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UMA PROPOSTA DE GESTÃO PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO TÉCNICA 
DE NÍVEL MÉDIO AOS TRABALHADORES EM SAÚDE ENQUANTO AÇÃO DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.   
 
MACEDO, Marília Bezerra de Santana. 

Orientadora: LOPES, Stella Maris Brum. 

Defesa: outubro de 2009. 

 
Resumo: Com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Portaria 

1.996/07), instituída pelo Ministério da Saúde, compete às Escolas Técnicas do 

Sistema Único de Saúde – ETSUS desenvolver a formação Técnica de Nível Médio 

aos trabalhadores em Saúde. Essa ação envolve profissionais do SUS e 

profissionais da educação que, no geral não foram preparados para atuarem na 

formação para o trabalho e se vêem diante da necessidade de organizar todo o 

processo educativo da formação técnica. Neste contexto, objetivou-se construir uma 

síntese propositiva de como gerenciar as ações pedagógicas para fortalecimento da 

formação Técnica de Nível Médio, enquanto ação de Educação Permanente em 

Saúde no âmbito da ETSUS. A pesquisa tem abordagem qualitativa, fazendo uso da 

Metodologia da Problematização através da técnica do Arco da Problematização de 

Charles Maguerez, desenvolvido por meio de Oficinas de Trabalho. Para tanto, 

foram realizadas seis oficinas envolvendo uma média  de 14 profissionais da saúde 

e educação que atuam como mediadores da aprendizagem, coordenadores técnicos 

e assessores pedagógicos na ETSUS e Rede de Centros de Educação Profissional 

do Estado. Como resultado a síntese propositiva indicou que no âmbito maior de 

gerenciamento da escola deve se desenhar uma política de integração das ações da 

ETSUS com os serviços, promover momentos de estudos para as equipes e 

desenhar uma política de acolhimento ao educando. No âmbito das áreas técnicas o 

desafio é: atualizar os Planos de Cursos e reconstruir a identidade da área e no 

âmbito pedagógico: alterar a Proposta Pedagógica da Rede de CEP’s e promover 

momentos de atendimento específico às equipes, visando o fortalecimento da 

Educação Permanente enquanto política de consolidação do Sistema Único de 

Saúde. 

 

Palavras-chave: Gestão Pedagógica - Formação Técnica de Nível Médio - 
Educação Permanente em Saúde. 



 

 

 

 
A PROPOSAL FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT OF INTERMEDIATE LEVEL 
TECHNICAL TRAINING FOR HEALTH WORKERS, AS AN ACTION FOR 
CONTINUING EDUCATION IN HEALTH.  
 
MACEDO, Marília Bezerra de Santana.  
Supervisor: LOPES, Stella Maris Brum.  
Defence: October 2009.  
 
Abstract: With the National Policy on Continuing Education in Health (Decree 

1996/07), established by the Ministry of Health, it is the responsibility of Technical 

Schools that are part of the Sistema Único de Saúde (the Brazilian national health 

system) – ETSUS – to give intermediate level technical training for health workers. 

This action involves SUS professionals and education professionals who, in general, 

lack preparation to train workers in practical aspects, but are faced with the need to 

organize the educational process of technical training. In this context, the aim of this 

work was to propose ways of managing pedagogical actions to strengthen 

intermediate level technical training as an action of Continuing Education in Health 

within the ETSUS. It takes a qualitative approach, using the problematization method 

through Charles Maguerez’s Arch technique, developed through Workshops.  Six 

workshops were held, involving around fourteen health and education professionals 

who act as learning facilitators, coordinators and technical and teaching advisors 

within the ETSUS and the State Network of Professional Education Centers.  As a 

result, the proposed synthesis indicated that in the wider scope of school school 

management, a policy should be designed for integrating the actions of the ETSUS 

with its services, setting aside periods of study for the teams and designing a policy 

of promoting education. Within the technical areas, the challenges are:  To update 

the Course Curricula and reconstruct identity in the area and scope of pedagogy; and 

to change the Pedagogical Proposal  of the CEP network and promote specific 

periods focusing specifically on the teams, with the aim of strengthening Continuing 

Education as a policy for consolidating the Sistema Único de Saúde.  

 

Key words: Educational Management – Intermediate Level Technical Training - 

Continuing Education in Health  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O interesse pela realização deste estudo nasceu como resultado de minha 
vivência docente na Educação Básica estadual e municipal do Acre, em especial, 
como gestora na Educação Profissional.  

No ano de 2003 tive a oportunidade de ingressar na Educação Profissional do 
Estado, vivenciando a transição do Departamento de Educação Profissional (DEP) 
para Gerência de Educação Profissional (GEPRO), ocasião em que assumi a 
Gerência Pedagógica e Curricular da instituição. 

À frente dessa Gerência, acompanhei a implementação dos Centros de 
Educação Profissional – CEP’s. 

Da Rede de CEP’s a Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha 
(ETSUS-AC) foi a primeira a entrar em funcionamento, executando o Projeto de 
Qualificação Profissional dos Trabalhadores da Área de Enfermagem do Sistema 
Único de Saúde (SUS) – PROFAE em treze, dos vinte e dois municípios do Estado, 
atividade essa que passei a acompanhar, prestando assessoria pedagógica às 
turmas, em especial, na capital – Rio Branco. 

Nesse contexto participei nos anos de 2003 e 2004 da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Oficinas 
para a construção de Currículos das Escolas Técnicas do SUS das regiões Norte, 
Nordeste e Sul do Brasil promovida pelo Ministério da Saúde através do Instituto de 
Saúde Coletiva-ISC e da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 
Bahia-UFBA.  

Considerando a relevância das discussões e momentos de estudo 
proporcionados, registrei na medida do possível, o que ali se vivia e o resultado foi a 
elaboração de relatórios (um por Oficina) com o registro e os anexos de todo o 
material estudado. 

Esses relatórios constituíram-se em material de estudo e pesquisa para toda 
a equipe de Educação Profissional do Acre, pois paralela à necessidade de 
construção do Projeto Político Pedagógico da ETSUS-AC e elaboração do Plano de 
Curso Técnico em Enfermagem do PROFAE, vivia-se o processo de construção da 
Proposta Pedagógica para a rede de CEP´s, onde se tinha o desafio do rompimento 
do paradigma das grades curriculares para a construção do currículo voltado ao 
desenvolvimento de competências, conforme preconizava os Referenciais 
Curriculares da Educação profissional Técnica de Nível Médio. 

A Proposta Pedagógica representa o documento orientador das ações 
educativas da Rede de Educação Profissional pública do Acre, constituindo-se base 
para a elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP’s) e Planos de Cursos, 
tanto no que concerne a Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores quanto à 
formação Técnica de Nível Médio. 

Sua implementação exigiu todo um processo de Capacitação aos 
profissionais, sobretudo, devido a opção pela linha da pedagogia libertadora 
defendida por Paulo Freire, segundo a qual a escola compreende a própria vida e 
torna-se instrumento de leitura crítica do mundo, (FREIRE, 1987). 

Considerar, portanto, a historicidade do sujeito da aprendizagem, no caso o 
educando e, buscar em alguma medida romper com o papel do professor que tudo 
sabe para o papel de mediador da aprendizagem já é, por si só, um grande desafio. 

Matuí (1995) defende que o ato de mediar pressupõe a existência de algo que 
está em processo e para Pagès et al (1987) o conceito de mediação se vale de 



 

 

 

hipóteses teóricas e efetua-se através de outros processos como: abstração, 
objetivação, desterritorialização, individuação, dentre outros. 

Essa difícil tarefa, portanto, de capacitar e preparar os mediadores da 
aprendizagem para adentrar nos diferentes espaços de aprendizagem fica no 
escopo de competências da Área de Aprendizagem (ou área pedagógica) da Rede 
de CEP’s. 

Também como Gerente Pedagógica e Curricular participei junto ao 
Departamento de Saúde da Universidade Federal do Acre – (UFAC), Departamento 
de Ações Básicas da Secretaria de Estado da Saúde (DABS) e outros atores, das 
Oficinas de Imersão Conceitual em Educação Permanente, uma das etapas de 
criação do Pólo de Educação Permanente, promovidas pelo Ministério da Saúde 
como estratégia para implantação da política de Educação Permanente do SUS.  

A participação nestas Oficinas, bem como o acompanhamento às discussões 
em seguidas reuniões de trabalho, auxiliou-me grandemente na construção do 
Programa de Educação Permanente da GEPRO, que representava uma das metas 
a serem cumpridas dentro do Planejamento Estratégico da Instituição. 

O Programa construído levou em consideração o perfil profissional dos 
diferentes trabalhadores da GEPRO , pois pela atuação da rede de CEP´s havia 
profissionais de diferentes áreas (Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, 
Biologia, Geografia, História, Pedagogia, Enfermagem, Odontologia, Bioquímica, 
Administradores, Analistas de Sistemas, dentre outros) e, levou em consideração 
também, as necessidades de qualificação profissional oriundas das demandas do 
trabalho. 

Em execução desde 2004, o Programa de Educação Permanente orienta os 
processos de capacitação desenvolvidos no âmbito interno da rede do hoje, Instituto 
Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacyr Grechi (IDM), 
autarquia que substituiu a GEPRO em dezembro de 2005, com autonomia 
administrativa, financeira e pedagógica e que responde pela formulação e 
implementação das políticas públicas de Educação Profissional no Acre. 

À luz da Proposta Pedagógica e do Programa de Educação Permanente da 
Rede IDM, a Escola Técnica em Saúde desenvolve processos de capacitação aos 
profissionais da Saúde (graduados e pós-graduados) que atuarão na Mediação da 
Aprendizagem (docência) e nas Coordenações Técnicas dos Cursos Técnicos de 
Nível Médio. 

As Capacitações, porém, priorizam o processo educativo em si, ou seja, 
desenvolvem o estudo da legislação básica da Educação Profissional, do currículo, 
das metodologias ativas, da avaliação dentro do currículo por competências, do 
desenvolvimento de planos de ação, dentro do que defende a Proposta Pedagógica 
da rede e o Projeto Político Pedagógico de cada CEP. 

Nesse contexto, evidencia-se uma forte fragilidade do ponto de vista da 
consolidação do SUS, que é o fato de não haver uma co-relação do enfoque 
educativo com o processo histórico e de formulação das políticas públicas de saúde. 

Noutras palavras, as Capacitações oferecidas não alcançam a relação ensino 
e serviço, o desenvolvimento de estratégias que permitam a promoção 
interdisciplinar requerida nas ações da saúde nem o marco legal e normativo que 
origina e regula o SUS. 

O que hoje, se vê como mais grave nesse contexto, é que não são gerados 
na escola os espaços requeridos para a reflexão dos Cursos a serem 



 

 

 

implementados dentro do que preconiza a Política de Educação Permanente em 
Saúde. 

Assim, considerando que: 1) a escola atua em diferentes sub-áreas da Saúde; 
2) um dos fatores que dificultam a concretização das políticas públicas de saúde é o 
processo de capacitação dos profissionais desvinculado das reais necessidades dos 
serviços de saúde; 3) as capacitação aos docentes são planejadas e desenvolvidas 
pela Área Pedagógica da escola em conjunto com as Coordenações Técnicas dos 
cursos; 4) a Área Pedagógica é formada por profissionais licenciados na Educação, 
buscou-se responder a seguinte inquietação:  

 
Como fortalecer a gestão pedagógica da ETSUS na preparação dos profissionais da 

Saúde que atuarão na mediação da aprendizagem à luz da Política de Educação 
Permanente em Saúde preconizada pelo SUS? 

 
Para tanto, trabalhou-se no desenvolvimento da pesquisa: Uma proposta de 

gestão pedagógica para a formação Técnica de Nível Médio aos Trabalhadores em 
Saúde enquanto ação de Educação Permanente em Saúde. 

A princípio, parece algo simples e que toda e qualquer escola naturalmente 
faz, todo e qualquer profissional da educação domina.  

No entanto, a Política de Educação Permanente em Saúde tem sido 
apresentada nos documentos oficiais como uma ação estratégica capaz de 
contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas 
e de saúde, bem como  para a organização dos serviços, empreendendo um 
trabalho articulado entre o sistema de saúde, em suas várias esferas de gestão e as 
instituições formadoras, (BRASIL, 2004).  

De acordo com a Portaria GM/MS N° 1996 de 20 de agosto de 2007 a 
Educação Permanente é definida como: 
                                 

[...] o conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar relações 
orgânicas entre ensino e as ações e serviços, e entre docência e atenção à 
saúde, sendo ampliado na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações 
entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle 
social em saúde, (BRASIL, 2009, p.7). 

 
Esta ação estratégica para efetivar-se requer adequada gestão dos processos 

pedagógicos e, para compreensão da expressão gestão pedagógica far-se-á uma 
reflexão do que vem a ser gestão e o que vem a ser pedagógico. 

Bergue (2005) define gestão como sendo sinônimo de administração e 
considera que administrar é um processo complexo e que significa executar de 
forma continua o ciclo administrativo que compreende planejamento, organização, 
direção e controle. Para o autor, toda ação de gestão associa-se a um ou mais 
elementos deste ciclo. 

Por sua vez, Libâneo (2005) define como pedagógico a direção de sentido e o 
rumo que se dá às práticas educativas. Esse rumo deve ser orientado de modo 
consciente, intencional, sistemático para finalidades sociais e políticas oriundas da 
práxis social, formulando e desenvolvendo condições metodológicas e organizativas 
para viabilizar as diferentes atividades educativas. 

Para Libâneo (2002) a ação pedagógica não se resume a ações docentes, de 
modo que, se todo trabalho docente é trabalho pedagógico, nem todo trabalho 
pedagógico é trabalho docente. 



 

 

 

A gestão pedagógica, portanto, engloba ações de articulação, planejamento, 
assessoramento, inspeção, supervisão, orientação, monitoramento, avaliação  e 
pesquisa não apenas do processo de ensino e aprendizagem, mas do conjunto da 
política educacional como um todo e, esse conjunto de ações, requer um 
gerenciamento que, dentro dos CEP’s é de responsabilidade da Área Pedagógica. 

Na escola tradicional, de acordo com Saupe (2007) o processo de ensino-
aprendizagem é todo explicitado e organizado em normas, regras e hierarquias. 
Nela cada sujeito sabe perfeitamente o que se espera dele e o norteador da gestão 
pedagógica centra-se no intelecto, valorizando o esforço pessoal, a disciplina, o 
professor, o conhecimento e a meritocracia efetivada, principalmente, através de 
notas e prêmios ou castigos. 

O gerenciamento da política de Educação Permanente no âmbito das ETSUS 
requer, no entanto, estratégias de operacionalização, conforme aponta Wendhausen 
e Saupe (2007) quando defendem que a luta pela Reforma Sanitária que se 
transforma em Lei nos anos 90 carece, a partir do séc. XXI, de formas de 
operacionalização para que não se percam conquistas importantes na busca de um 
sistema de saúde equânime, integral, universal e participativo. 

A operacionalização da política de Educação Permanente na ETSUS em 
estudo no que se refere à qualificação e profissionalização dos trabalhadores de 
nível médio da Saúde dá-se, em grande medida, através da Área Pedagógica da 
escola. 

À área pedagógica compete acompanhar e orientar o processo de elaboração 
do currículo (Planos de Cursos) seja no nível da Formação Inicial e Continuada de 
Trabalhadores (FIC’s) seja no nível da Formação Técnica de Nível Médio, 
assessorar o planejamento da execução dos cursos, fazer o monitoramento e 
avaliação do processo formativo em todas as suas fases (antes e durante), além de 
desenvolver as ações de capacitação aos profissionais da Saúde que atuarão como 
mediadores da aprendizagem (professores) nos cursos. 

Acredita-se, portanto, na relevância desta pesquisa não apenas pela 
complexidade que representa a formação de profissionais para atuação na área da 
Saúde dentro do que preconiza o SUS e o sistema educacional de ensino, mas, 
sobretudo, pela busca de uma ação pedagógica organizada que possa, de fato, 
aproveitar adequadamente os enormes investimentos feitos pelo poder público no 
âmbito da formação de pessoas. 

Investimentos esses que muitas vezes se perdem pela falta de visão dos 
gestores de potencializá-los em aprendizagens significativas e que sejam 
incorporadas ao cotidiano dos processos de trabalho daqueles que vivenciam essa 
formação. 

O Ministério da Saúde através da Portaria N°1.298, de 28 de novembro de 
2000, institui a Rede de Escolas Técnicas do SUS, e os Centros Formadores 
vinculados à instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (RET-SUS) e através 
da Portaria N° 1.168 de 07 de julho de 2005 redefine os objetivos da RET-SUS e dá 
outras providências (BRASIL, 2006). 

