

para 2019. Participam deste projeto duas docentes da Escola como tutoras e a Coordenadora 

Pedagógica que atua como Articuladora e Coordenadora regional do RJ. 

 2018 – A ETIS foi convidada a indicar profissionais da Escola para participar 

do Curso de qualificação “Construção de Projetos Pedagógicos de Cursos de Especialização 

Técnica de Nível Médio de Enfermagem e Qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde, 

em Linhas do Cuidado, segundo as Diretrizes do Ministério da Saúde”. O curso foi um 

convênio da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Departamento de 

Enfermagem, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict), com o objetivo de 

capacitar profissionais de saúde de nível superior e gestores das Escolas Técnicas do SUS, 

competentes para o processo de construção e implantação de um Projeto Pedagógico de 

Curso, com visão crítica sobre a realidade e as necessidades de saúde de sua região.  As 

formações foram estruturadas dentro de quatro eixos temáticos e prioritários: Acolhimento em 
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Saúde, Saúde Mental, Segurança do Paciente e Vigilância em Saúde, de acordo com as 

demandas de cada uma das cinco regiões do país. Construímos dois cursos no eixo temático 

Saúde Mental: Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem em Linhas do 

Cuidado e Qualificação para Agentes Comunitários de Saúde em Linhas do Cuidado. 

Participaram desta elaboração seis docentes. 

 2018 – Primeiro curso por  EaD da ETIS, através da plataforma Avasus. O 

Curso de Atualização em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (Casmad), é uma parceria do 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação da Saúde do Ministério da Saúde - Deges/Segets/MS, Instituto de Comunicação e 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz – Icict/Fiocruz e 

Rede das Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde - RET-SUS. O objetivo é qualificar ao 

nível de atualização os trabalhadores de nível médio e superior das equipes da estratégia da 

família. O curso possui 60 horas, os alunos são acompanhados por um tutor, que atuará como 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem. A Escola abriu três turmas na plataforma, 

dois docentes da Escola participam como tutora e dois docentes convidados.  

 A gestão começou a divulgar informações para todos os funcionários sobre: as 

ações da Escola, o trabalho dos docentes que estão atuando de modo descentralizado, os 

projetos e cursos que estão sendo oferecidos pelo MS. Os docentes estão sendo incentivados e 

apoiados a realizar a formação continuada, e são convocados para trabalhar nos projetos que 

estão sendo executados na ETIS. 

Isto nos remete a Marx (2006, p. 185-191) ao referir que as relações interpessoais são 

definidas por ligações interativas, traduzidas por laços profissionais afetivos, amizade e 

afinidades, sendo condicionadas por uma série de atitudes recíprocas. As habilidades 

interpessoais são traduzidas por habilidades de convívio “entre pessoas”, que permitem que o 

relacionamento se processe de forma construtiva. Complementa Bastos (2004, p. 63-69) que 

as relações interpessoais com seus concomitantes e possíveis apoios afetivos, ocorrem nas 

organizações e, particularmente, nas equipes de trabalho, como decorrência natural da 

convivência e da tendência à conectividade que é própria do “ser humano-em-relação”.   

Pode-se afirmar com base nos depoimentos dos participantes, que a partir das 

reflexões e debates coletivos durante a intervenção Socioclínica Institucional, foi possível 

ampliar as relações interpessoais o que vem favorecendo a transformação de um grupo que 

por anos assemelhava-se a um grupo objeto, para um grupo que e aproxima de um grupo 

sujeito.  
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6.2.5 A aplicação da modalidade de restituição e as nuances de uma nova 

institucionalização 

 

A explicação, acerca de como ocorreu a restituição dos resultados da pesquisa, foi 

abordada na metodologia, quando descrevemos o número de participantes (antigos e novos), a 

metodologia utilizada durante a restituição e a duração do encontro. 

Segundo Monceau (2013), esta etapa constitui-se em uma oportunidade para 

aprofundar ou para questionar as análises, ou mesmo, reconsiderar a orientação do próprio 

dispositivo de trabalho. Dessa forma, o grande ganho da restituição é ampliar os espaços de 

reflexão, fato que ocorreu em todos os encontros.  

O mesmo autor esclarece que a restituição:  

Não diz respeito somente a uma restituição ao final de pesquisa, como uma 

prestação de contas entre o pesquisador e os seus interlocutores. A restituição é um 

elemento metodológico a considerar em toda duração do trabalho socioclínico. Ela 

permite “testar” interpretações, mas também e, sobretudo, de se assegurar que o 

pacto de trabalho permaneça ativo entre todos os participantes. Na maioria dos 

casos, o contrato escrito, de fato, apenas associa o sujeito que encomenda a pesquisa 

ao pesquisador. A ampliação consiste em fazer a inserção no trabalho socioanalítico 

de pessoas que estão interessadas (“pertinentes”, escrevem J. e M. Van Bockstaele 

neste trabalho), mas que não tinham sido incluídas de início. De minha parte, 

organizo encontros de restituição intermediários ou quase finais (jamais 

verdadeiramente finais), ao convidar pessoas que não participaram diretamente no 

trabalho, mas que estão implicadas nele (Monceau, 2015, p. 212-213). 

 

Durante a restituição, ao serem apresentadas as falas aos participantes do encontro 

anterior, foi possível dar continuidade aos debates com relação à formação pedagógica e as 

práticas docentes. O encontro ocorreu no período de trabalho dos participantes, incluindo a 

pesquisadora no dia 23 de março de 2018, com início às 10 h30min, e término às 12h40min, 

com duração de 02h10min. 

Os docentes foram convidados a ouvir e ter ciência da análise parcial dos dados para 

ter oportunidade de aprofundar ou questionar as análises, ou mesmo considerar a orientação 

do próprio dispositivo de trabalho. Também foi realizada uma breve apresentação da 

metodologia utilizada. Todos concordaram com a análise, inclusive as três participantes novas 

que integraram o grupo. Compareceram a coorientadora, eu (no papel de mestranda, 

pesquisadora e profissional da ETIS), e mais seis docentes da Escola, totalizando oito pessoas. 

Os novos participantes acrescentaram e enriqueceram o debate, trazendo reflexões 

relacionadas à situação da Escola e as dificuldades que enfrentam no processo de trabalho 

como o depoimento abaixo:  

Como a gente trabalha de forma descentralizada, pensam que a gente não está 

fazendo nada. Está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, algumas demandas 
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surgiram no dia que eu estava em sala de aula. Então eu tinha que dizer, não... Por 

exemplo, o dia que vocês se reuniram, eu estava em sala de aula. (D6). 

 

Este depoimento traz para reflexões a situação da escola e de outras escolas técnicas 

do SUS, revelando a necessidade de provocar mudanças e transformações neste processo. 

O trabalho das ETSUS é direcionado para a formação de recursos humanos de nível 

médio para o setor saúde do SUS, tomando as práticas em saúde como referência e o ensino 

em serviço.  

Leite et al. (2018, p.786-787) revelam que a maioria das Escolas Técnicas passam por 

entraves burocráticos e são influenciadas por questões políticas locais de modo negativo neste 

processo, pois a maioria não possui autonomia administrativa, financeira e poder decisório, 

apresentam dificuldades para a articulação e a gestão da formação. 

Segundo os pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais, os centros formadores 

devem estimular a formação de profissionais de saúde críticos, reflexivos, afetivos, capazes de 

analisar, tomar decisões, contribuindo para evolução e a transformação do processo de 

trabalho. Esta é uma concepção não neutra de profissional e que requer constante análise de 

suas implicações no exercício de sua prática. (LOURAU, 2004). 

As falas apontaram para a situação atual da Escola e a difícil relação com a Secretaria 

Estadual de Saúde, revelando as dificuldades dos docentes, tanto com a formação pedagógica 

e execução dos cursos. Também, se percebeu nas falas, que os docentes utilizam estratégias e 

se movimentam para continuar trabalhando e fazer a Escola funcionar.  

Prossegue a participante referindo que apesar das perdas elas não desistiram de buscar 

e oferecer seu trabalho como docentes:  

No Telessaúde, uma vez por semana tínhamos lá o nosso ponto onde a gente levava 

temas da área de saúde. Depois passou a ser de 15 em 15 dias... Depois passou a ser 

um no mês... até que acabou.  Mas nós não desistimos... enfim, a gente tinha uma 

biblioteca ligada à BVS, que é a (Biblioteca Virtual em Saúde) com uma 

bibliotecária extremamente capaz.  Mas também tiraram nossa bibliotecária. Agora 

todos os recursos da biblioteca estão fechados... Então pensamos A gente dava 

cursos, enfim, não é?. Graças a Deus o curso de Cuidador em Saúde Mental foi 

gestado, formulado e aplicado a partir de uma das nossas técnicas. (D5). 

 

Acrescenta a participante que: 

A Escola, coordenou algumas demandas vindas do próprio Ministério da Saúde com 

duas cartas acordo do Ministério da Saúde com a OPAS para produção de diretrizes 

e material didático para dois cursos técnicos. Técnico em Psicopatologia, Técnico 

em Órtese e Prótese. Também coordenou dois grandes projetos para o Ministério da 

Saúde. Caminhos do Cuidado que em 2015 e 2016 ajudou mais de 16 mil pessoas 

em mais de 75 municípios aqui do Estado. E eu atualmente coordeno, na Escola, o 

Projeto Itinerários do Saber, que é a continuação dos Caminhos do Cuidado.  

 

Finaliza colocando que:  
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Então, para quem está de fora, parece que a Escola está parada. Mas não está parada. 

Apesar da dor, do adoecimento, de questões interpessoais que mobilizam sempre 

cada grupo, nós conseguimos ser bastante operativos aqui e eu posso, inclusive, 

dizer do meu orgulho por estar a frente de pessoas tão qualificadas. (D5). 

 

Ao que outra participante complementa:  

O bom, assim, que a gente pode estar assim todo mundo meio chateado, mas vem 

uma demanda de trabalho. Todo mundo vem com sede. Vamos trabalhar. A gente 

sai não sei dá onde, acaba a doença, acaba tudo. E a gente vem trabalhar. Esse é o 

bom do grupo. A gente tem essa peculiaridade. Trabalho, ehhh! Trabalho!! (PT).  

 

Nos relatos já realizados anteriormente, e nestes últimos, é possível exemplificar os 

três movimentos de uma instituição segundo Lourau (1975): O momento da universalidade, 

ou seja, quando os docentes realizavam reflexões e debates com relação as perdas e a 

nostalgia de suas antigas práticas docentes antes de 2008, e que ficaram bem evidenciados nos 

depoimentos sobre o desmonte da ETIS, o que corresponde ao que havia de instituído com 

suas regras, normas os valores transcendentes.  O segundo momento, o da particularidade, 

que se refere ao conjunto de determinações materiais e sociais que negam o primeiro 

momento, buscando brechas para a implementação de novas práticas de trabalho, da busca de 

estratégias naquele cenário de grandes perdas materiais, profissionais e afetivas. Tratam-se de 

forças instituintes, que se referem ao conjunto de determinações materiais e sociais que vem 

negar o primeiro momento.  Finalmente o terceiro momento o da singularidade, é resultante 

da ação da negação das antigas normas institucionais, e da aceitação por todos ou apenas por 

alguns, de novas regras, normas e ideologias que permanecem em constante movimento em 

busca de atingir determinado objetivo, levando a uma nova institucionalização. 

Alguns aspectos ocorridos durante a restituição nos levam a pensar que pode estar 

ocorrendo nuances de uma nova institucionalização:  

O primeiro foi a constatação por todos os participantes de que apesar do desmonte da 

ETIS, criou-se espaço para que novas oportunidades fossem buscadas para o desenvolvimento 

das práticas docentes. Inicialmente, estas mudanças relacionadas a maneira de oferecer cursos 

ou para buscar a qualificação pessoal e profissional, foram aceitas pelos ingressantes mais 

novos na Escola que não vivenciaram o antigo modelo instituído. Porém, no decorrer dos 

encontros criou-se espaço para debater esta questão, e pode-se perceber as dificuldades e os 

sentimentos de perda dos docentes mais antigos com relação ao desmonte da ETIS. Estes, ao 

relacionarem as mudanças vivenciadas na ETIS apenas no seu aspecto de desmonte, não 

abriram brechas para perceber que um novo modelo de instituição vinha se formando. 

O segundo aspecto foi com relação a análise das implicações e sobreimplicações 

realizada por todos os participantes e pesquisador, que possibilitaram que os problemas 
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ligados as relações interpessoais fossem debatidos, aumentando consideravelmente o grau de 

transversalidade entre o grupo, que de grupo objeto começou a mostrar uma tendência a 

tornar-se grupo sujeito.  As implicações e as mudanças nos aspectos relacionais podem ser 

observadas nos depoimentos abaixo: 

Para mim eu só via gente muito revoltada. Só vi isso. A gente revoltada, mas com 

esperança de que a gente ia se reerguer. (D1). 

 

Estas reflexões...tudo que foi dito...mexeu muito comigo, as falas, e eu sou 

enfermeira do trabalho, não é? Sabe como trabalho, ele mexe com as pessoas, assim, 

e eu cheguei aqui, a D4 falou que chegou na Escola no ápice da paralisia, no fundo 

do poço. E eu acho que eu e as meninas que não estavam aqui, que são mais novas... 

eu percebia o clima difícil no trabalho, no relacionamento quando tínhamos que 

desenvolver os cursos com outras pessoas, mas nunca havíamos falado sobre isto... 

não imaginava que todos estavam com este sofrimento(D6). 

 

O relato do diário da pesquisadora, também revela quanto a mesma ficou afetada e 

impactada com as falas por não ter percebido os sentimentos das colegas nestes anos de 

trabalho, o que interferiu no processo da pesquisa e na análise dos dados. Ao analisar suas 

implicações e sobreimplicações, e trazer para o coorientador e orientador suas dificuldades, 

também os levou a colocar em análise suas implicações e sobreimplicações pessoais, 

profissionais e afetivas.  Vejamos o que diz o trecho do diário: 

É verdade. E não foi fácil o processo não, não é? Aí eu falava assim: “Não. pode 

deixar que eu vou escrever daqui a pouco”. Chegava em casa, pegava, eu não 

conseguia. Eu ia lavar louça. Eu nem lavo louça em casa. Eu ia lavar louça. Eu ia 

fazer outra coisa. Sério. Porque eu não conseguia. Chegava em certas partes, eu 

falava: “Gente, eu não vou conseguir”. Aí fiquei caladinha: “Não. Está tudo bom?” 

Está tudo excelente... Mentira. (Diário do pesquisador). 

 

Podemos dizer que a restituição permitiu evidenciar e ampliar os debates, sobre 

questões já abordadas no encontro anterior com relação à formação pedagógica da Escola, a 

prática docente, e principalmente as relações interpessoais, sendo possível evidenciar novas 

práticas instituintes e as nuances de uma nova institucionalização. 

Esta nova instituição, apareceu na restituição carregada de sentimentos de 

empoderamento de reconhecimento do outro, das diferenças individuais, das possibilidades de 

ampliar as relações interpessoais, tornando o ambiente de trabalho mais prazeroso e 

colaborativo. 