A RET-SUS tem como finalidade: compartilhar informação e conhecimento, 
buscar soluções para problemas de interesse comum, difundir metodologias e outros 
recursos tecnológicos destinados à melhoria das atividades de ensino, pesquisa e 
cooperação técnica visando a implementação de políticas de recursos humanos de 
nível médio em saúde e promover a articulação das instituições formadoras de 



 

 

 

trabalhadores de nível médio em saúde no País, para ampliar sua capacidade de 
atuação em sintonia com as necessidades ou demandas do SUS, (BRASIL, 2006).  

Nesse contexto, nasce no Estado do Acre,  através do Decreto 
Governamental Nº 4577 de 17 de dezembro de 2001, o Centro de Educação 
Profissional em Saúde -Escola Técnica em Saúde, integrante da RET-SUS e 
vinculada à Secretaria de Estado de Educação, compondo um dos CEP’s da 
entidade autárquica estadual que responde pela formulação e implementação das 
políticas públicas de Educação Profissional. 

O Departamento de Gestão da Saúde – DEGES e Secretaria de Gestão do 
Trabalho e Educação em Saúde – SGTES através da Portaria GM/MS N° 198 de 13 
de fevereiro de 2004 institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS) considerada como uma ação estratégica para transformar e qualificar as 
práticas de saúde, a organização das ações e dos serviços de saúde, os processos 
formativos e as práticas pedagógicas na formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores de saúde, (BRASIL, 2006).  

Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral construir coletivamente uma 
síntese propositiva de como gerenciar as ações pedagógicas para fortalecimento da 
formação técnica enquanto ação de Educação Permanente em Saúde. 

Para tanto, foram realizados momentos de reflexão com profissionais que 
desenvolvem atividades técnico-pedagógicas na Rede de CEP’s quanto à 
concepção de Educação Permanente, bem como se identificaram as dificuldades e 
os avanços experimentados pela gestão pedagógica na oferta da formação técnica 
de nível médio. 

A pesquisa ficou organizada com os seguintes capítulos: 1) Introdução; 2) 
Referencial Teórico; 3) Percurso Metodológico; 4) Oficinas: Apresentação e 
Discussão; 5) Síntese Propositiva de gestão pedagógica; 6) Considerações Finais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo compreende o conjunto de estudos feitos com a finalidade de 
buscar a fundamentação teórica referente ao tema da Pesquisa – Uma proposta de 
gestão pedagógica para a formação Técnica de Nível Médio aos Trabalhadores em 
Saúde enquanto ação de Educação Permanente em Saúde. 

Para tanto, procurou-se o aprofundamento nos seguintes temas: 1) Buscando 
um significado para o que é Educação; 2) A Educação Profissional: conceituação, 
finalidades e marco legal e normativo; 3) Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio em Saúde; 4) Educação Permanente e Educação Permanente em Saúde: 
uma busca aos seus fundamentos; 5) Gestão Pedagógica: um caminho necessário à 
administração dos processos pedagógicos.  
 
2.1. Buscando um significado para o que é a Educação 



 

 

 

 
A atuação profissional no campo da educação se faz por vários caminhos. Um 

desses caminhos é o da dúvida, da curiosidade, da inquietação. Trabalhar 
educação, viver educação, considerar-se educador ou educadora requer um olhar 
sobre o que é educação, como é conceituada do ponto de vista epistemológico, 
social, econômico, político, cultural. Como a educação é vista dentro das diferentes 
correntes de pensamentos, dentro das diferentes tendências filosóficas? Onde 
buscar esses diferentes olhares?   

Com esses questionamentos e com essas inquietações buscou-se em 
diferentes autores a ampliação de uma visão de educação como um processo que 
se desenvolve de forma gradativa na vida humana influenciado por diferentes 
relações e por diferentes olhares e que, por sua vez, gera alterações no 
comportamento e modo de vida de uma pessoa, de um povo, de uma comunidade.   

Assim, viu-se que para Bueno (2002) educação refere-se ao ensino, à 
instrução. O ensino refere-se ao ato de ministrar conteúdos a serem assimilados 
pelo aluno (SANT’ANNA e MENEGOLLA, 1994) ou como diz Bordenave: 

 
 
 

Tanto Skinner como Mosel consideram o ensino como um processo de 
“moldagem” do comportamento do aluno, feito através da manipulação dos 
estímulos exteriores incluindo entre estes as instruções verbais do 
professor. (BORDENAVE, 2004, p. 47). 

 
Já a instrução refere-se a mostrar, guiar (BORDENAVE, 2004). Percebendo a 

dimensão ampla que vai ganhando o conceito de educação, procurou-se avançar. 

Para Gadotti (1994), a educação é uma prática antropológica por natureza, 

portanto, ético-política. A Antropologia da educação é, pois, uma Antropologia da 

comunicação e do diálogo, da fé e da esperança no ser humano, (MONTEIRO, 

2006).  

Por ser política e ética a educação enquanto prática antropológica pode 

tornar-se uma prática libertadora. Esse autor é um entusiasta da Pedagogia 

Libertadora de Paulo Freire, fazendo-se conjuntamente defensor de uma educação 

capaz de promover a libertação da mulher e do homem, tornando-os pessoas 

dotadas de poder, enquanto estratégia emancipatória da ação humana.  

Paulo Freire (1996) defende a educação como ato dialógico, destacando a 

necessidade de uma razão dialógica comunicativa onde o ato de conhecer e de 

pensar estariam diretamente relacionados. O conhecimento seria um ato histórico, 

gnosiológico, lógico e também dialógico.  

A proposição da educação como um ato dialógico por Paulo Freire aponta 

para a centralidade do diálogo na ação pedagógica. 



 

 

 

Para Mello (1997) a educação tem um papel central na formação da 

cidadania, dos valores morais e da capacitação das pessoas para uma vida digna e 

produtiva, envolvendo múltiplas dimensões: econômica, política, cultural, estética, 

ética.  

Toda ação educativa deve ser precedida de uma reflexão sobre o homem e 

de uma análise sobre suas condições culturais, considerando que não há educação 

fora das sociedades humanas e não há homens isolados, uma vez que é dotado de 

raízes espaço-temporais (FREIRE, 2007). 

Saviani (1997) defende que a educação é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 

Na linha de pensamento de Saviane, Franco (2008) sustenta a idéia de que a 
educação uma vez tendo como uma de suas finalidades a humanização do homem, 
integra sempre um sentido emancipatório às suas ações visando a transformação 
democrática da realidade. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO, 2004) para se alcançar a transformação democrática 
da realidade no atual cenário mundial tem que se enfocarem três coisas diferentes: 
novos pressupostos e novos valores; novas estruturas lingüísticas e cognitivas na 
mente e novas regras de ação para criar as transformações. 

Já para Libâneo (2005) educação é o conjunto das ações, processos, 

influências, estruturas, que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e 

grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto 

de relações entre grupos e classes sociais. 

A busca da conceituação do que seria a educação permitiu adentrar num 
vasto campo de pensadores e estudiosos da temática educacional, em que se 
percebe que mais que um processo gerador de mudanças na vida de uma pessoa, a 
educação é um conjunto de inter-relações de amplo espectro na busca da 
emancipação e liberdade humana. 

Como diz Gramsci (1982) a educação é um processo contraditório (unidade e 
oposição) uma totalidade de ação e reflexão: eliminando a autoridade caímos no 
espontaneísmo libertário onde não se dá educação; eliminando a liberdade, caímos 
no autoritarismo, onde também há domesticação ou puro adestramento. O ato 
educativo realiza-se nessa tensão dialética entre a liberdade e a necessidade. 

Para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN – Lei N° 
9394/96 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 (MEC, 2000). 

Na busca da compreensão do que seria educação decidiu-se por se fazer, 
também, um recorte de sua evolução histórica, no Brasil. 



 

 

 

Segundo Bonfim (2007) para compreender o que é educação e o contexto 
atual é necessário buscar uma visão critica de todo o seu processo histórico e para 
se fazer uma leitura critica da história da educação há necessariamente que resgatar 
a idéia de Marx (1978), pois não se pode pensar no individuo e sociedade 
separadamente das condições materiais em que estas se apóiam, ou seja, as 
condições materiais condicionam as demais relações sociais, a produção é a base, a 
raiz que condiciona toda a sociedade. 

A história da educação no Brasil tem como marco inicial o período colonial 
quando se estabeleceram as primeiras relações entre Estado e educação por meio 
dos jesuítas, (ARANHA, 1996).  

Sua evolução, a expansão do ensino e os rumos que a educação tomou só 
podem ser compreendidos a partir da realidade concreta criada pela herança 
cultural, evolução econômica e estruturação do poder político, (ROMANELLI, 2001). 

Para efeito da construção de um breve histórico como aqui se propõe, far-se-
á um recorte de como se deu sua evolução a partir do “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova” publicado em 1932, uma vez que: 

 
Esse movimento representou o auge das lutas ideológicas, porque se de um 
lado definiu e precisou a ideologia dos reformadores, de outro, acabou 
aprofundando os debates e a polêmica que continuou durante a V 
Conferência Nacional de Educação. ( ROMANELLI, 2001, p. 144). 

 
De acordo com Tomazi (1997) a educação foi repensada e fizeram-se 

algumas reformas e regulamentações, ainda elitizantes, que marcaram e definiram 
toda a estrutura educacional brasileira até os dias de hoje. 

Para Matui (1995) em matéria de educação, os governos da Era Vargas, 
através da criação do SENAI – Serviço Nacional da Indústria, SENAC – Serviço 
Nacional do Comércio e de várias escolas artesanais e industriais, anteciparam e 
abafaram as reivindicações das massas por escolas. 

O mesmo autor diz que as populações recém-migradas para as áreas 
urbanas, estando mais preocupadas com empregos, sentiram-se satisfeitas com a 
criação dessas escolas de aprendizagem profissional. 

Enquanto os idealizadores do Movimento dos Pioneiros da Educação 
defendiam que a educação ganha conformação de acordo com a filosofia de cada 
época (Romanelli, 2001), o regime militar deixou espelhado na educação o caráter 
antidemocrático de sua proposta ideológica.  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN surgiu no 
ano de 1961 – Lei N° 4024, de 20 de dezembro de 1961, dentro deste contexto do 
regime militar e nela fica descrita a responsabilidade do Ministério da Educação e do 
Desporto quanto à formulação e avaliação da política nacional de educação. 

Segundo Matui (1995) os movimentos populares, a partir dos grandes centros 
– Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre -, 
expandiram-se por todo o país, culminando, na segunda metade da década de 70, 
na explosão da consciência cívica pelos direitos individuais e pelas obrigações do 
Estado. 

A organização do ensino tem forte influência sobre a forma como evolui a 
economia uma vez que o sistema econômico demanda à escola a preparação de 
pessoas que atendam às necessidades do setor produtivo e, segundo Romanelli 
(2001) a LDB foi resultante da proposição dos interesses das classes representadas 
no poder tanto econômico quanto político. 



 

 

 

É de se supor que nesse cenário os reflexos na educação oriundos de lutas 
entre diferentes interesses voltados, sobretudo, à sustentação do capitalismo e do 
fortalecimento dos interesses econômicos internacionais, tenham trazido 
conseqüências na organização da educação nacional. 

A expansão das redes de ensino tomou vulto nunca antes verificado. Em 
plena expansão econômica e cultural, centenas de municípios de estados como São 
Paulo passaram a ter praticamente uma escola de 1º grau em cada bairro (MATUI, 
1995). 

Nesse sentido, Romanelli (2001) diz que a economia é afetada pela crescente 
incapacidade de o sistema educacional oferecer os recursos humanos de que 
carece a expansão econômica, além da pressão da demanda social de educação 
que, por sua vez, cresce, na medida em que a própria expansão econômica 
contraria os interesses de ascensão social das classes médias. 

Dependendo da forma como se percebe as relações existentes entre 
educação e sociedade estará se atribuindo determinada função a ser 
desempenhada pela escola, (CORRÊA, 2005). 

Nesse sentido ficou clara a idéia de que a forma como se vê e se conceitua 
educação tem uma relação direta com o momento histórico e o local de onde se fala, 
além do que a busca aos diferentes atores mostrou que a educação é vista de 
diferentes formas e sob diferentes ângulos, contudo apresenta-se como comum o 
fato de gerar impactos na vida das pessoas e da sociedade como um todo. 

Os impactos gerados pela educação nem sempre são imediatos e a vivencia 
educacional mostra que os mesmos podem ser positivos ou negativos dependendo 
da forma como se faz e também como se processam as relações entre o educando, 
o mediador da aprendizagem, o espaço didático e as condições de suas inúmeras 
faces. 

Evidencia-se, portanto, que a educação é uma ação plural e de múltiplos 
espectros do ponto de vista de sua concepção, organização e práticas requerendo 
daqueles que nela estão envolvidos a capacidade de discernir que não é um gesto 
ou ato isolado que dará conta de contemplá-la em sua totalidade. 

 
 
2.2. A Educação Profissional: conceituação, finalidades e marco legal e 
normativo 
 

Vista por longos anos no Brasil, como 
reservada às classes menos favorecidas, a 
formação para o trabalho foi marcada pela 
herança colonial escravista.  

A partir da relação trabalho-educação a formação de pessoas configura-se 
como processo contraditório e marcado pelos valores capitalistas, em que segundo 
Ramos (2005), forjam-se em categorias apropriadas para defini-la socialmente, 
dentre as quais se encontra a Educação Profissional.  

De acordo com o Parecer N° 16/99 do Conselho Nacional de Educação e 
Câmara de Educação Básica- CNE/CEB, até meados da década de setenta, deste 
século, a formação profissional limitava-se ao treinamento para a produção em série 



 

 

 

e padronizada, com a incorporação maciça de operários semi-qualificadas, 
adaptados aos postos de trabalho, desempenhando tarefas simples, rotineiras e 
previamente especificadas e delimitadas, (BRASIL, 2000). 

As relações de poder e de classe construídas no Brasil ao longo dos tempos, 
permitem apenas de forma parcial e precária a vigência do modo de regulação 
fordista tanto no plano tecnológico quanto no plano social, (FRIGOTTO, CIAVATTA 
e RAMOS, 2005). 

Na definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional de Nível Técnico há que se enfatizar o que dispõe a LDB em seus 
artigos 39 a 42, quando concebe a educação profissional integrada às diferentes 
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, a ser desenvolvida 
em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 
continuada, na perspectiva do exercício pleno da cidadania, (BRASIL, 2000). 

Segundo Ramos (2002) a importância da relação trabalho-educação se 
justifica porque justamente a partir dela a formação humana configura-se como 
processo contraditório e marcado pelos valores capitalistas. 

A leitura do caráter contraditório da prática educativa no interior das relações 
capitalistas impõe como tarefa permanente a luta pela escola única, universal, 
pública e gratuita, (FRIGOTTO, 1993). 

Legalmente, a finalidade da Educação Profissional é garantir ao cidadão o 
direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social e, 
para o alcance de seus fins, rege-se por princípios que compreendem sua 
independência e articulação com o Ensino Médio, respeito aos valores estéticos, 
políticos e éticos, desenvolvimento de competências para o trabalho, flexibilidade, 
interdisciplinaridade e contextualização, identidade dos perfis profissionais de 
conclusão de cursos e a atualização permanente de seus currículos, (BRASIL, 
2000). 

Nesse cenário, desenvolver ações no campo da educação e, em especial, da 
Educação Profissional, requer atenção quanto ao seu marco legal e normativo, 
embora, conforme afirma Ramos (2005, p. 14) “a direção que a legislação vai 
assumir depende das forças em disputa na sociedade e do discernimento do que 
está em jogo”. 

Segundo Monteiro (2006) a evolução do sistema educacional deu-se em 
diferentes fases:  
 

1) Primeira Fase que vai de 1930 a 1937: marcada pela atuação do 

Governo Provisório e as lutas ideológicas sobre a forma que deveria 

assumir o regime, no campo político; a atuação do governo no setor 

econômico para sair da catástrofe financeira; e, no setor educacional, as 

reformas empreendidas por Francisco Campos, paralelamente à luta 

ideológica irrompida entre “pioneiros” e “conservadores”; 

2) Segunda Fase correspondente ao Estado Novo: A educação é cada vez 

mais sentida como fator importante para o desenvolvimento, mas isso 

de forma inconsistente. Essa fase vai de 1937 a 1946 que foi quando se 

deu a decretação das Leis Orgânicas do Ensino e da criação do SENAI 



 

 

 

e do SENAC. Representou, todavia, um intervalo nas lutas ideológicas 

em torno dos problemas educacionais; 

3) Terceira Fase: compreende o período que vai de 1946 quando foi 

votada a Constituição que estabelecia o regime democrático, até 1961, 

quando foi votada a  Lei 4024/61 que fixava as Diretrizes e   Bases da 

Educação Nacional. (MONTEIRO, 2006, p.128). 