Ao final da restituição todos participantes se abraçaram coletivamente e falaram a 

seguinte frase: “Segura tua mão na minha para que juntas façamos, aquilo que eu não 

consigo fazer sozinha”. E permaneceram assim por um tempo, em um grande abraço coletivo 

trazendo um sentimento comum: estava se iniciando um novo ciclo dentro da Escola Técnica.  
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7 PRODUTO DO ESTUDO 

 

 

7.1 Contextualização  

 

O Mestrado Profissional “é uma modalidade de Pós-Graduação Stricto Sensu que 

qualifica profissionais em diversas áreas do conhecimento, apresenta uma estrutura curricular 

articulada entre o conhecimento atualizado, o domínio da metodologia pertinente e a 

aplicação orientada para o campo de atuação profissional específico” (ALMEIDA et al., 

1965). 

Os temas desenvolvidos no mestrado profissional estão relacionados com a prática 

profissional do estabelecimento e vinculados aos problemas reais da área de atuação do 

mestrando, visando melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas, no 

que se refere aos seus processos de trabalho, por meio de aplicação de tecnologias de 

inovação, discussão e construção coletivas para elaboração de um produto final. 

Segundo Dourado et al. (2006) o produto final do mestrado, além da constituição de 

“sujeitos epistêmicos”, capazes de gerar conhecimento e tecnologias de intervenção na 

organização e na gestão do sistema público de saúde, constitui-se também, em um rico 

material a ser analisado, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto da possibilidade de 

incorporação à prática concreta, no âmbito das instituições que deram origem aos problemas 

das investigações realizadas. 

Desta maneira, a formação obtida no mestrado profissional, habilita os profissionais a 

utilizar a pesquisa como um novo conhecimento nas atividades desenvolvidas na prática. 

Destacam Vilela e Batista (2016) que aos diplomados pelo mestrado profissional são 

conferidas as mesmas prerrogativas e grau idênticos aos dos diplomados no mestrado 

acadêmico, inclusive no que se refere ao exercício da docência.  

Complementa Latini et al. (2011) que o mestrado profissional busca efetuar uma 

mesma mudança qualitativa na formação dos profissionais que a do mestrado acadêmico. 

Como pré-requisito os ingressantes majoritariamente de alunos devem ter experiência 

profissional, enfatizando a necessidade de parceria com os serviços dos quais os alunos são 

originados. Ainda que tenha o mesmo rigor científico dos mestrados acadêmicos, o mestrado 

profissional, ainda sofre o preconceito trazido pela histórica dicotomia entre trabalho manual 
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e trabalho intelectual, onde o mestrado profissional estaria representado pelo trabalho manual 

e o mestrado acadêmico pelo trabalho intelectual.  

Leodoro e Balkins (2010) referem o que diferencia os mestrados profissionais dos 

mestrados acadêmicos, é que os primeiros devem contribuir com os serviços, levando 

propostas de um produto que venha auxiliar na resolução de ou mais problemas.  

Entende-se que a aprendizagem ativa e significativa seja capaz de envolver pessoas, 

provocar mudanças e promover a autonomia dos sujeitos, o que está coerente com o 

pensamento corrente sobre formação. A formação profissional fragmentada afeta a qualidade 

dos serviços, as relações de trabalho e o grau de satisfação dos usuários. Trabalhar com 

concepções pedagógicas que reorientam as metodologias formativas destinadas aos 

profissionais de saúde constitui um desafio e possibilidades, por produzirem mudanças das 

práticas, da gestão e da participação social.  

Os produtos são elementos que viabilizam a pesquisa na formação docente, são 

caracterizados como ferramentas pedagógicas, elaboradas pelos próprios profissionais em 

formação, que comportam conhecimentos organizados objetivando a prática pedagógica. 

Segundo Machado (2007) o trabalho do professor tem como objeto a organização da 

aprendizagem e o desenvolvimento das capacidades específicas dos alunos, respeitando-se o 

contexto sócio histórico, incluindo os sistemas: educacional e de ensino disponível. O autor 

descreve que o trabalho, enquanto atividade humana possui algumas propriedades como:  

 Demanda o engajamento pessoal do trabalhador; 

 É reelaborado pelo trabalhador, a fim de contemplar seus objetivos pessoais; 

 É mediado por instrumentos e ferramentas socialmente disponíveis; 

 É interacional, uma vez que, ao agir, transforma a realidade, por meio das ferramentas 

e instrumentos disponíveis; 

 É interpessoal, pois pressupõe interações com outros agentes humanos presentes ou 

distantes; 

 É transpessoal, desde que se submete a convenções e procedimentos socialmente e 

institucionalmente; 

 É conflituoso, visto demandar opções do trabalhador que podem entrar em confronto 

com as prescrições, com as ações de outros parceiros ou com o meio.  

Os cursos de formação para instrutores da Escola Técnica de Saúde Enfermeira Izabel 

dos Santos (ETIS) são realizados atualmente em condições mínimas devido ao processo de 

precarização do SUS, apresentam dificuldades para a articulação e a gestão da formação 
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devido ao contexto político atual. O seu corpo docente resiste à extinção dessa importante 

organização utilizando inovações educacionais necessárias à qualificação profissional para a 

manutenção dos princípios do SUS. 

No quarto encontro Socioclínico Institucional que ocorreu no dia 24 de Agosto de 

2017, o grupo de docentes, interventores e pesquisador discutiu e refletiu criticamente sobre a 

situação da Escola; as necessidades de mudanças; estratégias efetivas e possíveis para o 

processo de trabalho e a utilização de novas metodologias ativas que poderiam ser inseridas 

na formação pedagógica dos instrutores.  

Tobase et al. (2013) ao avaliar trabalhos apresentados em um evento internacional de 

informática em Enfermagem, sobre a utilização dos recursos tecnológicos na educação em 

Enfermagem no Brasil, assinala que os resultados encontrados foram: que as áreas de 

aplicação da tecnologia na educação, considerando os 59 (100,0%) resumos investigados, 

foram variadas, sendo 18 (30,5%) sobre ensino de enfermagem, 15 (25,4%) associados à 

tecnologia e a informação, e 9 (15,3%) sobre educação permanente. Concluiu que a 

articulação da Educação à Distancia com formação e educação permanente é uma modalidade 

comprovada de educação eficaz, constituindo uma forma de democratização do saber.  

A modalidade de EaD vem crescendo de forma acelerada utilizando novas tecnologias 

de informação e tecnologias educacionais, através do acesso a internet. Algumas escolas e 

universidades utilizam esta ferramenta em seus processos de educação e formação em 

diversas áreas do conhecimento para explorar potencialidades dos sujeitos, facilitar 

comunicação e interações, trocas de experiências e compartilhamento de saberes. 

O uso de Metodologias Ativas e das Inovações Educacionais favorece o processo de 

ensino-aprendizagem por meio da interatividade com as pessoas e por ser dinâmica permitem 

o compartilhamento de saberes contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

7. 2 Apresentação do produto e metodologia de construção  

 

O presente relato versa sobre a elaboração e construção coletiva do produto do 

Mestrado Profissional de Ensino na Saúde, utilizando as Inovações Educacionais na ETIS, 

junto com seus docentes. Esta experiência foi implementada a partir de uma proposição 

construída pela autora principal desse estudo, docente da Escola. Após a identificação da 
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necessidade de qualificação e formação pedagógicas dos futuros instrutores, explicitadas na 

análise dos dados. 

Foi construído um espaço da ETIS, na plataforma da Comunidade Prática Virtual 

(CDP)
1
 com o acesso aberto, objetivando dinamizar as discussões referentes à educação e 

metodologias ativas, foram criados fóruns para apoiar os instrutores dos cursos da Escola 

Técnica, esclarecer dúvidas referentes ao processo formativo e situações vivenciadas em sala 

de aula. Nesta plataforma também foi postado textos disponíveis em plataformas oficiais que 

abordem temas sobre educação, vídeos e informações referentes ao tema. Este espaço é 

interativo, dinâmico, colaborativo e afetivo, visando à melhoria das condições de trabalho, 

trocas interativas, compartilhamento de saberes e fortalecimento de vínculos entre 

profissionais de saúde da Escola e colaboradores.  