 
É possível enxergar através do marco histórico-legal que outra fase da 

evolução do sistema educacional brasileiro diz respeito ao período compreendido 
entre as décadas de 70 e 80 em que vigorou a LDB 5692/71 que confere à 
Educação profissional o caráter compulsório devendo a mesma ser desenvolvida 
conjuntamente com as ações do antigo segundo grau, (SAVIANE, 2006). 

Já a fase atual seria caracterizada pelos moldes da Lei 9394/96 ainda em 
vigor e já passando no atual momento por alterações pela Lei n° 11.741 de 2008, 
com dispositivos que permitem a articulação entre o Ensino Médio e a Educação 
Profissional de forma integrada, concomitante ou subseqüente. 

No Parecer N° 16/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e Câmara de 
Educação Básica (CEB) que é um documento oficial de caráter histórico pode se 
perceber a descrição  da evolução  histórica do marco legal e normativo que 
caracteriza a Educação Profissional no Brasil e à luz desse documento é possível 
resgatar os principais pontos, constantes no Anexo I, (BRASIL, 2000). 

Historicamente a Educação Profissional nasceu como uma forma de atender 
aos pobres, desvalidos da sorte e para a execução de trabalhos manuais, 
afastados8 da possibilidade de trabalhos intelectuais, destinados àqueles que 
acessariam o ensino superior e segundo Ramos (2002) a educação dos 
trabalhadores pobres teria por função discipliná-los para a produção. 

Na atual Constituição Federal do Brasil (1988) quando se conceitua 
educação, tem-se como uma de suas finalidades a qualificação para o trabalho, 
(BRASIL, 2000). 

Observa-se que tanto a Constituição Federal quanto a LDBN procuram 
consolidar a educação como parte fundamental da vida em sociedade e que precisa 
ter garantias legais para seu desenvolvimento uma vez que envolve uma rede de 
interações que mexem com a vida humana em várias de suas esferas, ou porque 
não dizer, que mexe em sua essência, o que na visão de Piaget a atividade 
intelectual não pode ser separada do funcionamento total do organismo, 
(WADSWORTH, 1996).  

Os artigos de 39 a 42 da LDB que tratam sobre a Educação Profissional, 
foram regulamentados inicialmente pelo Decreto Federal 2208/97, no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, introduzindo um desafio ao sistema educacional: 
romper com o paradigma das grades curriculares e introduzir o currículo por 
competências, compreendidas como a capacidade de mobilizar e articular 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes para a resolução de situações 
inusitadas, surgidas, principalmente, no trabalho, (BRASIL, 2000). 

O Decreto Federal 2208/97  foi revogado pelo Decreto Federal 5154/2004 no 
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocasião em que é dada aos 
estados a possibilidade de promoção da Educação Profissional integrada ao Ensino 
Médio. 



 

 

 

De acordo com Frigotto, Ciavatta & Ramos (2005) a origem das controvérsias 
que cercam a revogação do Decreto 2208/07 e a publicação do Decreto 5154/04 
está nas lutas sociais dos anos 1980, pela redemocratização do país e pela 
“remoção do entulho autoritário”. 

Essa luta se expressa, por exemplo, nos ditames da Constituição Federal de 
1988, considerada para muitos como a constituição cidadã, uma vez que resgata em 
grande medida direitos civis, trabalhistas, administrativos e constitucionais até então 
não reconhecidos legitimamente pelo poder público. 

Vale aqui ressaltar que, o olhar sobre as bases legais da Educação 
Profissional deve buscar, segundo Torrez (2000) superar a interpretação tecnicista 
clássica, geradora da profissionalização estreita e, por outro lado, superar também o 
neotecnicismo  voltado à relação entre educação e trabalho, porém, no restrito limite 
da empregabilidade. 

Com isso está posto aos profissionais que atuam nas diferentes esferas da 
educação e, em especial, da Educação Profissional a necessidade de um olhar 
crítico e plural ao seu marco legal e normativo que ao mesmo tempo em que regula 
e normatiza os processos educacionais embute-se de interesses sobretudo das 
classes dominantes nas diversas relações de poder. 
 
2.3. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Saúde        
 

A Reforma Sanitária pela qual viveu o Brasil trouxe consigo a necessidade de 
investimentos na qualificação de pessoas para atuação no Sistema Único de Saúde. 

A área de Saúde ocupa-se da produção de cuidados integrais de saúde no 
âmbito público e privados do sistema de serviços, por meio de ações de apoio ao 
diagnóstico, educação para a saúde, proteção e prevenção, recuperação e 
reabilitação e gestão em saúde desempenhada por profissionais das diferentes 
subáreas que a compõem, (BRASIL, 2000). 

O documento base da 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (BRASIL, 2005) coloca que os trabalhadores de nível médio 
representam mais da metade dos profissionais dedicados à saúde, sendo 
responsáveis por grande parte das ações de contato direto e continuado com os 
usuários. 

Em sua Dissertação de Mestrado, Marques (2007) considera que é inegável a 
importância dos trabalhadores de nível médio para a implementação do Sistema 
Único de Saúde. No entanto, há limites impostos para uma atuação crítica e 
transformadora desses trabalhadores em decorrência, entre outras, da fragmentação 
do processo de trabalho em saúde e das estratégias educativas utilizadas em sua 
formação. 

Por tratar-se de área de atuação intensamente legislada, impõe limites e 
fronteiras à atuação dos técnicos de nível médio, o que não pode ser ignorado pelas 
escolas de Educação Profissional. No estabelecimento do rol de competências da 
habilitação proposta, esta deve estar atenta a esses balizadores de modo que os 
desenhos curriculares atendam e respeitem à legislação vigente (BRASIL, 2000). 

Outro compromisso da área é a interlocução, interação e pactuação com 
outros setores da economia e da sociedade que têm relevância no estado de saúde 
da população, e que influenciam na organização dos respectivos serviços. 
Depreende-se disso que a ações da área possuem um enfoque setorial e outro 
intersetorial (BRASIL, 2000). 



 

 

 

Dentre o quadro de profissionais que exercem diferentes papéis dentro da 
Saúde, verifica-se que muitos não possuem escolaridade ou formação adequada 
para o exercício da função que ocupam. Assim, a Política Nacional de Saúde com 
seus princípios e diretrizes básicas e com base na Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos no SUS (NOB-RH/SUS) passou a demandar às instituições 
formadoras, a formação de pessoal, (BRASIL, 2008). 

Segundo Sório (2002), o quadro de pessoal da saúde é marcado por grande 
número de pessoas que não acessam ou deixaram de lado o sistema educacional.  

Alinhados à falta de escolaridade, não havia no país uma política voltada à 
formação de pessoas para o setor Saúde, além do que, havia grande 
heterogeneidade no perfil dessa clientela, (BRASIL, 2006). 

A ausência de uma política de formação de pessoas associada a um conjunto 
de investimentos em processos de capacitação sem vinculação com o trabalho 
diário e sem trazer impactos nos serviços deu base para a elaboração e 
implementação do Projeto de Formação em Larga Escala, implantado no início da 
década de 1980 e que consigo originou os Centros Formadores de Recursos 
Humanos de Nível Técnico para a Saúde, considerando a abrangência da ação, 
(BRASIL, 2006). 

O mesmo documento coloca que o Projeto Larga Escala por si só não deu 
conta de atender a ampla diversidade de demandas por qualificação profissional. 
Assim, o Ministério da Saúde desenvolveu a partir de 1999 o Projeto de 
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem – PROFAE. 

A partir do Projeto PROFAE, muitos investimentos foram empreendidos no 
sentido de fortalecimento da Rede de Escolas Técnicas do SUS. Um desses 
investimentos pode ser experimentado pelos Estados da Região Norte, Nordeste e 
Sul do Brasil, no processo de participação nas Oficinas de Construção de Currículos 
para as ETSUS, nos anos de 2003, 2004 e 2005, (GEPRO, 2005). 

O PROFAE teve impactos bem positivos no Acre e através da Escola Técnica 
em Saúde, um número aproximado de dois mil profissionais passou a ter a formação 
Técnica de Nível Médio em Enfermagem, num primeiro momento. 

Hoje o Estado prepara-se para a oferta do Programa de Formação 
Profissional na Área de Saúde – PROFAPS que, além da área de Enfermagem visa 
o atendimento às demais áreas profissionais da Saúde, como Radiologia, Patologia 
Clínica, Vigilância Ambiental, Sanitária e Epidemiológica, dentre outras. 
 
2.4. Educação Permanente e Educação Permanente em Saúde: uma busca aos 
seus fundamentos 

 
Na busca por um referencial teórico que fundamentasse a Educação 

Permanente, teve-se como primeiro contato os estudos da Professora Maria do 
Rosário Knechtel, da Universidade Federal do Paraná. 

Para a autora a Educação Permanente é um conceito amplo, compreendido 
como um dos meios de mediação de transformações, haja vista a importância de 
suas práticas voltadas à educação e cidadania, podendo ser vista, em sentido 
amplo, como uma forma conjunta de expressão social, intelectual e histórica, 
portanto, associada às respectivas exigências sociais e políticas de diferentes 
épocas (KNECHTEL, 2001).  

O processo de Educação Permanente que adquiriu importância nos últimos 



 

 

 

trinta anos do século XX para Osório (2003), não é uma realidade nova. 
Para o autor a própria UNESCO reconhece que sua conceituação remonta 

dos primeiros anos da promoção da educação universal – aquela que defende que 
todos os homens devem receber uma educação que lhes confira plena humanidade, 
não só a um único indivíduo, nem a alguns, nem tão pouco a muitos, mas a todos, 
em conjunto e individualmente, jovens, velhos, ricos e pobres, de linhagem nobre ou 
de condição humilde, homens e mulheres. 

Identifica-se que é uma educação que surge do próprio sujeito, dentro do 
contexto de sua vida e que permite seu constante crescimento enquanto pessoa, 
dentro da dinâmica dos contextos sócio-políticos. 

A Educação Permanente apresenta-se sob diferentes modalidades – 
Educação de Pessoas Jovens e Adultas, compreendendo uma educação ao longo 
da vida, aprendizagem permanente, aprendizagem continua durante toda a vida e, 
num sentido amplo, refere-se a todo processo de aprendizado humano em busca da 
completude do conhecimento, (PARENTI, 1999). 

Knechtel (2001) considera que a Educação Permanente, na sociedade 
moderna, surge a partir de duas grandes revoluções: Revolução Francesa e 
Revolução Industrial, sobretudo em decorrência de reivindicações, dos direitos 
reclamados pelos trabalhadores adultos e, historicamente, desde a mais remota 
antiguidade sempre esteve presente na vida do homem enquanto ser inacabado que 
busca de forma constante seu aperfeiçoamento profissional.  

Nas áreas da educação e da saúde, a acumulação do conhecimento, 
traduzido em tecnologias e indicadores da qualidade dos processos de trabalho, tem 
gerado influências na organização do trabalho, exigindo que os trabalhadores 
adquiram novas habilidades de forma dinâmica, (RICALDONI & SENA, 2006). 

Na área da Saúde, Ceccim (2005) descreve a Educação Permanente como 
sendo a incorporação do cotidiano do trabalho ou da formação em saúde ao 
processo educativo, ou seja, o trabalho em saúde como princípio educativo da 
Educação em Saúde.  

Para Leopardi (1999) o trabalho como atividade humana é, por natureza, a 
relação entre o sujeito e o objeto, tendo como conseqüência não uma modificação 
unilateral, mas uma transformação mútua e de crescente complexidade. 

O Ministério da Saúde ao assumir a Educação Permanente em Saúde como 
política pública definiu-a como sendo uma ação estratégica na contribuição da 
transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e de saúde e 
para a organização dos serviços, permitindo um trabalho articulado entre o sistema 
de saúde e as instituições formadoras, nas suas várias esferas de gestão, (BRASIL, 
2004). 

Para tanto, criou a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em 
Saúde passando a assumir o papel de gestor federal do SUS naquilo que concerne 
à formulação das políticas orientadoras da formação, desenvolvimento, distribuição, 
regulação e gestão dos trabalhadores em saúde, no Brasil, (BRASIL, 2004). 

Compete, pois, à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
do Ministério da Saúde, junto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 
mostrar caminhos para a formação de novos profissionais de saúde, aperfeiçoar o 
pessoal que já está no SUS e cuidar para que haja profissionais de saúde 
comprometidos e em quantidade suficiente em todos os pontos do País, (BRASIL, 
2005). 

A Educação Permanente em Saúde precisa ser aberta à realidade mutável e 



 

 

 

mutante das ações e dos serviços de saúde, (CECCIM, 2005), reinventados 
diariamente mediante novas tecnologias e novos serviços. 

Merhy (2005) sinaliza que há uma necessidade de se olhar os outros modos 
explicativos para esta relação em dobra: educação em saúde e trabalho em saúde. 
Para ele, é impossível haver separação desses termos, uma vez que um produz o 
outro. 

Assim, compreende-se aqui que este tema precisa ser aprofundado, 
considerando, sobretudo, seus vários significados e sua importância para a Área da 
Saúde, pois a malha complexa de interações que permitem o entendimento da 
saúde/doença exige um olhar plural (CUTOLO, 2007). 

Rangel (2009), para quem a educação e a saúde constituem campos 
epistêmicos de expressiva relevância para a qualidade de vida humana e social, 
considera que a dimensão didática da educação e saúde supõe e requer uma 
atenção ao saber acadêmico e ao saber de senso comum, construído na 
experiência, no cotidiano dos grupos sociais. 

É importante, portanto, considerar que os saberes da população são 
elaborados sobre a experiência concreta, a partir das suas vivências, que são 
distintas das vivencias dos profissionais, (VALLA, 2007). 

Entende-se por educação em saúde quaisquer combinações de experiências 
de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à 
saúde, procurando desencadear mudanças de comportamento individual. 
(CANDEIAS, 1997). 

O processo de trabalho é revalorizado como centro privilegiado de 

aprendizagem. Dessa forma, não se procura transformar todos os problemas em 

problemas educacionais, como diz Ramos (2002) a formação humana pressupõe 

desenvolver a pessoa como ser social individual. 

É nessa direção que caminha a educação permanente. Seu objeto de 

transformação é o processo de trabalho, orientado para a melhoria da qualidade, 

para a eqüidade no cuidado e no acesso aos serviços.  

Por processo de trabalho compreende-se a atividade dirigida com o fim de 

criar valores de uso, de apropriar os elementos naturais às necessidades humanas, 

(FRIGOTTO, 1993). 

Assim, o que se pretende é buscar as lacunas de conhecimento e as atitudes 

que são parte da estrutura explicativa dos problemas identificados na vida cotidiana 

dos serviços, assumindo uma atitude pedagógica no desdobramento de suas 

soluções técnicas – (BRASIL, 2007). 

O desafio, portanto, da Educação Permanente em Saúde segundo Ricaldoni 

& Sena (2006) é estimular o desenvolvimento da consciência nos profissionais sobre 

o seu contexto, pela sua responsabilidade em seu processo permanente de 

capacitação.  



 

 

 

Essa é a razão da necessidade de se rever os métodos utilizados nos 

serviços de saúde para que a educação permanente seja para todos, um processo 

sistematizado e participativo, tendo como cenário o próprio espaço de trabalho, no 

qual o pensar e o fazer são insumos fundamentais do aprender e do trabalhar. 

 

2.5. Gestão Pedagógica: um caminho necessário à administração dos 
processos educacionais 
 

Discorrer sobre o que seria gestão pedagógica fez-se necessário, 
considerando-se, sobretudo, a polissemia dos termos gestão e pedagógico. 

De acordo com Bergue (2005) a gestão pode ser compreendida através do 
processo administrativo que, em esquema, pode ser representado pelo seguinte 
ciclo: 

 

 
Ciclo Administrativo  
Fonte: Bergue. 2005. 
 
 

Na administração pública brasileira, um dos processos administrativos é a  
gestão do trabalho. 

A gestão do trabalho relaciona-se ao contexto político e econômico mundial e 
pode ser compreendida por três grandes eixos: a mudança no modelo de Estado, 
que passa de um modelo provedor para um modelo regulador; a reestruturação 
produtiva, que traz novas formas de relação de trabalho; e a incorporação 
tecnológica, que introduz novas práticas e novos processos de trabalho, (BRASIL, 
2007). 

Esses novos processos de trabalho alcançam, dentre outros segmentos 
sociais, os sistemas educacionais e, conforme descreve Luck (2003) os sistemas 
educacionais, como um todo, e os estabelecimentos de ensino, como unidades 
sociais especiais, são organismos vivos e dinâmicos, fazendo parte de um contexto 



 

 

 

sócio-econômico-cultural marcado não só pela pluralidade, como pela controvérsia 
que vêm, também, a se manifestar na escola.  