A Comunidade de Práticas do SUS (CDP), do Ministério da Saúde (MS) é um espaço 

online onde gestores e trabalhadores da saúde se encontram para trocar informações e 

compartilhar experiências sobre seu cotidiano de trabalho. Esses atores formam, assim, uma 

rede colaborativa, hoje com mais de 45 mil inscritos, voltada para a melhoria das condições 

de cuidado à saúde da população. Ao dividir uma vivência, o participante desta rede pode 

inspirar outros trabalhadores, seja seu relato uma reflexão de um enfrentamento com 

resultados positivos ou não. Isto, porque dificuldades e grandes desafios também revelam, de 

forma importante, outros caminhos e alternativas a serem seguidos. O projeto é desenvolvido 

pelo DAB (Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério 

da Saúde – DAB/SAS/MS) em parceria com o IASIN (Instituto da Atenção Social Integrada), 

contando com o apoio da OTICS (Observatório de Tecnologias em Informação e 

Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde) e da Rede de Pesquisa em Atenção Primária 

à Saúde, aos quais se agregarão outras entidades da sociedade civil. (DAB, 2007). 

Os conteúdos da Comunidade de Práticas
2

 estão relacionados à prática dos 

profissionais da saúde, de acordo com suas necessidades. Os recursos educacionais são 

abertos, utilizam a licença Creative Commons: “Atribuição – Uso Não Comercial – 

                                                           
1
 O termo foi cunhado por Etienne Wenger, a partir dos estudos realizados por Jean Lave sobre aprendizagem 

situada, com o intuito de definir e caracterizar um fenômeno antigo que a humanidade criou. No seu artigo, 

Communities of practice: a brief introduction, Wenger (2006) define Comunidades de Prática (CoPs) como 

grupos de pessoas que interagem regularmente e compartilham um interesse ou paixão por algo que fazem ou 

que desejam aprender a fazer melhor. Disponível 

em:(https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/3042/1/Comunidade%20de%20pr%C3%A1tica.pdf) 

 
2
 Segundo Wenger (2007) o conceito de comunidade de prática pode ser definido como um grupo de indivíduos 

que se reúnem periodicamente, por possuírem um interesse comum no aprendizado e na aplicação do que foi 

aprendido. É formada por indivíduos que se envolvem em um processo de aprendizado coletivo de atividade 

humana compartilhada pela comunidade. 
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Compartilhamento pela mesma Licença (by-nc-sa)”. Os usuários podem modificar, adaptar e 

criar novas obras a partir da obra original. Os produtos não são e não podem ser utilizados 

usados para fins comerciais. 

 A seguir, imagens do produto proposto e aplicado no Mestrado Profissional, a 

“Plataforma Virtual ETIS” na Comunidade de Práticas, um espaço para relato de 

experiências, trocas, apoio pedagógico para os instrutores formados pela Escola e educação 

permanente. As figuras 1, 2, 3, 4 e 5 apresentam a plataforma: 

Figura 4 

 

Fonte: Comunidade de Prática.  

Figura 5 

 

Fonte: Comunidade de Prática 
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Figura 6 

 

Fonte: Comunidade de Prática 

 

 

 

Figura 7 

 

Fonte: Página do Espaço ETIS 
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Figura 8

 
Fonte: Espaço Virtual ETIS na Comunidade de Prática. 

O uso de metodologias educacionais inovadoras nas práticas do cotidiano requer dos 

profissionais o desejo de fazer diferente e transformar. Portanto, é importante que haja maior 

integração do ensino-serviço, e que os profissionais de saúde e gestores reconheçam as 

necessidades de mudanças, valorizando o saber e apoiando a qualificação profissional, 

disponibilizando condições para a construção de novas condutas para desenvolver ações 

coletivas e interdisciplinares. 

 

 

7.3 Público alvo do produto  

 

Profissionais de saúde que participarem dos cursos de formação pedagógica, 

oferecidos pela Escola. 

 

 

7.4 Objetivos 

 

Geral: Promover discussões e reflexões coletivas com os futuros instrutores para 

conhecer sua realidade, suas potencialidades e suas limitações na prática pedagógica em 

saúde. 
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Específicos: Apoiar didaticamente os instrutores formados pela ETIS; Contribuir com 

o aprimoramento dos profissionais de saúde responsáveis pelo processo de formação 

pedagógica desenvolvida na Escola Técnica do SUS. 

 

 

7.5 Aplicabilidade e avaliação do produto  

 

 A ETIS recebeu em julho de 2017 uma encomenda do município de Cambuci/RJ para 

realizar a formação inicial dos Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias que atuam naquela região. A direção da Escola a aceitou e a encaminhou à SES/RJ 

(extenso) que autorizou a sua realização. Devido à falta de recursos financeiros da Escola, o 

referido município custeou a alimentação, estadia e transporte das duas docentes designadas 

para a realização dos cursos. 

Cambuci é um município do estado do Rio de Janeiro, situado na Região Noroeste 

Fluminense, a  295 km de distância da capital. Tem uma população estimada de 14.829 

habitantes, é uma cidade rural e destaca-se na agropecuária leiteira, possuindo o segundo 

maior gado bovino no estado do RJ (IBGE, 2015). 

Para testar a viabilidade do produto elaborado pelos participantes do estudo, foi 

realizada a formação de instrutores para atuar nos cursos Introdutórios para Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE), no município de 

Cambuci/RJ no mês de agosto de 2017. Os cursos de Instrutoria teve a carga horária de 20 

horas presenciais para discutir os princípios da Metodologia da Problematização e a proposta 

pedagógica a ser implementada com os profissionais de saúde. 

 Os instrutores foram indicados pelo gestor municipal, o perfil exigido pela Escola 

para realizar a formação dos profissionais foi: ser portador de diploma universitário, ter 

experiência e atuar na Atenção Básica de Saúde. Foram qualificados 19 instrutores que após a 

formação, se responsabilizaram pela formação das turmas, em cursos de 40 horas. Foram 

formadas duas turmas de ACS, totalizando 51 profissionais e uma turma de ACE, totalizando 

24 profissionais. Todos ressaltaram a importância da metodologia, o espaço de falas, de 

reflexões e apresentaram trabalhos criativos no decorrer da formação. Ao final a ETIS 

certificou os instrutores e alunos. Também foram utilizados como ferramentas para suporte, o 

E-mail e o celular particular de uma das docentes da ETIS e criado um grupo no WhatsApp 

com todos os participantes da formação para esclarecer dúvidas. 
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 Avaliamos como ponto forte dessa experiência, o suporte aos instrutores após a 

formação. O desafio que estes enfrentaram foi a postagem de suas experiências na plataforma, 

por pensarem que era um espaço científico que requeria uma escrita acadêmica. Todos 

reconheceram a importância da formação realizada, elogiaram as inovações educacionais 

como um instrumento potente após o curso. Relataram sentimento de segurança em sala de 

aula com os profissionais recrutados para a formação, de satisfação e reconhecimento do 

trabalho realizado, e facilidade em acessar a plataforma. Sobretudo, se sentiram valorizados e 

reconhecidos através da postagem de fotos da turma em todas as etapas, o que favoreceu a 

interatividade.  