Moran (2003) defende que cada escola tem uma situação concreta, que 
interfere em um processo de gestão. Se atender a uma comunidade de classe alta 
ou de periferia, mesmo com os mesmos princípios pedagógicos, terá que adaptar o 
seu projeto de gestão à sua realidade. 

Esse complexo cenário trás consigo desafios àqueles que respondem pela 
gestão pedagógica dentro das escolas, pois, segundo Torrez (2000) o 
desenvolvimento de uma Proposta Pedagógica politicamente emancipatória exige 
uma organização político-administrativa da escola, contextualizada. 

Nesse sentido, como já foi citada na justificativa desta pesquisa, a gestão 
refere-se a uma das mediações para atingir os fins, no caso da gestão pedagógica, 
os processos pedagógicos e a administração é a atividade meio para o alcance 
desses fins. 

À vista do que acima se coloca é importante que se observe que, no caso da 
área da Saúde, em especial, a gestão pedagógica deve viabilizar estratégias que 
permitem desenvolver uma Educação Profissional compatível com as finalidades do 
SUS, em especial para execução da Educação Permanente vista como um conceito 
pedagógico no setor da saúde através do qual se efetuam diversas relações, 
(BRASIL, 2009). 

Essa necessidade parte, segundo Torrez (2000) do conceito de saúde que 
transcende os limites da assistência prestada pelo SUS demandando articulação 
teórico-prática e que durante o processo  de formação, precisa envolver 
diversificados espaços de aprendizagem (creches, escolas, comunidades, 
ambientes de trabalho e lazer) e diferentes atores.  

Importante também é considerar que o trabalho em saúde focado na 
integralidade reveste-se de complexidade e riqueza quando se trata de produzir 
conhecimentos e práticas sem ignorar a variedade e heterogeneidade de seus 
componentes (PINHEIRO & MATTOS, 2006). 

A idéia acima é reforçada com o que defende Luck (2003) de que a educação, 
no contexto escolar, se complexifica e exige esforços redobrados e maior 
organização do trabalho educacional, assim como participação da comunidade na 
realização desse empreendimento, a fim de que possa ser efetiva.  

No entanto, há de se levar em conta as inúmeras formas de participação da 
comunidade dentro de uma sociedade em que, segundo Wendhausen (2002, p. 178) 
“[...]  a participação social é um fenômeno maior do que apenas tomar parte nos 
rituais eleitorais”.  

Pensar, pois, em propostas inovadoras de Educação Permanente em Saúde 
supõe um desafio de gerenciar experiências de aprendizagem que interessem as 
pessoas envolvidas, que possibilitem elos no processo de compreensão e 
construção dos conhecimentos, que promovam modos de pensar inteligentes, 
criativos e profundos, para favorecer o desenvolvimento pessoal e social, a 
capacidade reflexiva dos trabalhadores em serviço, (RICALDONI & SENA, 2006). 



 

 

 

Aqui vale ressaltar o que defende Chiavenato (2002) de que gerenciar é 
planejar e organizar o trabalho para a solução de problemas e, por aprendizagem se 
compreende a capacidade de gerir a mudança mediante a mudança de si mesmo. 

Assim, não basta às instituições formadoras apenas preparar o estudante-
trabalhador para níveis mais elevados de escolaridade, uma vez que o que ele 
precisa é de aprender para compreender a vida, a si mesmo e a sociedade, como 
condições para ações competentes na prática da cidadania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. O PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Para definir a metodologia da pesquisa, consultou-se Leopardi (2002) para 
quem metodologia é a arte de dirigir o espírito na investigação da verdade, por meio 
do estudo dos métodos, técnicas e procedimentos capazes de possibilitar o alcance 
dos objetivos.  

Esse olhar permitiu observar que a escolha da metodologia relaciona-se aos 
objetivos da pesquisa e deve ser cuidadosamente definida a fim de permitir o 
alcance daquilo que se busca.  

Para Oliveira (2007) metodologia de pesquisa é um processo que se inicia 
desde a disposição inicial de se escolher um determinado tema para pesquisar até a 
análise dos dados com as recomendações para minimização ou solução do 
problema pesquisado. O mesmo autor coloca que para Legendre (1993), a 
metodologia é um conjunto de métodos utilizados dentro de um determinado setor 
de atividades.  

O conceito de metodologia é controverso, uma vez que há quem o iguale a 
métodos e técnicas produzidas para a formação de pesquisadores, há quem o 
coloque no campo da epistemologia separando-o da operacionalização, há quem 
separe teoria e método e há aqueles que consideram teoria e método inseparáveis 
devendo ser tratados de maneira integrada e apropriada quando se escolhe um 
tema, um objeto ou um problema de investigação (MINAYO, 1999). 



 

 

 

Diante dos diferentes olhares, foi tomada a decisão de adotar como 
referencial teórico-metodológico os pressupostos da Metodologia da 
Problematização fazendo-se uso do Arco de Charles Maguerez numa concepção 
dialética da educação em que teoria e prática caminham juntas, ou seja, o processo 
educativo promove transformações na realidade (MATUÍ, 1995). 

Essa concepção dialética da educação, segundo Osório (2003), trás consigo 
a superação de determinadas práticas e a recriação de outras – (educação bancária 
x educação libertadora) e a educação libertadora enquanto prática fomenta a  
problematização, como um dos caminhos de promoção da autonomia do educando 
na construção de seu processo emancipatório. 

De acordo com Ricaldoni & Sena (2006) a pedagogia da problematização 
pode favorecer a aprendizagem por contribuir para a continuidade na práxis, ou seja, 
na possibilidade transformadora da realidade. 

A decisão respaldou-se, portanto, na oportunidade de ter uma aproximação 
mais profunda e vivenciar uma das metodologias ativas previstas na Proposta 
Pedagógica da rede de CEP’s dentre os quais inclui-se a ETSUS, para execução do 
currículo voltado ao desenvolvimento de competências. 

Ressalta-se que os sujeitos da pesquisa vivenciam no cotidiano do trabalho a 
experimentação do Arco da Problematização. 
 
3.1. A Metodologia da Problematização e o Método do Arco de Charles 
Maguerez 

 

A historicidade do sujeito consiste em que cada indivíduo é síntese das 
relações existentes e da história dessas relações; é o resumo de todo o 
passado. A realidade material (econômica) e social e a sua história 
“determinam” não só a consciência, mas todo o ser humano. O sujeito e o 
seu pensamento são reflexos das múltiplas relações existentes na realidade 
material. (MATUI, 2000, p. 61). 

 
Na bibliografia pesquisada verificou-se que o objetivo da Metodologia 

Problematizadora é aumentar a capacidade do educando em se tornar um 
participante e um agente de transformação social, desenvolver neste a capacidade 
de observar a realidade imediata ou circulante, detectar todos os recursos 
disponíveis e encontrar formas de organização do trabalho e da ação coletiva 
(COSTA, 2004).  

Berbel (1999) diz que Paulo Freire defendeu sempre uma Educação 
problematizadora, uma Pedagogia problematizadora, aquela que contrapondo-se à 
educação bancária ou à pedagogia bancária pudesse servir para libertar o homem 
dos seus opressores e pudesse servir para a emancipação do homem e para a sua 
humanização. 

De acordo com Berbel (1999, p. 10) “a Metodologia da Problematização [...] 
encontra uma fundamentação teórica na concepção de educação histórico-crítica” 
que, para Osório (2003) refere-se à singularidade do desenvolvimento humano, 
resultante da interação sujeito-mundo. 

Na visão de Paulo Freire (1987) enquanto a prática bancária implica numa 

espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação 



 

 

 

problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num constante ato de 

desvelamento da realidade. 

Para Bordenave & Pereira (2004), assim como para Berbel (1999) a educação 
problematizadora ou “libertadora” parte da idéia de que uma pessoa só conhece 
bem algo quando o transforma, transformando-se ela também no processo. 

Assim, fazendo uso de um esquema de trabalho construído por Charles 
Maguerez – o chamado Método do Arco, citado em Bordenave (2004) o processo de 
ensino e aprendizagem é iniciado a partir do que o educando conhece, sendo a 
aprendizagem desenvolvida na pesquisa, conforme figura a seguir: 
 
 
 

 
Fonte: Bordenave, (2004). 
 

A realidade em que o educando se encontra é fundamental considerando que 
a finalidade da formação crítica é ajudar a pessoa a procurar, a enumerar e a 
expressar as contradições que estão associadas ao contexto social e laboral, assim 
como a facilitação de processos de busca que, através da insatisfação pelas 
tensões, abram caminho a novas perspectivas para atuar e refletir. (OSÓRIO, 2003).  

De acordo com Oliveira (2007) considera-se técnica de pesquisa a aplicação 
de instrumentais, regras e procedimentos com vistas a facilitar o processo de ensino-
aprendizagem e a construção do conhecimento, noutras palavras, são 
procedimentos concretos adotados pelo pesquisador para levantar dados e 
informações inerentes à pesquisa. 

Para Leopardi (2002) as técnicas representam indicações dos meios de se 
fazer a coleta de dados de uma pesquisa.  

Nesse caso, em particular, adotou-se como técnica de pesquisa o Arco da 
Problematização de Charles Maguerez, desenvolvido através de Oficinas de 
Trabalho – (OT’s), ressaltando-se que suas etapas se interpenetram e o método 
tende a se reproduzir a cada OT. 

A escolha pelas oficinas deu-se pela compreensão das mesmas 
representarem amplo espaço de discussão e diálogo e como considera FUNASA 
(2001) as oficinas têm efeito cumulativo e a cada etapa possibilita um processo de 
construção e reconstrução contínua na busca do crescimento coletivo. 
 
3.2. A pesquisa realizada e suas características 



 

 

 

3.2.a) Tipo de Pesquisa: Exploratória Descritiva 
 

Considerando o objetivo geral da pesquisa voltado à construção de uma 
síntese propositiva de como gerenciar as ações pedagógicas para fortalecimento da 
formação técnica enquanto ação de Educação Permanente em Saúde, para seu 
desenvolvimento, fez-se opção pela abordagem qualitativa. 

Segundo Oliveira (2007) a abordagem qualitativa é caracterizada pela 
tentativa de explicar em profundidade o significado e as características dos 
resultados das informações obtidas através de entrevistas ou questões abertas, sem 
mensuração quantitativa de características ou comportamentos.   

A abordagem qualitativa busca uma visão sistêmica do objeto de estudo e 
Triviños (1987) indica que suas principais  características são o ambiente natural 
como fonte direta dos dados, se preocupa com o processo, os dados são analisados 
indutivamente e há preocupação essencial com o significado do fenômeno estudado. 
 Visando o alcance dos objetivos da pesquisa, definiu-se que a mesma teria 
caráter exploratório descritivo, em que segundo Leopardi (2002) o investigador tem a 
possibilidade de aumentar sua experiência em torno de um determinado problema 
podendo apresentar sugestões ou intervenções e não somente informações, além 
do que, do ponto de vista descritivo, se busca descrever com exatidão os fatos ou 
fenômenos de determinada realidade. 
  
3.2.b) Contexto da Pesquisa 
 

A referida pesquisa nasce no contexto da gestão pedagógica de uma  rede de 
Centros de Educação Profissional do Estado que inclui uma das ETSUS da região 
Norte do Brasil. 

Nela pratica-se o currículo voltado ao desenvolvimento de competências que, 
por sua vez, requer pessoas preparadas para sua execução, ficando sob 
responsabilidade da equipe pedagógica da escola a preparação dessas pessoas 
para atuação nos diferentes espaços de aprendizagem.  

A ETSUS em estudo, localiza-se numa rodovia federal, com instalações 
físicas bem conservadas, infra-estrutura para oferta da formação Técnica de Nível 
Médio na Saúde nas sub-áreas de Nutrição, Odontologia, Análises Clínicas e 
Enfermagem, possuindo além de laboratórios específicos, espaço de multimídia e 
informática, biblioteca, área de convivência e cantina. 

O quadro de pessoal da Escola é composto por profissionais, em sua quase 
totalidade, cedido pela Secretária de Saúde (SESACRE), Secretaria de Estado de 
Educação (SEE) e Secretaria de Gestão Administrativa do Estado (SGA). 
 
3.2.c) Sujeitos da Pesquisa 
 

A pesquisa contou com a participação de 14 (quatorze) profissionais que 
atuam na área de aprendizagem, mediação da aprendizagem e coordenações 
técnicas da ETSUS e da Rede de Centros de Educação Profissional. 

Esse coletivo contava com profissionais licenciados nas áreas educacionais 
de Pedagogia, Letras, Filosofia, Biologia e profissionais bacharéis das áreas de 
Enfermagem, Engenharia Agronômica e Administração Hospitalar. 

 
 



 

 

 

 
 
3.2.d)  Aspectos éticos da Pesquisa 
 

                                           [ ...] avaliar a nossa competência profissional e reconsiderar o 

impacto da nossa produção exigem, como substrato, um forte compromisso ético”. 

(LUNA, 2006). 

 

Em atendimento aos preceitos determinantes na Resolução 196/96 em que as 

pesquisas que envolvem seres humanos devem atender exigências éticas e 

científicas fundamentais foi solicitada Carta de Autorização para realização da 

Pesquisa na Escola Técnica em Saúde à Diretoria da autarquia estadual que 

reponde pela Educação Profissional, em anexo.  

Também foram cumpridos os respectivos trâmites: 

a) Solicitação formal do espaço de pesquisa à Coordenação Geral da escola 

Técnica em Saúde;  

b) Os profissionais que fizeram parte do grupo de pesquisa assinaram Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para participação nos estudos – 

(Apêndice B) e Consentimento de Participação do Sujeito (Apêndice C); 

c) A pesquisa foi inscrita no Sistema Nacional de Informações sobre Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos – SISNEP com Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) N° 0017.0.0223.000-09 em 

12/02/2009; 

d) O Projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Itajaí em 27/02/2009 com o Cadastro 43/09, 

tendo o Parecer Final de Aprovação em 05/05/2009; 

e) O relatório final deverá ser entregue para à Diretoria da autarquia estadual 

e à Coordenação Geral da ETSUS podendo ser apresentado nos 

Conselhos Gestores de Saúde e ao Ministério da Saúde; 

f) A pesquisa foi orientada pela Professora Dra. Stella Maris Brum Lopes. 

(Apêndice A). 

Embora considerada etapa obrigatória para o desenvolvimento da pesquisa, a 

tramitação do Projeto de Pesquisa junto ao Comitê de Ética da UNIVALI e sua 



 

 

 

aprovação, constituiu-se de importante vivencia nesse processo, pois mais do que 

uma burocracia, esse foi o momento de se garantir a valorização dos sujeitos 

participantes. 

 
3.3. Coleta de Dados 
 

A coleta de dados se deu com uso do Arco da Problematização desenvolvido 
através de Oficinas de Trabalho (OT’s) que, como dito anteriormente, representam 
espaços interativos de construção e amplo diálogo entre os participantes, havendo 
possibilidade de discussões em grupo. 

Para Minayo (2001) as discussões em grupo permitem focalizar a pesquisa e 
formular questões mais precisas, complementar informações sobre conhecimentos 
peculiares a um grupo em relação a crenças, atitudes e percepções, além de 
desenvolver hipóteses de pesquisa para estudos complementares. 

Reconhece-se que o método de pesquisa em saúde ocorre com base num 
corte necessário e deliberado da realidade, uma vez que alcançar a sua totalidade é 
intransponível, caso buscado num único estudo. (LEOPARDI, 2002). 

As OT’s, pois, foram realizadas conforme quadro demonstrativo abaixo: 
 

Identificação 
da Oficina 

Etapa do 
Arco 

 
Realização 

Objetivo(s) 

 
 
 
 
 

Oficina de 
Trabalho 1  
(OT-1) 

 
 
 
 
 

Observação 
da Realidade 

 
 
 
 
 
Data:  
12/05/2009 
 

1) Acolhimento aos participantes; 

2) Apresentação dos objetivos e metodologia da 

pesquisa; 

3) Assinatura do Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido; 

4) Conhecendo o grupo: quem sou eu? Como 

ingressei na escola? qual a minha atuação 

dentro dela? 

5) Construção da concepção de: educação, saúde, 

Educação Permanente e Educação Permanente 

em Saúde; 

6) Identificação das dificuldades do grupo na 

execução da formação Técnica de Nível Médio. 

    
 
 

Oficina de 
Trabalho 2 

(OT-2) 

 
 

Identificação 
dos Pontos-
Chaves 

 
 
Data: 
21/05/2009 
 

1) Avaliação da OT-1; 

2) Formulando os problemas à luz das dificuldades 

identificadas; 

3) Identificação dos pontos-chaves dos problemas; 

4) O que o grupo identifica como necessário de 

aprofundamento. 

    
 

Oficina de 
Trabalho 3 

(OT-3) 

 
Avaliação: 
Fazendo uma 
ponte entre a 

 
Data: 
28/05/2009 
 

 

1) Avaliando com o grupo o que foram as duas 

Oficinas anteriores; 



 

 

 

OT-1 e a OT-2 2) Consolidando um vínculo com o grupo. 