A partir da experiência exitosa do produto elaborado como resultante da formação de 

uma das autoras no Mestrado Profissional de Ensino na Saúde, utilizando as Inovações 

Educacionais, a equipe de docentes da Escola Técnica de Saúde Enfermeira Izabel dos Santos 

(ETIS), integrante da Rede de Escolas Técnicas do SUS (RETSUS), está confeccionado dois 

cursos presenciais de Formação inicial para Cuidador de Idoso em Domicílio, com a carga 

horária de 60 horas cada, objetivando qualificar profissionais de saúde da Atenção Primária 

para realizar procedimentos e cuidados à pessoas em domicílio, promovendo qualidade de 

vida do cuidador e da pessoa cuidada.  

O curso Formação do Cuidador de Idoso em Domicílio será realizado na ETIS com 

aulas no formato de rodas de conversas, utilizando-se a metodologia da Problematização e 

recurso audiovisual. Durante o curso será utilizado o Espaço Virtual da ETIS na plataforma da 

Comunidade de Práticas da Atenção Básica como parte das ações de Educação Permanente da 

Escola para apoiar os profissionais de saúde da Atenção Primária, que estão no processo de 

qualificação. Durante a dispersão serão disponibilizados textos para leitura com antecedência 

embasarão a discussão em sala de aula. Haverá também textos complementares e fóruns de 

discussão para o compartilhamento de saberes e relatos de experiências. 

Acrescenta-se ainda, como resultante dessa experiência a participação da referida 

mestranda no primeiro curso de Atualização em Saúde Mental (Crack, álcool e outras drogas) 

por EaD na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde 

(AVASUS) com 3 turmas ativas, totalizando 160 alunos de várias regiões do Brasil e com a 

carga horária de 60 horas. 

Estas vivências foram de extrema importância para avaliar a aplicabilidade do produto 

construído no Mestrado, trazendo possibilidades para utilização das inovações educacionais 

nos cursos da Escola.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao finalizar este estudo, retomamos a trajetória feita com o intuito de avaliar a 

consecução dos objetivos que nos propusemos. Para melhor compreensão do objeto de 

pesquisa e de suas nuances, fez-se necessário resgatar o percurso realizado nesse processo. 

Inicialmente, foi necessário realizar pesquisas bibliográficas que ampliaram o conhecimento 

sobre a formação pedagógica nas ETSUS.  De posse deste material, foi possível realizar uma 

ponte entre teoria e prática, ao relacionar as reflexões realizadas a partir de diferentes autores, 

com minha vivência e minhas implicações acerca da formação pedagógica realizada na ETIS.  

A seguir, precisei me debruçar sobre um novo conhecimento, de maneira a entender 

como são realizadas as pesquisas que trazem como referencial teórico-metodológico a Análise 

Institucional (AI) em sua vertente Socioclínica Institucional. Foram necessárias diferentes 

leituras, realização de disciplina específica e cursos, participação em grupo de estudos para 

que fosse possível uma aproximação dos diferentes conceitos utilizados na AI e do 

movimento metodológico da Socioclínica Institucional. Foi a partir desse conhecimento que 

se iniciou a análise das implicações da pesquisadora contidas no diário e mais tarde, durante 

os encontros Socioclínicos Institucionais.   

A introdução da dissertação aparece impregnada das implicações e sobreimplicações 

da pesquisadora, que podem ser percebidas também na problematização do estudo e na 

escolha de alguns objetivos. Porém, no decorrer do estudo e no desenvolvimento do trabalho 

de campo, após a análise das implicações do pesquisador e dos participantes, retomou-se a 

problematização e os objetivos. Assim, é possível observar as mudanças no posicionamento 

da pesquisadora durante o desenvolvimento deste estudo. 

Com relação à problematização, as principais inquietações trazidas pela pesquisadora 

diziam respeito à formação pedagógica dos docentes da Escola Técnica e se referiam: 

 Às dificuldades na realização de um trabalho em equipe durante as 

capacitações pedagógicas e na revisão curricular de cursos; 

 À maneira hierarquizada e pouco transparente como o trabalho era organizado 

dentro da Escola Técnica; 

 Às dificuldades de alguns docentes em aceitar mudanças na Escola Técnica; 

 À aparente falta de disponibilidade em participar das atualizações pedagógicas; 

 À falta de debates coletivos sobre como os docentes percebiam a formação 

durante sua vida profissional.  
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De maneira geral, pode-se afirmar que todos os aspectos acima puderam ser abordados 

nos debates coletivos e apareceram de maneira detalhada na fala dos participantes, bem como 

na análise e discussão dos resultados do estudo.  Durante os debates foi possível identificar os 

“porquês” das dificuldades para aceitar as mudanças, quando se colocou em análise os 

aspectos instituídos versus os aspectos instituintes que ocorrem naquele contexto, que foram 

apresentados e analisados nos resultados do estudo. Após os encontros com os participantes, 

pode-se afirmar que a intervenção nos moldes da Socioclínica Institucional, foi decisiva para 

que estes aspectos fossem verbalizados e analisados coletivamente. Ao compreender que parte 

da problemática relatada no início do estudo não era pessoal, mas que fazia parte de um 

contexto de mudanças e de interferências institucionais, que afetaram de maneira diferente os 

docentes, pôde-se abrir espaço para que outros aspectos importantes e não pensados 

inicialmente neste estudo, pudessem ser evidenciados, principalmente com relação a uma 

nova institucionalização que se iniciava na ETIS.  

Quando se colocou em debates como tinha sido a formação pedagógica dos docentes, 

a pesquisa revelou as implicações pessoais, afetivas e profissionais com a instituição e com a 

formação pedagógica, que levaram cada participante a ter diferentes vivências com os 

aspectos relacionados abaixo: 

 A falta de investimento financeiro e de interesse político em manter a antiga 

estrutura da ETIS, trazendo perdas para o quadro funcional da Escola e desmobilizando 

algumas atividades;  

 A indefinição entre os cargos de direção e vice-direção decorrentes de questões 

políticas e burocráticas que levaram a mudanças no processo de trabalho da ETIS;  

 As interferências políticas relacionadas a inserção dos profissionais na Escola 

Técnica, propiciando que alguns docentes iniciassem suas atividades sem o devido 

preparo pedagógico;  

 O modo como os docentes vivenciaram as diferentes fases da ETIS, levando a 

conflitos entre os docentes instituídos pelas normas e regras da antiga ETIS e os 

comportamentos instituintes de alguns docentes, que tiveram diferentes maneiras de 

entender e vivenciar o processo de trabalho; 

 As interferências das instituições políticas, saúde e educação no processo de 

trabalho dos docentes, provocando desentendimentos com relação a maneira de 

operacionalizar a formação pedagógica e a metodologia da problematização. 
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Os relatos acima revelam que a formação pedagógica, especificamente para os 

docentes da ETIS, é um instrumento importante para a compreensão dos processos de 

trabalho na perspectiva de uma construção coletiva de saberes e de estratégias para uma 

atenção integral à saúde com qualidade, promovendo a integração do ensino-serviço e 

comunidade, fato que os profissionais apontam como muito difícil de concretizar, após 

considerarem os aspectos pontuados acima.  

Pode-se dizer que as reflexões coletivas realizadas nos moldes da Socioclínica 

Institucional começaram a produzir mudanças nas situações e dinâmicas institucionais, 

levando os participantes a refletirem sobre sua posição, possibilitando mudanças de postura 

aos docentes naquele contexto.  Podemos dizer, nesse sentido, que a metodologia utilizada 

contribuiu para que os docentes repensassem cada situação a partir de suas implicações e 

sobreimplicações, revelando aspectos não abordados pelo grupo anteriormente. 

Com relação ao processo de trabalho voltado a formação dos profissionais para o SUS, 

os mesmos têm buscado diferentes estratégias metodológicas de formação pedagógica, 

mais um dos objetivos deste estudo.  Esta constatação tornou-se possível, a partir dos relatos 

dos participantes sobre as atividades que vêm realizando como docentes, apesar das 

dificuldades apresentadas acima. Além de colocar luz nas estratégias buscadas para realizar 

cursos e capacitações para os profissionais do SUS e que eram de desconhecimento da 

maioria, o reconhecimento de suas potencialidades como docentes, permitiu que, de um grupo 

objeto os participantes começassem a se reconhecer como um grupo sujeito. 