    
 

Oficina de 
Trabalho 4 
(OT-4) 

 
Teorização 

 
Data 
01/06/2009 
 

 
1) Aproximação do grupo à fontes de pesquisa: 

sites, DataSUS, bibliotecas virtuais, fontes 

escritas; 

2) Visita à Biblioteca da ETSUS; 

3) Escolha de temas a serem aprofundados. 

 
Oficina de 
Trabalho 5 
(OT-5) 

 
Teorização 

 
Data 
03/07/2009 

 

 
1) Socialização dos estudos; 

2) Identificação de temas a serem aprofundados; 

3) Troca de Experiências considerando as 

diferentes vivências 

    
 
Oficina de 
Trabalho 6 
(OT-6) 

 
Hipóteses de 
Solução com 
vistas à 
aplicação na 
realidade 

 
Data 
20/07/2009 

 
1) Aprofundando o tema Educação Permanente 

em Saúde; 

2) Aprofundando o tema gestão pedagógica; 

3) Construindo hipóteses de solução aos 

problemas identificados: nascendo a síntese 

propositiva. 

 

    
Quadro 1: Espelho das Oficinas – (Pesquisadora, 2009). 

 
Após a realização de cada Oficina foi elaborado um relatório descritivo, em 

que já se buscava uma primeira interpretação para os fatos vivenciados. 
Esse procedimento constituiu-se numa importante forma de organização do 

trabalho ao passo que permitiu intensa interação com o referencial teórico da 
pesquisa. 

 
 

3.4.1. Realização das OT’s: a experiência de caminhar com o Arco da 
Problematização de Charles Maguerez  
 

O relato sobre a experiência de caminhar dentro do Arco da Problematização 
de Charles Maguerez enquanto pesquisadora nasceu da necessidade de expressar 
o que foi desenvolver as OT’s à luz desta técnica de pesquisa. 

A escolha da Metodologia da Problematização com uso do Arco de Charles 
Maguerez para desenvolvimento desta pesquisa deu-se no contexto de que, ao 
liderar o processo de construção da Proposta Pedagógica que orienta os processos 
educacionais da Rede de CEP’s, definiu-se como caminho para desenvolver o 
currículo por competências, as metodologias ativas, dentre elas, a da 
Problematização. 

Para tanto, estabeleceu-se como forma de desenvolver as diferentes etapas 
do arco, as Oficinas de Trabalho – OT’s. 



 

 

 

As oficinas foram planejadas com duração de quatro horas cada uma e 
ocorreram na sala de multimeios da ETSUS, todas no período vespertino, no horário 
de 14 às 18 horas. 

O uso do espaço da ETSUS contribuiu de forma muito positiva ao 
desenvolvimento das oficinas, considerando o privilegiado espaço – (arejado, 
climatizado, boa iluminação e acessível ao grupo), além do apoio recebido da equipe 
na organização do espaço – (limpeza, climatização antecipada e instalação de 
equipamentos, como data-show). 

Por outro lado, teve-se como uma das dificuldades de uso do espaço da 
escola o fato das pessoas que ali atuam não conseguirem “se desligar” da sua rotina 
e de seus processos de trabalho, ou seja, vez ou outra havia algum tipo de 
interferência: fosse o chamado pelas janelas de vidro, fosse a cuidadosa entrada na 
sala, enfim, fosse pelo silencioso toque do celular. 

Inicialmente se fez o planejamento das oficinas, procurando-se a melhor 
forma de otimizar o tempo na discussão das etapas propostas. No entanto, durante 
o percurso da pesquisa houve a necessidade de sua flexibilização e aconteceu, 
também, de não ser possível se realizar aquilo que foi planejado. 

A mobilização dos participantes deu-se por meio de convite prévio através de 
e-mails e confirmação por telefone. 

Ao iniciar a pesquisa o maior desafio experimentado foi “desconstituir” a 
imagem de gestora e buscar a construção de vínculos de identidade entre o grupo, o 
que foi se dando de forma muito gradativa e a cada encontro. 

Conforme Zamora (1983 apud MINAYO, 2001) a etapa de entrada em campo 
busca inicialmente construir uma identidade favorável ao pesquisador e à sua 
pesquisa, possibilitando a viabilidade de execução do estudo. 

À medida que as oficinas foram ocorrendo pôde se observar desconstituída a 
timidez, o medo, o distanciamento, o isolamento entre o próprio coletivo, assim como 
se viu nascer a aproximação, as trocas, a formação de pares, a intimidade entre o 
grupo e, conseqüentemente, a confiança do grupo na pesquisadora. 

Foram coletados depoimentos interessantes e que geraram reflexões como 
pessoa, sobretudo por permitir enxergar como se ignora o colega de trabalho, como 
não se conhece àqueles que estão ao lado no dia a dia do processo de trabalho, 
como não se sabe nada um do outro e como as pessoas têm histórias de vida 
intensas e diferenciadas. 

Outro ponto marcante no desenvolvimento das oficinas foi o aprofundamento 
no estudo da área da Saúde do ponto de vista da formação de pessoas para 
atuação no SUS, ficando nítida a complexidade da área. 

O cumprimento das exigências éticas da pesquisa, a obediência ao rigor 
científico, do ponto de vista do ouvir, do observar, do não impor, da aproximação 
entre pesquisador e sujeitos da pesquisa foi um desafio experimentado durante todo 
o processo.  

No processo evidenciou-se também que a cada etapa do Arco da 
Problematização desenvolvida um novo arco se formava permitindo o 
desenvolvimento de um pensamento critico, considerando o espaço deixado dentro 
das vias da ação – reflexão – ação. 

Destaca-se que durante as Oficinas fez-se o registro dos fatos vivenciados 
usando-se o notebook, anotações manuais e fotografias e todas as formas de 
registro contando com o auxílio dos próprios participantes, no geral, um ou dois por 
OT na função de relator. 



 

 

 

Procurou-se logo após a realização das OT’s e, sempre que foi possível, no 
mesmo dia, fazer-se a sistematização das informações na forma de relatórios 
descritivos e com o registro de cada uma das etapas. 

Essas informações tanto eram disponibilizadas à Orientadora quanto aos 
participantes das OT’s para que, à luz do registro, fizessem ou sugerissem possíveis 
alterações. 

Assim, faz-se a partir daqui a descrição do que foram as oficinas à luz das 
etapas do Arco da problematização quanto aos resultados em sua apresentação e 
discussão.



 

 

 

4. OFICINAS: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
 
A apresentação dos resultados que aqui se faz leva em consideração a seqüência 
em que se realizaram as Oficinas de Trabalho e a discussão dos resultados feita de 
forma seguida à sua descrição para facilitar a evolução da compreensão do que foi 
vivido. 
Segundo Leopardi (2002) a forma descritiva de se apresentar os dados de uma 
pesquisa permite ao leitor mergulhar na mesma experiência do pesquisador, sendo 
convidado a ir fazendo sua própria análise. 
 
4.1. Oficina de Trabalho 1 – (OT-1): A observação da realidade 
 

Nessa oficina o Projeto de Pesquisa foi apresentado enfocando-se os 
objetivos e à Metodologia da Pesquisa. 

A apresentação do grupo foi orientada pelo conjunto das seguintes questões: 
1) quem sou eu; 2) como ingressei na Educação Profissional;  3) qual o meu papel 
na Escola. 

Considerando que na apresentação os participantes falaram seus nomes, sua 
área profissional, sua atuação dentro das escolas, como forma de garantia do 
cumprimento dos preceitos e exigências éticas da pesquisa, fez-se a seguinte 
codificação dos sujeitos da pesquisa, demonstrada no quadro 2, abaixo: 
 

Sujeitos da Pesquisa Código de Identificação 
Sujeito da Pesquisa 1 SP-1 
Sujeito da Pesquisa 2 SP-2 
Sujeito da Pesquisa 3 SP-3 
Sujeito da Pesquisa 4 SP-4 
Sujeito da Pesquisa 5 SP-5 
Sujeito da Pesquisa 6 SP-6 
Sujeito da Pesquisa 7 SP-7 
Sujeito da Pesquisa 8 SP-8 
Sujeito da Pesquisa 9 SP-9 
Sujeito da Pesquisa 10 SP-10 
Sujeito da Pesquisa 11 SP-11 
Sujeito da Pesquisa 12 SP-12 
Sujeito da Pesquisa 13 SP-13 
Pesquisadora PE 

            Quadro 2 – Codificação dos Sujeitos da Pesquisa – (Pesquisadora) 
 

No segundo momento, partiu-se para a construção das concepções do Grupo 
sobre Educação, Saúde, Educação Permanente e Educação Permanente em 
Saúde. 

Para tanto, as questões foram apresentadas em flip-chart e foi distribuído um 
pedaço de papel para que os participantes pudessem expressar suas idéias e 
esclarecido que não seria necessário identificar seus nomes.  

Após a produção, os participantes colocaram cada resposta num envelope, 
identificados de 1 a 4, na seqüência das questões e em tarjetas, sendo montado um 
painel para leitura do grupo, disponibilizado para “visitação”. 



 

 

 

A partir da leitura feita foi perguntado ao grupo que temática, em sua visão, 
precisaria ser aprofundada. O consenso foi que a temática que trazia mais dúvida 
era a Educação Permanente em Saúde.  

Partiu-se, então para a realização de uma chuva de idéias, onde, o grupo 
levantou dificuldades enfrentadas na oferta dos Cursos Técnicos de Nível Médio, 
gerando, dessa forma o quadro 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
Que dificuldades o Grupo experimenta na execução dos Cursos Técnicos oferecidos na Escola? 

 
 

1) Em primeiro lugar o modo como os educandos chegam à Escola: totalmente cansados devido à intensa jornada de trabalho, agravada 

pelos contínuos plantões; 

 
2) A carga horária de trabalho dos profissionais que atuam na Escola é afetada por outras atividades e com os educandos, vive-se a 

mesma situação; 

 
3) Não cumprimento da carga horária dos Cursos de acordo com o estabelecido legalmente através dos Planos de Cursos; 

 
4) Nível de escolaridade dos educandos: muitos estão sem estudar há anos, outros fizeram processos acelerados de escolarização; 

 
5) Elevada faixa etária de boa parte dos educandos, dificultando o resgate da auto-estima durante a realização do Curso; 

 
6) Visão dos educandos quanto à Formação Técnica oferecida, vista por eles como algo imposto, verticalizado, obrigatório; 

 
 

7) Ausência de Acompanhamento Psicológico aos educandos, que, em sua grande maioria, apresentam problemas de diversas naturezas; 

 
8) Dificuldade de Acompanhamento Pedagógico por parte da Escola na execução da oferta descentralizada de Cursos; 

 
9) Muitos profissionais que atuam na Mediação da Aprendizagem nos Cursos não conhecem a realidade dos serviços nas diferentes 

Áreas da Saúde; 

 
10) Adoção pela Escola de um único Mediador da Aprendizagem por turma, na grande maioria dos casos, sem a participação de 

Mediadores horistas; 

 
11) Mediadores da Aprendizagem e educandos com vários vínculos; 

 



 

 

 

12) Sobrecarga de plantões extras que comprometem a presença dos profissionais e educandos nos Cursos; 

 
13) Dificuldade de conciliação das atividades de trabalho com as atividades de Dispersão, no caso dos Agentes Comunitários de Saúde; 

 
14) Profissionais da Saúde doentes, problemáticos. 

Quadro 3: Dificuldades do grupo na execução dos Cursos Técnicos de Nível Médio. 



 

 

 

 

4.1.a) Discussão dos Resultados da OT 1: Observação da Realidade 
 

Na OT1 a etapa de Observação da Realidade deu-se, inicialmente, com a 
descrição dos participantes de quem eram, qual o seu papel dentro dos CEP’s, 
como se deu o seu ingresso na Educação Profissional, qual a concepção de cada 
um sobre Saúde, Educação, Educação Permanente e Educação Permanente em 
Saúde e, posteriormente, se fez o levantamento de situações-problemas 
experimentadas pelo grupo no desenvolvimento dos Cursos Técnicos.Petraglia 
(1995) analisando o pensamento sistêmico de Edgar Morin diz que é necessário que 
os educadores comecem o processo de reforma do pensamento, apesar das 
instituições constantemente frustrarem suas iniciativas, pois um dia suas idéias 
poderão vingar. É preciso persistência e dedicação quando se acredita nas próprias 
idéias.  

Da apresentação de quem sou, como entrei na Educação Profissional e qual 
o meu papel na Escola, resultou a seguinte organização para efeito de síntese das 
informações: 

 

 
Esquema 1: Caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Observa-se que a rede de CEP’s não possui um quadro de pessoal próprio e 
os profissionais que nela atuam são oriundos de Secretarias Estaduais e Municipais 
e/ou de outras instituições ou possuem apenas contratação temporária de trabalho. 

Aqui se chama a atenção para o fato de que segundo Duarte et al (2006) o 
trabalho em rede pressupõe articulações e conexões entre os sujeitos, fazendo-se, 
portanto, necessário, o estabelecimento de vínculos não apenas para a troca de 
experiências e fortalecimento de ambos, mas em especial, pela necessidade de se 
enfrentar problemas comuns que não podem ser resolvidos apenas por um dos 
lados. 

Esses vínculos, no entanto, do ponto de vista empregatício estão cada vez 
mais escassos uma vez que se vive na era da informação em que, segundo 



 

 

 

 

Chiavenato (1999) a mobilidade dos empregados cresceu assustadoramente com a 
migração da indústria para o setor de serviços, do assalariamento legal para o ilegal, 
sem falar do aumento do trabalho autônomo. 

Para o autor essa mobilidade tende a depreciar rapidamente as habilidades 
especificas dos trabalhares, requerendo, constante processo de atualização de seus 
conhecimentos. 

Essa situação da não existência de um quadro próprio de pessoas nos CEP’s 
trouxe consigo a necessidade de se refletir, ainda que de forma breve, qual seria o 
seu “pano de fundo” e, nessa reflexão, deparou-se com um contexto amplo e 
embutido de muitas nuances, podendo citar-se como uma delas a regulação do 
trabalho a partir das Leis Federais. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo VII que trata da 
Administração Pública, no Art. 37, Inciso II diz que a investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, (BERGUE, 2005). 

A regra matriz, portanto, para ingresso na Administração Pública é a 
realização de concurso público.  

Contudo, a Constituição abre exceções à regra – embora somente três, que 
são o cargo em comissão, algumas nomeações e, a que interessa à situação em 
análise que é contratação temporária para atender a necessidade transitória de 
excepcional interesse público em que na visão de Bergue (2005): 
                                  O legislador constituinte, entretanto, ciente das diversidades regionais, e 

sensível às tensões contingenciais a que estão sujeitos os gestores públicos 
em todas as esferas político-administrativas, previu uma exceção à norma 
do certame público, a ser realizada mediante vinculo precário, com vistas a 
atender às demandas excepcionais da administração, incapazes de serem 
previstas ou contornadas e, ainda, atendidas a partir da estrutura 
permanente disponível, composta pela via do concurso. (BERGUE, 2005, p. 
354). 

 
Se por um lado, então, a Administração Pública encontra-se disciplinada pela 

Constituição Federal quanto à entrada de pessoas no setor público, por outro lado a 
legislação trabalhista é criticada por ser uma força impeditiva da geração de 
empregos pelo fato de sobrecarregar em demasia os custos das organizações, 
(CHIAVENATO, 1999). 

Considerando as contingências a que estão expostas, para Bergue (2005) as 
organizações do setor público, sobretudo pelo caráter dinâmico e complexo do 
ambiente em que se inserem, as estruturas de cargos e carreiras demandam 
periódicas avaliações envolvendo a aferição de seu ajuste às reais necessidades da 
administração. 

Neste contexto, a administração deve ser capaz de reformatar seu aparelho 
administrativo, em especial, a estrutura de cargos, com o intuito de melhor adaptá-
las às necessidades emergentes de gestão, o que para Chiavenato (1999) 
representa o enfoque estratégico das organizações modernas, ou seja, a ação é 
macroorientada, transcendendo cargos e envolvendo a organização na sua 
totalidade. 

Chama a atenção, no entanto, o fato de que, embora tendo seu lado positivo 
do ponto de vista da gestão moderna, corre-se o risco de se viver a chamada 
mobilidade perpétua, ou seja, as pessoas duram pouco tempo num cargo – entre 



 

 

 

 

seis e oito meses, mas essas freqüentes mudanças vêem acompanhadas de vários 
efeitos, dentre eles, a impossibilidade de se constituir um núcleo estável na 
organização, (PAGÈS et al, 1987).  

Os profissionais mostrados no Esquema 1  executam diferentes atividades no 
cotidiano da rede de CEP’s. 

A dinâmica de trabalho na rede de CEP’s nem sempre permite que os 
profissionais enxerguem claramente quais são seus verdadeiros papéis. Esse fato 
constata-se em depoimentos, como: 

 
“[...] Meu papel dentro da escola, já nem sei. A gente acaba acumulando muitas tarefas e 

funções. Tenho o defeito da centralização. Confio no que os meus olhos vêem. Tudo precisa 

passar por mim. Acabo acumulando muitas coisas. O papel da Área de Aprendizagem é 

muito importante dentro da Escola. Entendemos um pouquinho de cada Área da escola – [...]. 

Sei que fica muito a desejar”. (SP-5); 

 

”[...] Ainda não sei qual é o meu papel [...]” – (SP-11); 

 
“[...] vim para cá conhecendo pouco de Educação Profissional. Hoje, acompanho inúmeros   

processos dentro da escola e a cada dia aprendemos algo novo”. – (SP-13). 

 
De acordo com Moraes (1996) no atual contexto, às empresas interessa o 

trabalhador de conhecimento genérico, não especializado, de forma que possa 
assumir várias funções, ser polivalente, [...] subjetivo, operacional e lucrativo, apto a 
ser funcional à lógica do sistema produtivo. 

Por outro lado, no entanto, Bergue (2005, p. 192) chama a atenção para o 
fato de que: 

 
A compatibilidade entre a descrição dos cargos e empregos públicos e as 
atividades de fato desenvolvidas pelos servidores neles investidos é um 
aspecto de elevada relevância na gestão de pessoas no setor público. Isso 
porque, quando não observada essa convergência entre as situações real e 
a formal, ocorre o denominado desvio de função. (BERGUE, 2005, pg.192). 

 
Esse, portanto, constitui-se num ponto que deve ser considerado uma vez 

que a tendência é tirar o profissional do foco de suas ações, trazendo sobre ele uma 
sobrecarga de trabalho que certamente não dá conta. 
 
                                       “[...] Sou pau para toda obra. O que precisar, eu faço. Confesso que estou 

muito cansada. Meu maior obstáculo é a distância da [...], a dificuldade de 
comunicação. É quase um ano levantando 5 horas da manhã. [...]”. (SP-9). 
“[...] É difícil acordamos 5 horas da manhã, corremos. Só temos hora para 

entrar. É por amor mesmo”. (SP-10). 

 

Como coloca Pagès et al (1987) a rotatividade dentre as diversas atividades 
do trabalho evita que o profissional se identifique com uma função ou um status 
determinado e, como todos são intercambiáveis à vontade, ninguém é indispensável. 

Nesse contexto, parte-se para a análise do painel que, pela sua abrangência, 
fez-se a opção por interpretar cada conceito na sua singularidade.  



 

 

 

 

Essa decisão respaldou-se em Leopardi (2002) que diz que quando se tem 
uma situação complexa, há um meio de compreendê-la, que é desdobrá-la em 
partes para que a apreensão seja a mais completa possível.  

Assim, da questão: O que eu entendo por educação, para parte do grupo a 
educação é vista como redentora da sociedade, ou seja, ela, por si só é capaz de 
garantir o bem-estar do indivíduo na sociedade, como se vê nos conceitos: 

 
“[...] Educação é o comportamento adquirido e aprendido pelo homem de modo a garantir 

seu bem estar na sociedade”; 

 

“[...] Educação é a forma mais democrática de se conviver em sociedade”; 

 

“[...] Podemos adquiri-la em qualquer momento”. 

             Fonte: Painel. 
 

A visão da educação como redentora da sociedade, segundo Gonzaga (2007) 
caracteriza-se pela possibilidade de direcionar ou induzir a formação doutrinária de 
uma sociedade perfeitamente harmônica e em total equilíbrio, sendo, portanto, a 
responsável pela direção da sociedade. 

Para o autor a idéia é formar indivíduos para o desenvolvimento de 
habilidades e para a veiculação de valores éticos necessários à convivência social. 

É, por exemplo, o que defende Mello (1997) ao considerar que a educação 
tem um papel central na formação da cidadania, dos valores morais e da 
capacitação das pessoas para uma vida digna e produtiva [...]. 

Outra parte do grupo enxerga educação como o repasse ou a transmissão, 
basicamente, de conhecimentos e onde há pelos menos dois agentes envolvidos – o 
emissor e o receptor, conforme demonstrado nos conceitos: 

 
“Educação é a transmissão ou troca de conhecimento empírico e/ou científico”; 

 

“Educação é um processo formativo onde contemplaremos o todo, tanto seja o 

conhecimento como se realiza (nosso fazer) e nossas ações (valores e atitudes). Hoje nossos 

processos formativos ainda não conseguem atingir esse objetivo”; 

“Educação é um processo em que o emissor transmite conhecimentos científicos ao 

receptor através dos meios de comunicação utilizando uma metodologia adequada de acordo 

com a instituição promotora da educação”. 

             Fonte: Painel. 
 

Observa-se a visão de que a educação é reprodutora da sociedade, portanto, 
faz parte da sociedade e a reproduz, constituindo-se numa âncora de sustentação 
da estruturação social e, onde a escola é um simples aparelho ideológico do Estado 
com a clara tarefa de formatar pessoas.  

Nessa linha de pensamento tem-se Bueno (2002) para o qual a educação 
refere-se ao ensino e à instrução. Ensino, segundo Sant’ana e Menegolla (1994) 
considerado como o ato de ministrar conteúdos a serem assimilados pelo aluno. 



 

 

 

 

Nesta visão abre-se espaço para a educação bancária onde, de acordo com 
Freire (1987) o professor ainda é um ser superior que ensina a ignorantes,  o aluno,  
que recebe passivamente os conhecimentos e torna-se um dependente do 
educador, uma espécie de arquivo do que se deposita. 

Essa forma de pensar compreende a linha de concepção conservadora da 
educação, cujas tendências são academicistas e tradicionais, onde o modelo de 
controle condiciona e doutrina, conduzindo os alunos a objetivos que não 
escolheram e fazendo uso de meios aos quais eles pouco se relacionam, 
(PROVENZANO & MOULIN, 2000). 

Outra parte do grupo descreveu educação como sendo capaz de gerar 
transformações nos sujeitos dela participantes, conforme se observa através dos 
conceitos: 

 
“Educação é um processo em que o indivíduo é convidado a partir de oportunidades a 

aprender, a conviver e a fazer. É ainda um instrumento que este indivíduo pode utilizar para 

transformar-se e transformar o ambiente em que vive. Educação pode ser também um 

conjunto de saberes, de valores e atitudes que o indivíduo aprende no decorrer da vida no 

sentido de utilizá-los”; 

 

“Educação compreende todo processo formal ou não de ensino e aprendizagem. Está 

dividida em diferentes níveis e modalidades. Seu maior desafio é desenvolver processos que 

consigam dar conta das constantes e intensas mudanças que ocorrem no mundo. Neste 

contexto de transformações (inovações tecnológicas) mundiais, a educação assume o 

papel privilegiado na formação do sujeito proativo”. 

Fonte: Painel. 
 

De acordo com Libâneo (2005) a educação intervém no desenvolvimento 

humano de indivíduos e grupos, na sua relação ativa com o meio natural e social e 

num determinado contexto de relações. 

A visão da educação enquanto transformadora da sociedade segundo 
Provenzano & Moulin (2000) está dentro das tendências pedagógicas criticas em 
que se busca o desenvolvimento da consciência critica do educando visando a 
emancipação e a auto-educação e onde a relação professor/aluno se dá de forma 
democrática, dialogada, com trocas e reciprocidade de relações.  

Assim, como forma de agrupamento dos conceitos, considera-se o 
entendimento descrito por Saupe & Budó (2007), em que: 
 

                                           Contribui para a compreensão do processo evolutivo do modo de conceber 
educação, a formulação proposta por LUCKESI (1994), que coloca três 
interpretações filosóficas delimitando períodos diferentes deste processo: a 
educação como Redenção da sociedade; a educação como Reprodução da 
sociedade e a educação como Transformação da sociedade. (SAUPE & 
BUDÓ, 2007, p. 86 e p. 87). 

 



 

 

 

 

 
Esquema 2: Visão do grupos sobre a Educação. 

 
Na interpretação das diferentes visões apresentadas no grupo procurou se 

levar em consideração o que diz Pedrosa (2006) que a polissemia dos termos 
educação, saúde, educação em saúde compreende vários significados que se 
completam, embora aparentemente antagônicos. 

Como se observa há no grupo uma visão diferenciada quanto à concepção do 
que vem a ser educação, havendo uma tendência predominante para a educação 
enquanto transformadora da sociedade e da sua dinâmica de vida.  
 

Quanto à concepção do grupo sobre: O que eu entendo por Saúde, parte dele 
a definiu saúde como: 

 
[...] estados de satisfação, ou seja, condições para que indivíduos satisfaçam seu bem-

estar físico, emocional, psicológico, social, espiritual em todas as dimensões do ser 

humano; 

[...] é a necessidade plena de estar bem; 

[...] contempla o bem estar físico e mental; 

[...] bem estar físico, mental e social. 

Fonte: Painel. 
 
Essa visão relaciona-se ao conceito defendido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) na década de 40 em que, segundo Dallari (2008) a saúde foi 
considerada o principio básico para a felicidade, as relações harmoniosas e a 
segurança de todos os povos. Esse conceito, porém, teve muita resistência quanto à 
sua aceitação, sobretudo, pela impossibilidade de se alcançar um estado de 
completo bem-estar.  

Zanchi & Zugno (2008) não negam, no entanto, que a saúde é parte 
integrante do bem-estar-social e embora tendo fronteiras imprecisas é um dos 



 

 

 

 

setores sociais que mais se vincula à educação, trabalho, seguridade social, bem 
como aos setores econômicos. 

Para esses autores cada época teve seus próprios fundamentos para os 
princípios norteadores relativos à saúde/doença e cada período histórico cuidou da 
saúde de acordo com os valores estabelecidos em sua cultura, religião, conforme a 
importância das necessidades da sociedade. 

Parte do grupo viu a saúde como sendo o ato de cuidar do outro, sendo o que 
expressa o conceito: 
 

[...] é ainda á área que cuida dos seres humanos, oferecendo cuidados necessários para 

evitar e combater as doenças.  

Fonte: Painel. 
 

Segundo Torrez (2000) a palavra cuidar vem do latim cogitare referindo-se a 
pensar, meditar, tratar de, zelar, sendo também, tudo aquilo que se opõe ao 
descuido e ao descaso. Para a autora cuidado é uma ação prevista, pensada, 
atenção zelosa, uma incumbência ou responsabilidade e, os cuidadores têm a 
marca da diversidade de saberes, fazeres e interesses. 

Henrique (2006) diz que os cuidados primários de saúde representam o 
primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema 
nacional de saúde, constituindo-se, pois, num primeiro elemento de uma serie de 
outros no processo de assistência à saúde. 

Para Zanchi & Zugno (2008) qualquer que seja a visão com que se enfoquem 
os conceitos de saúde, tem-se, na realidade, um gradiente biológico em que as 
etapas são continuas e a saúde é mais difícil de definir que a doença. 

No grupo saúde também foi vista como um direito do cidadão: 
 

[...] saúde é um direito de todos [...]; 

Saúde como prever a Constituição é um direito de todos os cidadãos [...]; 

[...] a saúde é um direito de todos, garantido por nossa Constituição [...]. 

Fonte: Painel. 
 

Segundo Zanchi & Zugno (2008) o direito à saúde foi contemplado em 
diversas declarações internacionais de direitos humanos e seu objetivo é a 
preservação da saúde física e mental de todos os indivíduos.  

Para Pasche & Hennington (2006) a ampliação do conceito de saúde caminha 
em dupla direção: de um lado, a saúde é resultante de um conjunto de condições 
sociais, econômicas, políticas e culturais; de outro lado, exige a formulação de 
políticas públicas, que assegurem o bem-estar, apresentando-se, portanto, como 
Política de Estado. 

Esse conceito aponta para a ruptura do modelo centrado na ação médica, 
curativa e biologicista, requerendo do poder público uma integração do conjunto de 
suas políticas. 

De acordo com Ferla & Leal & Pinheiro (2006) o direito à saúde legalmente 
refere-se a um duplo direito no sentido do acesso às ações e serviços de saúde e 
direito a participação na formulação e acompanhamento às políticas de saúde. 

Vale lembrar, no entanto, que a Constituição da República Federativa do 
Brasil bem como os dispositivos infraconstitucionais (Leis 8.080/90 e 8.142/90) 



 

 

 

 

aponta para a formulação de um conceito ampliado de saúde, não redutível à sua 
dimensão setorial de sistema de serviços, (BRASIL, 2007). 

Considera-se que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
além de outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais e, por fim, considera também que os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do país. (§ 3º do Art. 2º da Lei nº 
8.080). 

Assim, buscou-se fazer um agrupamento, considerando a visão do grupo 
resumido no esquema a seguir: 
 

 
Esquema 3:  Visão do grupo sobre Saúde. 

 
Mafra (2007) coloca que definir saúde implica uma experiência subjetiva, 

individual, vivenciada pelo sujeito. 
O exercício de construção da concepção do grupo sobre saúde deixa 

expresso que não há um conceito único nem homogêneo naquele coletivo, havendo 
diferentes olhares, uns mais amplos, outros mais limitados, no entanto, sendo 
comum, a dificuldade de conceituação quanto aos limites de abrangência da saúde. 

 
Com relação à questão: O que eu entendo por Educação Permanente, 

manteve-se como pode ser observado o conceito de Educação Permanente dentro 
da idéia de educação como reprodutora da sociedade, conforme descrição:  
 

Educação Permanente pode ser entendida como um processo de transmissão de 

conhecimentos científicos para os educandos que estão inseridos no mundo do trabalho 

com o objetivo de qualificar estes profissionais; 



 

 

 

 

Educação Permanente consiste na transmissão (troca) de conhecimentos 

(empíricos/científicos) ao longo da vida. 

Fonte: Painel. 
 
A visão da Educação Permanente como transmissão de conhecimento pode 

estar relacionada à idéia que se tem dos processos de capacitação em que, 
segundo Davini (2009) consiste na transmissão de conhecimentos dentro da lógica 
do “modelo escolar”, com o intuito de atualizar novos enfoques, novas informações 
ou tecnologias na implantação de uma nova política. 
 

Por outro lado, há no grupo a idéia de Educação Permanente como sendo o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos, como se vê: 
 

Educação Permanente é o aperfeiçoamento dos conhecimentos, busca constante do novo; 

Educação Permanente é o aperfeiçoamento dos conhecimentos. 

Fonte: Painel 1. 
 

O aperfeiçoamento dos conhecimentos é feito muitas vezes através de 
treinamentos que, segundo Merhy (2005), há treinamentos que são necessários 
para a aquisição de certas técnicas de trabalho, mas isso é pontual e pode ser 
suprido sem muita dificuldade. 

A idéia de Educação Permanente como Formação Continuada também 
aparece, como se observa numa das formulações do grupo: 
 

Educação Permanente é um processo de formação continuada desenvolvido dentro das 

instituições que visa a garantia do bom desempenho dos profissionais [...]; 

Considero a Educação Permanente a formação que precisamos realizar/adquirir 

durante nossa vida profissional. A Educação Permanente é um processo contínuo. 

Fonte: Painel 1. 
 
A Formação Continuada, de acordo com Davini (2009) representa uma 

continuidade do modelo escolar ou acadêmico, centralizado na atualização de 
conhecimentos, geralmente com enfoque disciplinar, em ambiente didático e 
baseado em técnicas de transmissão, com fins de atualização.  

A mesma autora considera também que é uma estratégia de capacitação 
descontínua, com rupturas no tempo, representada por cursos periódicos e sem 
seqüência constante. 

O grupo apresenta também a visão de Educação Permanente como sendo o 
atendimento a cada nova demanda. Essa visão está expressa na formulação:  
 

Educação Permanente é a educação oferecida a cada nova demanda [...]. 

Fonte: Painel. 
 

A idéia que se tem é que a Educação Permanente se relaciona diretamente 
com novas demandas que surgem no processo de trabalho. 

As concepções apresentadas pelo grupo inserem-se dentro de uma discussão 
maior, considerando que foram muitos os estudiosos que se preocuparam em 



 

 

 

 

abordar o tema Educação Permanente; cada qual considerando uma perspectiva e 
um enfoque. 

De acordo com Freitag (2001) houve no Brasil uma apropriação unilateral do 
conceito de Educação Permanente, aqui confundida como educação de adultos 
voltada para as classes subalternas, isto é, com a alfabetização de adultos. 

Embora reconhecendo que, de fato, são os adultos os que mais necessitam 
se atualizar, adquirir novas competências e aptidões para a sua formação, a 
educação permanente de caráter holístico e humanista estende-se à vida adulta 
como um direito humano fundamental. (OSÓRIO, 2003).  