A análise das falas permitiu finalmente, uma aproximação do objetivo específico qual 

o significado da função de docente para os participantes. Em uma primeira análise, tem-se 

a impressão de que este objetivo não foi alcançado. Porém a análise dos depoimentos fornece 

um indicativo de como os participantes entendem o significado da docência neste estudo. Os 

depoimentos permitiram constatar que para os participantes o significado da função docente 

aparece como: 

 Trabalho: como uma necessidade de partilhar seu conhecimento a partir do 

desenvolvimento de cursos para os profissionais do SUS e da verbalização por todos de que o 

que mais gostavam de fazer, era ter um trabalho para desenvolver;  

 Estratégia: quando os docentes começaram a encontrar brechas para 

desenvolver processos de ensino aprendizado instituintes naquele espaço instituído, 

hierarquizado e atravessado por interferências políticas; 
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 Luta: ao enfrentarem desafios diversos como ruídos na comunicação, o clima 

difícil no trabalho e no relacionamento; o sentimento da falta de transparência naquilo que era 

realizado, de impotência, de exclusão e de saudosismo para os docentes mais antigos e 

instituídos nas normas e ideologias da antiga ETIS;  

 Resiliência: ao enfrentarem a dor pela perda da estrutura física, da falta de 

insumos mínimos para o funcionamento da Escola; pela tristeza e frustração de não ter o 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela SES e MS ao longo de mais de 15 anos;  

 Resistência: para continuar a desenvolver o trabalho como formadores de 

profissionais para o SUS, apesar das precárias condições de trabalho, da insegurança 

provocada pela falta de dinheiro e isolamento social na Escola, fatores estes que podem 

desencadear sofrimento psíquico, e paralisar toda criatividade e motivação para o trabalho;  

 Articulador político: quando o docente percebeu que neste novo modelo da 

ETIS, onde as demandas por cursos e os recursos passaram a ser descentralizados para os 

municípios, ele teria que desenvolver novas competências e habilidades como articulador 

político no desenvolvimento do processo de formação dos profissionais para o SUS; 

 Espaço de pesquisa: ao entenderem que a função docente não pode ser 

separada da pesquisa, do conhecimento dos problemas que ocorrem com a população e das 

dificuldades dos profissionais do SUS para lidarem com as situações relacionadas ao processo 

saúde doença dos locais onde atuam. 

Consideramos como um grande desafio para a Escola a criação de estratégias efetivas 

e criativas que incentivem e façam com que os docentes continuem aprendendo ao longo de 

sua função, ampliando o conhecimento pedagógico fazendo-os compreender que é preciso e 

necessário o engajamento de todos no processo de trabalho e na formação para desenvolverem 

capacidades de reflexão crítica e autônoma com potencial para gerar mudanças e 

transformações contextualizada   na sociedade. 

Em relação à pesquisadora, pode-se dizer que inicialmente estava sobreimplicada e a 

realização desta pesquisa foi importante para seu crescimento pessoal e profissional, ao 

colocar luzes sobre suas dúvidas e angústias. No decorrer dos encontros a pesquisadora 

encontrou profissionais com questionamentos e desejos semelhantes aos seus. Essa 

metodologia trouxe uma aproximação do grupo de docentes e da gestão, estabelecendo uma 

efetiva relação pessoal entre o grupo.  

A utilização da Análise Institucional e especificamente a metodologia da Socioclínica 

Institucional produziu reflexões profundas no grupo de docentes da ETIS, fazendo-os 
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repensar as próprias práticas pedagógicas e o processo de trabalho, ressignificando esses 

processos e desafiando-os a superação. 

As reflexões trazidas por essa investigação demonstram a relevância de futuras 

pesquisas neste campo, uma vez que podem servir como aporte teórico-metodológico em 

outras áreas, de forma a ratificar as impressões aqui registradas. 
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ANEXO 2 

 

 



 

 

145 

 

 



 

 

146 

 

 

 

 

 



 

 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 

 

ANEXO  3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Análise das implicações dos profissionais de saúde na formação 

pedagógica de uma Escola Técnica de saúde: Um estudo Socioclínico Institucional 

Pesquisadora Responsável: Isabel Cristina de Moura Leite 

Instituição a qual pertence à Pesquisadora Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense/Programa do Mestrado Profissional de 

Ensino na Saúde. 

Endereço da Instituição: Rua Dr. Celestino, 94. Centro, Niterói/RJ. 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Análise das 

implicações dos profissionais de saúde na formação pedagógica de uma Escola Técnica 

de saúde: Um estudo Socioclínico Institucional” de responsabilidade da pesquisadora 

Isabel Cristina de Moura Leite, mestranda do Programa de Mestrado Profissional de Ensino 

na Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - Universidade Federal 

Fluminense,  junto com a orientadora Professora Doutora Lúcia Cardoso Mourão e a 

coorientadora Professora Doutora Ana Clementina de Vieira de Almeida do Programa de 

Mestrado Profissional de Ensino na Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa - Universidade Federal Fluminense. O objetivo geral é analisar o processo de formação 

pedagógica para o Sistema Único de Saúde da Escola de Formação Técnica Enfermeira Izabel 

dos Santos. Objetivos Específicos: 1- Relacionar as estratégias metodológicas de formação 

pedagógica da Escola Técnica; 2- Listar qual o significado da função de docente que os 

profissionais da Escola Técnica exercem; 3- Identificar a compreensão dos profissionais da 

Escola Técnica sobre o papel da formação pedagógica no seu processo de trabalho. Será 

utilizado como instrumentos de coleta de dados: entrevista semiestruturada, roteiro com 

perguntas para orientar o encontro, gravador de áudio, diários de pesquisa para os 

participantes. Os encontros com os participantes serão previamente agendados, de acordo com 

a disponibilidade dos mesmos. O uso do diário para os participantes é opcional, não haverá 

obrigatoriedade para o preenchimento. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta 

pesquisa e os resultados divulgados em eventos e publicados em revistas científicas. A sua 
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participação é voluntária, ou seja, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento sem nenhum prejuízo 

em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. A sua contribuição nesta pesquisa 

consiste em participar de dois encontros (com duração máxima de 01 hora e 30 minutos cada) 

para discutir coletivamente as perguntas relacionadas ao tema. Você não terá nenhum custo 

ou quaisquer compensações financeiras. O risco previsto para essa pesquisa é leve, e decorre 

de um possível receio com relação à exposição de ideias ou opiniões relacionados a sua 

participação, entretanto, caso sinta desconforto, tristeza ou angústia com as questões, você 

poderá recusar a participar da pesquisa em qualquer momento ou em responder qualquer 

pergunta que por ventura possa causar algum constrangimento, sem nenhuma penalização ou 

prejuízo pessoal. Caso você necessite de qualquer esclarecimento, entre em contato com o 

responsável pela pesquisa. Os benefícios relacionados à pesquisa: promover momentos de 

discussões e reflexões sobre a formação pedagógica dos docentes da Escola; ampliar o 

conhecimento dos participantes sobre a formação para o Sistema Único de Saúde; 

proporcionar condições para que haja uma melhora da qualidade do ensino oferecido pela 

Escola. O TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO será arquivado 

por um período de cinco anos e, após será destruído. Os áudios das gravações serão destruídos 

após a transcrição das falas e compreensão dos dados. Será respeitado o anonimato dos 

participantes, bem como o sigilo e a confidencialidade das gravações de áudio, preservando a 

identidade dos participantes. Reitero que a coleta de dados será iniciada após a aprovação, 

respeitando-se às diretrizes estabelecidas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que 

discorre acerca das condutas éticas a serem realizadas com pesquisas que envolvem seres 

humanos. Espera-se, com os resultados alcançados nesta pesquisa através da sua participação, 

elaborar coletivamente estratégias pedagógicas que influenciem na formação dos instrutores, 

visando melhorar a qualidade do ensino oferecida aos trabalhadores do Sistema Único de 

Saúde e a sociedade. Ao final do estudo os resultados serão disponibilizados a todos os 

participantes da pesquisa. O participante possui o direito de solicitar indenização em caso de 

dano proveniente de sua participação no protocolo de pesquisa. O Sr. (ª) receberá uma cópia 

deste termo, a qualquer momento, diante de qualquer dúvida relacionada aos procedimentos, 

riscos ou continuidade da pesquisa poderá entrar em contato com os pesquisadores pelos 

telefones informados.  
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O (a) senhor (a) poderá entrar em contato com o Pesquisador Responsável pelo telefone: 

(21) 99489-0086 ou (21) 3899-9667. 