Agrupando-se os conceitos nas diferentes visões, teve-se: 
 

 
 
Esquema 4: Visão do Grupo sobre Educação Permanente. 

Em relação à compreensão do grupo sobre: O que eu entendo por Educação 
Permanente em Saúde, verificou-se que para parte dele a  Educação Permanente 
em Saúde é vista como a atualização no serviço e em serviço e onde o processo de 
ensino e aprendizagem deve ser concomitante. 

Também há aqueles para os quais a Educação Permanente em Saúde é a 
qualificação e atualização de seus profissionais envolvendo diferentes setores e 
áreas da Saúde. 

A Educação Permanente possibilita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento 
pessoal daqueles que trabalham na Saúde e o desenvolvimento das instituições. 
Além do que, reforça a relação das ações de formação com a gestão do sistema e 
dos serviços, com o trabalho da atenção à saúde e com o controle social, (BRASIL, 
2005). 

O mesmo documento defende que em Saúde, os atores sociais são 
indivíduos, grupos ou instituições capazes de interferir de forma ética e/ou política 
numa determinada situação, de acordo com um projeto próprio. 

Um aspecto que se destaca nos conceitos formulados pelo grupo sobre 
Educação Permanente em Saúde, diz respeito à sua relação com o cotidiano dos 
serviços. 

Para Borges & Dohn (2006)  o que ocorre na prática cotidiana dos serviços é 
que o trabalho da equipe de saúde torna-se inexistente, na medida em que embora 
compartilhando o mesmo espaço físico, os profissionais atuam de forma isolada. 



 

 

 

 

A Educação Permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, 
ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações, dando-se a 
partir dos problemas enfrentados na realidade e levando em consideração os 
conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm (BRASIL, 2005). 

Agrupando-se as diferentes concepções, quanto à visão do grupo sobre 
Educação Permanente em Saúde, teve-se: 

 
 
 
 
 
 

 
Esquema 5: Visão do Grupo sobre Educação Permanente em Saúde. 
 

 
 
4.2) Oficina de Trabalho 2 – (OT-2): identificando os Pontos-Chaves 
 

Na OT-2 para dar início aos trabalhos, o grupo foi convidado a fazer 
um resgate sobre o que marcou para cada um na OT 1 tendo-se os 
seguintes depoimentos: 

 



 

 

 

 

(SP-8): “Marcou justamente o tema trabalhado: educação. Que educação? Sobre que 

educação estava se falando? Isso foi uma coisa que ficou. A construção foi afunilando: 

educação, educação permanente, educação em saúde. Isso foi o que marcou para mim; 

(SP-3): Minha dificuldade foi com a linguagem da educação. Trabalho com educação, 

mas na saúde. Ainda não me apropriei da linguagem da educação. São termos muito 

específicos e para mim não são comuns. Preciso apropriar-me deles”; 

 

(SP-1): “Pra mim, a primeira Oficina trouxe mudanças no contexto aqui na escola, 

principalmente na [...], especificamente. Vou falar em que  aspectos: 1º) a pesquisa se 

preocupa com a gestão pedagógica. Isso é fundamental e, por isso minha pergunta quando o 

tema foi apresentado: até que ponto o trabalho mudará nossas ações na prática? [...] Quando 

enumeramos os problemas, se ficássemos mais tempo, surgiriam mais ainda e em muitos 

deles, somos impossibilitados de intervir. Ainda trabalhamos muito no tradicional. Temos 

uma proposta pedagógica maravilhosa, mas ainda está muito no papel. Outro aspecto é 

que nós já começamos a montar grupos de estudo. Ainda não tínhamos conhecimentos sobre 

isso. A [...] reconhece as fragmentações. Nosso colaborador entra na escola, e não 

problematizamos: o que é educação, o que é Educação Permanente, nosso papel, enfim. 

Assim, formamos um grupo de estudo com quatro pessoas e foi muito proveitoso. [...] 

Tínhamos artigos, portarias, estavam todos conosco e não conhecíamos”. 

 

Após a avaliação do que foi a OT-1, foram formados Grupos de Trabalho 
(GT’s) por categorias baseadas na ocupação dos participantes dentro dos CEP’s – 
resultando em três grupos, aqui nominados:  

 
a) Grupo Alfa – (G- Ω); 

b) Grupo Beta – (G-β); 

c) Grupo Gama – (G-γ). 

 

A primeira atividade proposta foi que cada grupo olhasse cuidadosamente 
para o quadro construído na OT₁ (Quadro 2) mostrando as dificuldades 
experimentadas na execução dos cursos e, se necessário, fizessem a ampliação do 
referido quadro. 

Em seguida definiriam as dificuldades que deveriam ser  problematizadas e, 
uma vez construído o problema, o grupo procuraria identificar seus possíveis 
determinantes. 

Na apresentação dos grupos, como acréscimo ao Quadro 3, teve-se: 
 
 

Dificuldades acrescidas ao Quadro 3 
 

1) A não implementação do Programa de Educação Permanente da Rede; 



 

 

 

 

 

2) Falta de envolvimento dos gestores da Saúde nas ações desenvolvidas pela 

Escola; 

 

3) A não remuneração aos profissionais para atividades de capacitação e 

planejamento; 

 

4) Dificuldade de realizar planejamento, em especial, com os mediadores horistas; 

 

5) Remuneração baixa para dedicação exclusiva. 

Quadro 4: Acréscimos as dificuldades de execução dos Cursos. 
 

Quanto às questões problematizadoras e seus possíveis determinantes, 
apresentaram-se como resultados:  

Grupo Alfa (G- Ω) 
Questão problematizadora Possíveis Determinantes 

 
 

Há ausência de políticas 
públicas de valorização aos 

profissionais da Rede e 
educandos  

ou  
é em decorrência de uma 

questão ética de compromisso 
político e de responsabilidade 

social? 

a) Ausência de um quadro efetivo; 

b) Valorização e implementação de ações 

desta política; 

c) Não reconhecimento do trabalho como 

dever social; 

d) Formação imposta pela exigência do 

sistema; 

e) Desestímulo por se encontrar em final de 

carreira; 

f) Cansaço físico e psicológico devido a 

sobrecarga de trabalho; 

g) Profissional não se vê como sujeito ativo 

no processo. 

Quadro 6: Questão Problematizadora do Grupo Alfa. 
 

Grupo Beta (G-β) 
Questões problematizadoras Possíveis Determinantes 

 
 
 
 
 

a) Equipes de trabalho são 

desconstituídas; 

b) Recursos financeiros limitados; 

c) Política de Recursos Humanos 



 

 

 

 

1) Por que apenas uma pessoa 

gerencia atividades de 

mediação do ensino e da 

aprendizagem, coordena a 

Área Técnica do Curso, etc? 

 
 

inexistente; 

d) Falhas na elaboração de Projetos 

de captação de recursos financeiros 

para execução dos Cursos; 

e) Falta da existência de Cursos 

regulares anualmente; 

f) Falta de uma visão por parte do 

corpo administrativo onde os 

mesmos acreditam que por ter só 

uma turma o Coordenador Técnico 

consegue gerenciar todas as suas 

atividades. 

 
 

2) Por que não existe uma 

estrutura apropriada para as 

Coordenações Técnicas da 

Escola da Saúde? 

 

a) Há uma preocupação maior com 

a quantidade de formandos do 

que com a qualidade com a qual 

os mesmos são capacitados; 

b) Falta de uma visão das 

condições de trabalho oferecida 

aos colaboradores desta Escola. 

Quadro 7: Questão problematizadora do Grupo Beta. 
 
 
 
 
 
 

Grupo Gama  (G-γ) 
Questão Problematizadora Possíveis Determinantes 

 
 
 
 

A Formação Técnica está voltada à 
quantidade ou à qualidade? 

a) (Des) integração entre equipe 

técnica e pedagógica; 

b) Necessidade de (re) avaliar o que 

realmente se pode fazer; 

c) Falta de Capacitação dos 

Mediadores; 

d) Necessidade de 



 

 

 

 

acompanhamento/supervisão (da 

Coordenação Técnica e 

Pedagógica) na elaboração dos 

instrumentos como, por exemplo, 

planejamento e avaliação; 

e) Má formação inicial (fundamental e 

médio). 

Quadro 8: Questão problematizadora do Grupo Gama. 
 

Após a apresentação dos grupos, partiu-se para uma reflexão sobre os 
determinantes dos problemas. 

Em seguida foi pedido aos grupos que levantassem quais os temas  que eles 
viam como passivos de teorização e o grupo identificou: Educação Permanente em 
Saúde, Políticas Públicas, Valorização de Pessoas e Qualidade versus quantidade 
na educaçao. 

Após essa definição a OT-2 foi encerrada ficando aos participantes o “dever 
de casa” de estudar um dos temas, conforme suas escolhas. 
 
4.2.a) Discussão dos Resultados da OT-2: Identificação dos Pontos-chaves 
 

Como visto anteriormente a OT-2 partiu do olhar dos grupos quanto à 
necessidade de acrescer ou não novas dificuldades ao Quadro 2. 

Essa etapa foi necessária considerando, dentre outras coisas, a sensação 
pela pesquisadora de que os participantes ainda precisavam falar, confirmada 
através do depoimento que diz:   

 

“Quando enumeramos os problemas, se ficássemos mais tempo, surgiriam mais ainda e em 

muitos deles, somos impossibilitados de intervir”, (SP-1).  

 

A ampliação do Quadro 2 resultante da chuva de idéias que levantou as 
dificuldades vivenciadas na oferta da  Formação Técnica de Nível Médio, com as 
devidas considerações de ampliação pelos grupos foi sintetizado num agrupamento 
dos problemas nas seguintes dimensões: gerencial, pedagógica, administrativa e 
técnicas. 
                                                       Gerencial (I)                    

 
  

 
Pedagógica (III)                                                                     Técnica (IV 

                         
                          
                              
                                  Administrativo (II)  

Esquema 6: Dimensões das dificuldades na oferta da Formação Técnica de Nível Médio. 

 
No âmbito interno 

das Escolas 



 

 

 

 

 
Na dimensão gerencial ficaram as questões que fazem parte do escopo de 

competências das Coordenações Gerais, responsáveis pelo gerenciamento do CEP 
na sua totalidade.  

A dimensão administrativa agrupou as questões inerentes às atribuições das 
Coordenações Administrativas responsáveis pela garantia de manutenção do CEP 
em suas diferentes esferas.  

Na dimensão pedagógica foram consideradas as questões que dizem respeito 
ao processo de ensino-aprendizagem nas suas diferentes etapas: planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação, sob responsabilidade das Coordenações de 
Aprendizagem. 

E, na dimensão técnica, as questões que estão sob responsabilidade das 
Coordenações Técnicas dos Cursos cujas atribuições visam a garantia do processo 
formativo do ponto de vista das especificidades técnicas de cada área profissional. 

Assim, considerando as dimensões gerencial, pedagógica, administrativa e 
técnicas nas quais as dificuldades foram agrupadas, parte-se para a análise de cada 
uma delas. 

No campo gerencial, na instância maior de poder dentro do CEP verifica-se 
como uma das fragilidades um planejamento das ações inadequado e que segundo 
os grupos, não contempla a complexidade do processo de trabalho vivido. 

Para Bergue (2005), o planejamento como atividade integrante e indissociável 
do ciclo administrativo pode ser definido, de forma sintética, como o esforço de 
antecipação de cenários e estabelecimento dos correspondentes objetivos 
organizacionais, sendo uma atividade complexa e contingente.  

No caso do planejamento de ações pertencentes ao SUS a questão fica mais 
complexa ainda, porque conforme define o Pacto pela Saúde, o planejamento no 
âmbito do SUS deve ser desenvolvido de forma articulada, integrada e solidária 
entre as três esferas de gestão. (BRASIL, 2006). 

A ausência desse planejamento ou sua elaboração de forma isolada, talvez 
seja um dos elementos determinante da seguinte fala: 

 
“[...] Falta envolvimento dos gestores da Saúde na escola. A escola não é aceita como 

parte da gestão do SUS e é vista como um trabalho a mais, havendo ainda, muitos 

preconceitos. Teríamos que envolvê-los, pois eles não compreendem a necessidade de 

campos de estágio”. – (SP-1). 

 
Essa é uma situação que mostra a fragilidade quanto ao compartilhamento 

das responsabilidades na formação profissional de pessoas, enquanto estratégia de 
consolidação do SUS. 

Por outro lado, porém, apenas é possível planejar tendo conhecimento do 
sistema sob nosso comando, do contexto em que ele se insere. O sucesso do 
planejamento, ou seja, a efetividade dos resultados mantém relação direta com a 
qualidade das informações. (TANCREDI, 1998). 



 

 

  

 
Outro aspecto que o grupo aponta como crítico na esfera gerencial diz 

respeito à solicitação e aquisição de insumos para atendimento aos diferentes 
cursos, que há muito é prejudicada pelo pouco tempo entre pedido e aquisição. 

Com isso, muitas atividades pré-planejadas são adiadas ou deixadas de lado, 
desperdiçando tempo das equipes e fragilizando as relações. 

O desgaste das relações potencializa a insatisfação com outra fragilidade que 
é o fato dos CEP’s não possuírem um quadro próprio de pessoas, sendo senso 
comum, que essa é uma situação que trás transtornos de diversas naturezas, como 
expressa esta fala: 
 

“[...] Poucas pessoas e muitas atividades. Tenho a [...] , digo que é do meu ramo por ter um 

perfil parecido com o meu – não tem hora para trabalhar. As vezes nos desgastamos, 

queremos ir embora, mas acabamos superando”. (SP-5). 

 
Outro transtorno diz respeito ao acolhimento a pessoas sem o preparo 

adequado para atuarem na formação, uma vez que muitas são incorporadas pelas 
escolas logo após as graduações e sem efetiva experiência nos serviços: 
 

“[...] vim para cá conhecendo pouco de Educação Profissional. Hoje, acompanho inúmeros 

processos dentro da escola e a cada dia aprendemos algo novo”. (SP-13); 

 
A inexperiência profissional é vista pelo grupo como um complicador no 

desenvolvimento da relação entre o ensino e os serviços de saúde. 
O quadro de pessoas reduzido e temporário, trás também, na visão do grupo, 

uma sobrecarga de trabalho excessiva para aqueles que são mais experientes 
dentro das equipes e que ficam com a responsabilidade de preparação dos novos. 

Como diz Chiavenato (2002) uma pessoa quando é admitida numa 
organização precisa passar por um processo de integração ou socialização para um 
primeiro contato com a cultura organizacional. A maior parcela, porém, da 
responsabilidade pela integração e convergência entre os objetivos da organização 
e os objetivos das pessoas recai sobre os líderes de equipes.  

Vale ressaltar o que defende Pagès et al (1987) que a mobilidade perpétua já 
referenciada anteriormente acarreta um reforço do individualismo e o profissional 
fica privado de um enraizamento na organização, ou seja, não se apropria de seus 
saberes. 

No caso do CEP Saúde os grupos mostram a insatisfação, também com o 
fato de haver um único mediador da aprendizagem por Curso. 

O mediador da aprendizagem é a pessoa que durante o processo educativo 
permanece mais próxima ao educando, pois participa, na maioria das vezes, não 
apenas da elaboração do currículo, como também de todo o seu desenvolvimento 
no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. 

Essa é uma situação que trás consigo desgastes, como, por exemplo, a 
excessiva responsabilidade sobre o mediador da aprendizagem durante a execução 
do currículo.  

O fato de atuar direta e exclusivamente numa turma dificulta a participação 
em atividades de planejamento do ensino e da aprendizagem e em atividades de 
elaboração de planos de ação com seus respectivos instrumentos de avaliação. 



 

 

  

Também há de se considerar o desgaste da relação entre mediador e 
educando, embora seja gerado também forte vínculo de identificação entre eles. 

Para o grupo essa aproximação tem influência no cumprimento da carga 
horária do curso, pois se verifica que há uma perda significativa de carga horária por 
dia seja pelo atraso na chegada, intervalos prolongados ou saídas antecipadas, 
noutras palavras, há uma cumplicidade de ambos os lados nessa pratica. 

Essa situação em particular, de um único mediador da aprendizagem para 
desenvolvimento de um curso na área da Saúde requer um olhar cuidadoso, 
considerando o que aponta Cutolo (2007) quando chama a atenção para o fato de 
que a complexidade do objeto saúde/doença não possibilita uma visão de 
exclusividade disciplinar, noutras palavras, requer múltiplos olhares. 

Para o autor os enfrentamentos da área de Saúde são complexos, seus 
condicionantes e determinantes também são complexos e as exigências de 
abordagem ou aproximação esperam uma mesma complexidade de olhar.  