 

Os participantes da pesquisa e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629-9189 

 

 

 

Eu, _________________________________________________, RG nº ________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 Rio de Janeiro, _____ de ____________ de ______. 

 

___________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

 

 

Isabel Cristina de Moura Leite  ________________________________________________         

Pesquisador responsável                                                 Assinatura 

 

Data:_____/_______/_______ 

 

 

Prof.
a 

Lúcia Cardoso Mourão   ________________________________________________ 

Orientadora                                                                    Assinatura 

                                              Data: _____/_______/____ 

 

 

Prof.ª Ana Clementina Vieira de Almeida _______________________________________ 

Coorientadora                                                                    Assinatura 

Data: _____/_______/_______ 
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APÊNDICE – 1 

 

ARTIGO REVISÃO INTEGRATIVA 
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APÊNDICE – 2 
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APÊNDICE – 3 
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APÊNDICE – 4 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAÚDE 

 

PESQUISA: “ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE UMA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE: UM ESTUDO 

SOCIOCLÍNICO INSTITUCIONAL” 

 

ROTEIRO PARA O ENCONTRO 

 

Para você, o que é ser docente? 

 

Como acontece a capacitação pedagógica da Escola Técnica? 

 

O que você poderia dizer sobre as estratégias metodológicas utilizadas durante a formação 

pedagógica? 

 

Em sua opinião, qual a importância da formação pedagógica na Escola Técnica? 

 

 

 

Entrevistador: 

 

 

 

 

 

 

 

Data de aplicação da entrevista: ________/_______/_______ 
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APÊNDICE - 5 

TRANSCRIÇÃO DO DIÁRIO DO PESQUISADOR 

 

Relatamos abaixo fragmentos das atividades desenvolvidas no período de agosto de 

2015 a julho de 2018, este foi construído na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa/Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF), na disciplina optativa aberta para 

alunos externos de Aportes-Teóricos práticos da Análise Institucional: Contribuições da 

Socioclínica Institucional na análise das práticas profissionais de saúde e educação (2015) e 

durante o curso de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação Docente 

Interdisciplinar para o Sistema Único de Saúde (MPES), sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Lucia 

Cardoso Mourão e Prof.ª Dr.ª Ana Clementina Vieira de Almeida. 

No segundo semestre de 2015, realizei buscas na internet para pesquisar os editais 

abertos para o mestrado nas universidades públicas do Rio de Janeiro, os processos seletivos 

estavam encerrados.  Encontrei um edital aberto para inscrição de alunos especiais no MPES, 

no dia 12/08/2015, realizei a inscrição e entreguei a documentação no dia 13/082015, um dia 

antes do encerramento, não acreditando muito que seria selecionada, porque a disputa por 

vagas é grande. Mas, as necessidades profissionais e pessoais eram latentes, eu precisava 

conhecer o processo seletivo para o mestrado, e ser aluno especial seria a oportunidade. O 

resultado saiu no dia 14/08/2015, passei. 

Apresentação da disciplina de Aportes-Teóricos práticos da Análise Institucional: 

Contribuições da Socioclínica Institucional na análise das práticas profissionais de saúde e 

educação, coordenada pelos professores Lucia Cardoso Mourão, Ana Clementina de Vieira de 

Almeida e Marcos Corvino.  

 A aula começou atrasada, porque a sala estava ocupada por alunos regulares e com 

outra disciplina, o corredor do quinto andar estava lotado com alunos externos. Por volta das 

17 horas a sala foi liberada, mas continuava lotada, faltaram lugares para os alunos externos. 

Foi a realizada a apresentação dos professores, dos alunos externos e regulares. A maioria dos 

alunos externos foi indicada por conhecidos e vislumbrava futuramente o mestrado, os 

regulares precisavam cursar a disciplina optativa por causa do currículo do mestrado. Em sala 

de aula, encontrei uma preceptora da época minha graduação e uma conhecida da mesma 

época.  
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No momento da divisão do grupo de trabalho foi constrangedor, a maioria era 

conhecida, logo formaram grupos, fiquei com pessoas que como eu, que não conheciam 

ninguém.  

Foi tenso, o grupo formado começou uma aproximação, não entendíamos nada sobre a 

Análise Institucional. Os conceitos eram muito novos, não conseguimos formular perguntas. 

Decidimos criar um grupo de estudo para discutir os conceitos da Análise Institucional e 

construir o seminário.  

Para resumir este período e a vivencia transcrevemos parcialmente abaixo, um Relato 

de Experiência e um Relato Expandido aprovado e apresentado no 7
o 
Congresso Brasileiro de 

Ciências Sociais e Humanas em Saúde – Cuiabá/MT, nos dia 09 a 12/10/2016. O curso pré 

Congresso: A Análise Institucional das práticas em Saúde Coletiva: Uma abordagem 

metodológica.  Foi o primeiro contato com membros do grupo de Campinas. Conheci um 

pouco da Sócio-História, pelo qual me apaixonei. Comecei a refletir sobre o possível projeto 

para o doutorado. 

O relato aconteceu no segundo semestre de 2015 em uma disciplina optativa com 

encontros semanais. Objetiva trazer a experiência vivenciada por um grupo de alunos, que 

sentindo dificuldades para a apropriação dos conceitos da Análise Institucional (AI), e tendo 

que apresentar no final da disciplina um seminário, organizaram um grupo de estudos para 

leitura e discussão de textos. Busca refletir sobre o conceito de transversalidade e como o 

grupo objeto foi se constituindo em um grupo sujeito e, discutir a experiência de ter 

participado de uma disciplina cujos conceitos são pouco conhecidos para a maioria dos 

profissionais da saúde. Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa 

utilizando os pressupostos da AI. O grupo deste relato era formado por sete enfermeiros, que 

desenvolviam sua prática na atenção básica e hospitalar. O grupo constituído por alunos não 

mestrandos, teve como dinâmica, reunir-se semanalmente, antes da aula. Um primeiro 

encontro foi marcado para ampliar nosso conhecimento e entender nossas implicações 

pessoais, afetivas, profissionais e libidinais. No segundo encontro, foi criado o Grupo 

mestrado dois no Whatsapp que constituiu-se também em um instrumento lúdico, porque 

além das informações sobre a disciplina também abordávamos questões pessoais, ampliando o 

espaço para efetuarmos nosso conhecimento e nossas implicações. Ao todo foram realizados 

oito encontros totalizando 16 horas de trabalho. Estes encontros permitiram perceber nuances 

da transversalidade, pois o fato de compartilhar problemas, aceitando as observações do outro, 

permite que se crie uma nova lei para o grupo. 
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Como resultado desta transversalidade, podemos citar que 04 participantes do grupo 

elaboraram projetos para concorrer ao mestrado utilizando como referencial teórico a AI, em 

uma construção coletiva; uma dramatização foi elaborada para o seminário trazendo como 

proposta, uma intervenção nos moldes da Socioclinica Institucional, onde os integrantes 

puderam colocar em discussão os conceitos da análise institucional; um artigo foi elaborado 

relatando a experiência da dramatização como recurso didático pedagógico para o processo 

ensino aprendizado da Análise institucional.  

Viver esta experiência que teve seus momentos de conflitos e de muita superação foi 

sem dúvida um grande avanço para nosso aprendizado como pessoas e como profissionais. 

Consideramos que se o grupo não tivesse se tornado um grupo sujeito, dificilmente teríamos 

condições de escrever e de realizar uma dramatização nos moldes de uma intervenção da 

Socioclinica Institucional. Deixamos como sugestões para a prática profissional que os grupos 

sempre que possível coloquem em análise suas implicações de maneira a que se tornem 

grupos sujeitos donos de suas regras e de suas aspirações. 

Experiência realizada em 2015, na disciplina do mestrado profissional de ensino em 

saúde, da UFF. O relato traz o caso de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), criada em 2008 

e transformada em Estratégia da Saúde da Família (ESF), em 2015, que ao adequar a antiga 

organização dos serviços as diretrizes propostas pela ESF, provocou uma diminuição da oferta 

de consultas e mudanças nas práticas profissionais sem uma prévia preparação dos mesmos. 

Diante desta problemática, os autores discentes, realizaram uma dramatização, a partir de uma 

simulação de intervenção, nos moldes da socioclínica institucional na “UBS”, agora uma 

“ESF”, de maneira a proporcionar uma melhor compreensão das dificuldades trazidas com as 

mudanças relatadas tanto pelos profissionais de saúde quanto pela população. O objetivo geral 

foi o de analisar as potencialidades e dificuldades da utilização de uma intervenção 

socioclínica institucional, a partir da dramatização de uma situação política organizacional em 

uma unidade de ESF. Os objetivos específicos foram: descrever a dinâmica interativa entre os 

participantes no decorrer da dramatização, listar os conflitos decorrentes da transformação de 

uma Unidade Básica de Saúde para Estratégia de Saúde da Família e a delinear as nuances da 

elaboração e apresentação de uma dramatização, a partir dos conceitos da Análise 

Institucional. Alcançamos os objetivos de propormos o dispositivo de dramatização para a 

realização de uma discussão coletiva entre atores, discentes e docentes. Esta estratégia 

possibilitou o conhecimento do problema selecionado, a partir de diferentes percepções. A 

dramatização permitiu melhorar a compreensão sobre os conceitos da AI, pelo desempenho 
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dos atores em suas falas e condutas, trazendo o seu lado instituído ou instituinte, suas 

implicações e sobreimplicações. A dramatização revelou ainda, certa estranheza dos alunos 

com relação aos conceitos da AI e da metodologia da socioclínica institucional, observada 

principalmente pela dificuldade dos demais sujeitos em participar mais ativamente das 

discussões. Apesar da pouca participação dos alunos, pode-se perceber que os debates 

colocaram em evidência as implicações de discentes e docentes com a situação apresentada e 

com a própria disciplina, pontuando uma pluralidade de interpretações e provocando novas 

reflexões no grupo. 

Analisando a experiência podemos dizer que algumas dificuldades foram observadas e 

dentre elas destacamos as de desenvolver a dinâmica interativa da socioclínica institucional 

como uma dramatização; a inovação deste tipo de intervenção; o desafio posto aos integrantes 

do grupo para o entendimento e aplicação dos conceitos da AI; a pouca participação dos 

espectadores durante a dramatização e a frustração dos atores por não conseguirem dar 

respostas concretas aos problemas levantados. Como aspectos positivos destacamos a 

oportunidade de discutir fatos concretos com relação à política de saúde no SUS e o aumento 

da transversalidade entre os participantes do grupo, que sentiram-se mais próximos a cada 

encontro durante a preparação da dramatização. As dificuldades não invalidam a dinâmica 

escolhida, visto que a interação entre os atores e espectadores enriqueceu o debate, e com isso 

a ampliou-se a compreensão de uma Análise Institucional in loco. Esta experiência foi 

enriquecedora para nosso aprendizado apesar do curto tempo da disciplina. Percebemos o 

quanto aprendemos sobre a socioclínica institucional, e constatamos ser possível a aplicação 

desta metodologia em diferentes oportunidades, desde que se abordem previamente os 

conceitos da Análise Institucional. Acreditamos que esta nova maneira de refletir sobre 

situações envolvendo a prática dos profissionais do SUS, deverá ser mais explorada em 

pesquisas nos cursos de graduação ou de pós-graduação em saúde e, sobretudo, que mais 

cursos sejam oferecidos sobre esta temática. 

Depois que ingressei no mestrado, observei que as relações pessoais no ambiente de 

trabalho ficaram um pouco difícil, por causa da falta de disponibilidade para está em outros 

dias, comecei a cumprir o meu horário rigorosamente. No final do segundo período do 

mestrado, fui convidada pela diretora da escola, a refletir sobre a minha possível saída do 

programa de mestrado do MPES, para ingressar no mestrado direcionado para as Etsus. 

Recusei educadamente, alegando sobre o meu empenho para ser mestranda no programa, 

sobre a linha de pesquisa e o referencial da Análise Institucional que era um desafio, minhas 
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produções e pesquisa aprovada no CEP. A partir deste momento as relações ficaram pouco 

amistosas.  

Os momentos que antecederam os encontros Socioclínico Institucional com os 

participantes foram tenso para mim, desde a apresentação do projeto, negociações e 

articulações junto à direção da escola. Fiquei muito ansiosa e apreensiva no encontro com os 

participantes da pesquisa, esperava um pouco de confusão ou desentendimento. Mas, 

encontramos profissionais extremamente implicados e sobreimplicados com o processo de 

trabalho, atravessados por várias instituições. No decorrer dos encontros, expressaram 

sentimentos diversos como: exclusão, a falta de pertencimento, sofrimento com os processos. 

Fiquei muito afetada e impactada com os relatos, por não ter percebido os sentimentos das 

colegas nestes anos de trabalho, o que interferiu no processo da pesquisa e na análise dos 

dados. 

 Fiquei seis meses sem tocar na pesquisa, tive um bloqueio e evitava falar sobre o 

assunto.  As professoras perceberam a minha atitude e incômodo com o processo, e iniciaram 

algumas conversas individuais que resisti e negava o tempo todo. Mas, ao longo da pesquisa, 

percebi as minhas implicações e muitas mais sobreimplicaçoes. 

Lembro-me das minhas atitudes com o grupo, se as minhas ideias ou posições não 

fossem aceita pelo o grupo de trabalho, eu simplesmente me afastava das pessoas, levava as 

situações como pessoais. Colocar em análise minhas implicações foi de extrema importância, 

pois durante o decorrer do processo de intervenção, fui aos poucos mudando minha postura 

como profissional e como pesquisadora naquele estabelecimento. Comecei a refletir sobre as 

situações, procurando entender e respeitar a posição do outro, percebi ao longo da pesquisa 

que eu estava exercendo um papel de facilitadora e fiquei mais flexível com todos. 

Esta pesquisa foi importante para que essas transformações acontecessem no cenário 

do estudo, a partir das reflexões coletivas da pesquisadora e dos participantes, percebo 

mudanças de posturas como uma ressignificação do papel de cada docente na escola, 

inclusive da gestão. Foi possível encontrar as respostas para algumas dúvidas e angústias, 

amadureci como pessoa e profissionalmente, reconhecendo a minha prática, hoje consigo 

analisar os aspectos positivos deste processo e encontro-me em constante análise.   

 