Serrano (2007) reforça ao dizer que considera que a complexidade da saúde 
e da doença se espraia, portanto, por diferentes níveis de organização da natureza e 
os profissionais da saúde defrontam-se com saberes cada vez mais especializados. 

Importante também é considerar o que defende Borges & Dohn (2006) 
quando colocam que um dos grandes desafios do trabalho para as equipes de 
saúde da família e, sem dúvida, o trabalho em equipe interdisciplinar. 

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de cuidadosa avaliação e 
intervenção nesse cenário. 

Essa necessidade respalda-se no fato de que os educandos da ETSUS são 
profissionais dos serviços e para os quais a formação deve ter forte vinculação com 
a realidade em que vivem, realidade essa que segundo Borges & Dohn (2006) busca 
a atenção integral à saúde. 

Os mesmos autores reforçam que nenhum profissional consegue, 
isoladamente, alcançar de forma plena todas as necessidades do trabalho em 
saúde. 

Supõe-se, portanto que, se durante seu processo formativo o educando 
experimenta a orientação e o olhar de um único profissional é bem provável que na 
condição de técnico, não saia preparado para a sua atuação em equipes 
multidisciplinares. 

Outro ponto importante discutido pelo grupo foi a forma como é vista a  
política de Educação Permanente do ponto de vista de seu planejamento, execução 
e resultados. Na visão do grupo, há prejuízos à essa política, uma vez que muitos 
profissionais recebem investimentos através da participação em cursos, 
capacitações, seminários, conferências, congressos e não chegam a compartilhar 
essa experiência dentro das escolas. 

Esse fato retrata uma fragilidade quanto à compreensão da Educação 
Permanente em Saúde em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 
das organizações e ao trabalho, (BRASIL, 2004). 

Os grupos também colocam que há necessidade de intensificar os processos 
de Capacitações em seus diferentes níveis.  

Essa necessidade torna-se mais premente na lógica de desenvolvimento da 
Educação Permanente, onde, segundo Brasil (2005), a capacitação da equipe, os 
conteúdos dos cursos e as tecnologias a serem utilizadas devem ser determinados a 
partir da observação dos problemas que ocorrem no dia-a-dia do trabalho e que 
requerem soluções para que os serviços prestados ganhem qualidade, e os usuários 
fiquem satisfeitos com o atendimento prestado. 



 

 

  

Também se discutiu o Programa de Educação Permanente da autarquia 
estadual que responde pela formulação e implementação das políticas públicas de 
Educação Profissional, cujo foco é o fortalecimento de aprendizado dos profissionais 
para melhoria do processo de trabalho.  

Porém, o grupo diz sentir falta de políticas de pessoas que vinculem o 
processo formativo à melhorias salariais, por exemplo, não existe na rede de CEP’s 
uma política salarial. 

Chiavenato (1999) define política salarial como sendo o conjunto de decisões 
organizacionais voltadas à remuneração e benefícios concedidos aos funcionários, 
cujo objetivo é criar um sistema de recompensas que seja equitativo tanto para a 
organização quanto para o funcionário. 

Até aqui não tem sido comum no Brasil a existência de quadros permanentes 
de profissionais para atuação na Educação Profissional e, no caso da Educação 
Profissional em Saúde, não tem sido diferente. 

Embora haja ampla participação de profissionais do próprio SUS na execução 
das ações da ETSUS, muito fica a desejar do ponto de vista da efetividade dessas 
ações, ou seja, muitas rupturas ficam no processo educativo. 

Há, portanto, a necessidade de uma discussão ampla sobre como se pode 
manter a Educação Permanente em Saúde num cenário em que não se conta com 
profissionais efetivos para a referida ação e a rotatividade de pessoas compromete 
sobremaneira a consolidação do SUS. 

  
 
 
 



 

 

  

I – Do ponto de vista gerencial há, portanto,  dificuldades relacionadas a: 
 
                 
 
                                                                

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                         
Esquema7: Dificuldades do ponto de vista gerencial.

a) Quadro 

insuficiente; 

b) Ausência de 

política de 

pessoas; 

c) Acolhimento a 

pessoas não 

preparadas; 

d) Não cumprimento 

da jornada de 

 
a) Demora na 

aquisição; 

b) Disposição 

insuficiente. 

a) Inadequado; 

b) Não contempla a 

complexidade da 

formação. 



 

 

 

 

 
No âmbito administrativo as dificuldades evidenciadas têm, na visão do grupo, 

uma interferência direta nos processos de ensino e aprendizagem, comprometendo 
o andamento das atividades planejadas, pois nem sempre as mesmas são 
realizadas em função das fragilidades administrativas. 

Os grupos manifestaram insatisfação com a demora no atendimento às 
demandas para oferta dos cursos, uma vez que a aquisição e disponibilização dos 
insumos mínimos, são lentas. Esse fato interfere diretamente na execução dos 
planejamentos e na motivação do trabalho da equipe, pois gera muitos conflitos. 

Tachizawa & Ferreira & Fortuna (2004) consideram que para adquirir insumos 
(matéria-prima) necessários à realização de uma produção a organização deve 
possuir recursos adequados e suficientes, inclusive, financeiros.  

Chiavenato (1999) diz que a palavra conflito está ligada ao desacordo, 
discórdia, divergência, dissonância, controvérsia ou antagonismo e, para que haja 
conflito, além da diferença de objetivos e interesses, deve haver necessariamente a 
interferência deliberada de um dos envolvidos. 

Por outro lado, o fato das equipes planejarem as atividades e não poderem 
realizá-las causa descontentamento e desmotivação e conforme defende Tachizawa 
& Ferreira & Fortuna (2004) é muito difícil imaginar que alguém persiga com afinco 
os objetivos de uma organização que não lhe dê condições de realizar seus sonhos 
e seus objetivos pessoais. 

Esses autores consideram que recursos financeiros e as tecnologias não 
serão suficientes para a concretização dos objetivos da organização se as pessoas 
que vierem a utilizá-los não estiverem motivadas e capacitadas para assim o fazer. 

Outro fator a ser considerado é a infra-estrutura dos CEP’s considerada pelos 
grupos como inadequadas e insuficiente ao atendimento das demandas. 

Inadequadas porque as estruturas existentes, inclusive espaços de 
laboratórios não atendem as especificidades das formações, trazendo, assim, a 
necessidade de acesso a outros ambientes. 

Parte desses ambientes, no caso da área da saúde é ambiente do próprio 
serviço, como espaços laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, dentre outros e nas 
demais unidades da rede, são espaços mais complexos ainda, por serem, em 
grande medida, espaços privados (laticínios, espaços produtivos, etc). 

Na área da saúde Zanchi & Zugno (2008) dizem que está se presenciando 
uma redefinição dos modelos assistenciais, onde o elemento central é a 
descentralização com redefinição do poder e controle social. A descentralização traz 
para perto do controle aquele para quem se destina a ação, sendo assim, não é 
diferente para o componente da formação, ou seja, escola e comunidade devem 
caminhar juntas. 

Considerando que os espaços de aprendizagem dentro das escolas são 
insuficientes, nasce daí a necessidade de espaços de aprendizagem alternativos, 
hoje realidade na descentralização da oferta de cursos, fazendo-se uso de espaços 
alugados ou cedidos através de parcerias. 

Isso não seria problema na visão do grupo se houvesse logística assegurada 
para deslocamento de profissionais e educandos. No entanto, essa não é a 
realidade. 

O uso dos espaços alternativos ao mesmo tempo em que apresenta um 
avanço do ponto de vista da execução dos cursos, também vem acompanhado de 



 

 

 

 

preocupações, pois, nem sempre têm as condições mínimas requeridas à formação 
técnica.  

Aparentemente essa é uma situação que parece preciosismo, ou seja, visar o 
ideal, desenvolver o processo educativo apenas em condições ideais. Mas, não é 
esse o sentimento do grupo. A preocupação, na verdade, é a garantia das condições 
adequadas, ainda que mínimas, para desenvolvimento da formação técnica. 

Também se considera importante observar que a rede pratica o currículo 
voltado ao desenvolvimento de competências com uso das metodologias ativas e, 
nesse sentido, Ramos (2005) chama a atenção para o fato de que as metodologias 
construtivistas exigem ambiente de motivação adequado à evolução da 
aprendizagem. 

O fazer pedagógico, neste contexto, complexifica-se no momento em que se 
evidencia que desenvolver competências não é apenas promover a construção do 
conhecimento ou fomentar a manifestação das habilidades, mas adentra-se 
fortemente no campo da subjetividade quando se busca trabalhar valores e atitudes.  

Somam-se a este fato, as dificuldades experimentadas no âmbito do poder 
público quanto a garantia das condições mínimas necessárias ao desenvolvimento 
deste currículo naquilo que se refere à infra-estrutura básica dos diferentes espaços 
de aprendizagem, profissionais qualificados e em condições de atender às 
demandas das diferentes áreas profissionais, expansão da oferta a todos os 
municípios do estado, além, de dificuldades inerentes ao próprio currículo, como por 
exemplo, o processo de avaliação de competências. 

Fica evidenciada a necessidade de ações que garantam condições básicas à 
execução do currículo na sua totalidade. 
II – Do ponto de vista administrativo as dificuldades relacionam-se a: 
 
 



 

 

 

 

 
Esquema 8: Dificuldades do ponto de vista administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
III – Do ponto de vista pedagógico, as dificuldades evidenciadas dizem respeito 
ao(s): 



 

 

 

 

 
Esquema 9: Dificuldades inerentes à dimensão pedagógica. 
 

O referido esquema será avaliado considerando a seqüência educandos, 
mediadores da aprendizagem, processos de ensino e aprendizagem e 
acompanhamento pedagógico. 

Na visão do grupo o educando é peça-chave do processo de ensino e 
aprendizagem na formação técnica de nível médio. 

No entanto, não fica claro se é pelo fato dele ser a razão das demandas das 
escolas, ou, se, de fato, ele é o sujeito do processo de ensino e aprendizagem.O 
educando da Educação Profissional Técnica de Nível Médio compõe, no geral, um 
público de jovens, adultos e trabalhadores que vislumbram  na formação profissional 
uma possibilidade de acesso, permanência e competitividade no mercado de 
trabalho. 

Por mercado de trabalho compreende-se segundo Chiavenato (2002) o 
espaço representado pelas ofertas de oportunidades de trabalho oferecidas pelas 
diversas organizações.   

O grupo destacou que, no caso do educando da ETSUS há o diferencial de 
ser servidor do Sistema Único de Saúde e, muitas vezes, ter diferentes vínculos 
empregatícios. 

Esses diferentes vínculos empregatícios, numa avaliação não profunda da 
questão, indicam pelo menos duas situações a serem consideradas, quais sejam: 
uma refere-se ao atual modelo de desenho dos cargos  já presentes no serviço 
público que é a perda da estabilidade e de permanência a longo prazo no processo 
produtivo e a outra diz respeito à precariedade do trabalho. 

Para Brasil (2007) a heterogeneidade de vínculos relaciona-se, dentre outras 
coisas, às novas formas de “contrato” que mudam radicalmente os mecanismos de 
ingresso e manutenção do trabalhador exigindo cada vez mais negociações entre 
patrões e empregados em relação às condições de trabalho. 



 

 

 

 

Por trabalho precário compreende-se àquele em que há ausência da garantia 
de direitos de proteção social, instabilidade no vínculo e informalidade do trabalho, 
(BRASIL, 2007). 

Esse quadro interfere diretamente no componente da formação uma vez que 
é difícil articular a extensiva jornada de trabalho com a não menos extensiva carga 
horária dos Cursos Técnicos de Nível Médio na área da Saúde, pois como se viu em 
falas anteriores os educandos chegam à escola cansados e desmotivados pela 
excessiva sobrecarga de trabalho. 

Também há de se considerar que para esse público, na maior parte das 
vezes, o processo formativo é interpretado como uma condição imposta pelo 
serviço, como mais uma obrigação a ser cumprida e não como uma agregação de 
valor à sua condição de trabalhador.  

Outra característica que o grupo destaca é o processo de escolarização dos 
educandos, muitas vezes feito através de processos formativos de aceleração da 
escolaridade em função da defasagem idade-série. 

 
“Uma das grandes dificuldades que temos com nossos educandos é o fato de muitos deles 

estarem sem estudar a muitos anos”. (SP-13). 

 

“Associado ao fato deles estarem sem estudar a muito tempo, tem o fato de a grande maioria 

ter feito estudos em supletivos ou programas de aceleração da escolaridade”. (SP-1). 

 
Essa é uma condição que traz implicações no processo de ensino e de 

aprendizagem como dificuldade de leitura, interpretação e, sobretudo, escrita. 
Para Freitag (1980) a primeira vez que o governo se encarrega de implantar 

um movimento de alfabetização da força de trabalho visando a elevação do seu 
nível de qualificação foi através do Movimento Brasileiro de Alfabetização – 
MOBRAL, porém, foi também um mecanismo de inculcar no operariado os valores 
do capitalismo autoritário. 

Pela relação direta que há entre o trabalho do mediador da aprendizagem e 
os processos de ensino e aprendizagem a análise aqui realizada, considera essa 
inter-relação. 

Na visão do grupo o mediador da aprendizagem é um ator fundamental para 
desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem em suas diferentes 
fases. 

De acordo com Matuí (1995) a aprendizagem é provocada por situações a 
respeito de determinado tema didático ou por uma situação interna  e o mediador é a 
pessoa que navega entre o sujeito da aprendizagem (educando) e o objeto da 
aprendizagem (àquilo que está sendo ensinado). 

Para tanto, nesse contexto a mediação da aprendizagem deve ser bem 
planejada e isso requer tempo, até por que o mesmo autor defende que seu 
planejamento é diferenciado requerendo a elaboração de planos de ação uma vez 
que o horário e a duração das atividades ficam sujeitos ao tempo de construção e 
não ao tempo das explicações verbais.  

Esse tempo necessário ao planejamento é um fator critico evidenciado pelo 
grupo por requerer uma carga horária relativamente longa, extra à carga horária do 
Curso e, no geral, realizada noutros horários. 



 

 

 

 

Essas horas de planejamento não embutidas na remuneração dos 
profissionais os afasta da escola e, as conseqüências, são evidentes no 
desenvolvimento dos Cursos. 

O frágil planejamento do processo de ensino e aprendizagem dificulta a 
aplicação e o aprofundamento da Proposta Pedagógica defendida no âmbito da 
Educação Profissional Pública do Estado e que orienta o Projeto Político Pedagógico 
das escolas e os Planos de Curso. 

O acompanhamento pedagógico aos Cursos, por sua vez, não tem, segundo 
os Grupos de Trabalho, as condições ideais de realização. É uma atividade 
constantemente prejudicada pela sobrecarga de trabalho das equipes da escola e 
pela logística nem sempre garantida e viabilizada. 

Esse fato compromete em grande medida a garantia de qualidade dos cursos, 
pois como diz Matuí (1995) o ativismo nas escolas é, certamente, o maior inimigo 
dos sistemas de ensino uma vez que não permite as reflexões necessárias à 
complexidade do processo educativo. 

Esses, portanto, são pontos críticos na oferta da formação Técnica de Nível 
Médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Do ponto de vista técnico as dificuldades evidenciadas foram: 
 



 

 

 

 

 
Esquema 10: dificuldades do ponto de vista técnico. 

 
Os grupos também levantaram como dificuldade a condição de trabalho 

oferecida aos profissionais. Devido os espaços de produção serem espaços abertos, 
os profissionais ficam sujeitos a muitos barulhos, não tendo privacidade para 
produzir nem tendo condições de organização do material de trabalho. 

Esse fato, associado ao tamanho reduzido das equipes, aumenta as 
fragilidades do processo de trabalho, pois os profissionais consideram a formação 
técnica complexa e com necessidade de equipes especializadas. 

É importante se ressaltar que, conforme Brasil (2007)  as tendências do 
trabalho em saúde apontam para uma formação mais polivalente, no sentido da 
multiqualificação. Essa situação por si só, já gera a necessidade de um quadro 
especializado. 

Do ponto de vista técnico o fato dos mediadores da aprendizagem nem 
sempre conhecerem a realidade dos serviços interfere na qualidade da formação, 
pois, no caso da ETSUS, os educandos são trabalhadores em Saúde como á foi 
descrito anteriormente. 

Para análise das questões problematizadoras referenciada em seus possíveis 
determinantes, fez-se o seguinte agrupamento das questões elaboradas pelos 
grupos: 

  



 

 

 

 

 
Esquema 11: Síntese das questões problematizadoras. 

 
Considerando que a construção das questões problematizadoras nasceu da 

co-relação com as dificuldades experimentadas na oferta da formação Técnica de 
Nível Médio e considerando que os possíveis determinantes foram contemplados na 
análise dessas questões, optou-se por apresentar ao grupo na OT-3 o esquema 8, a 
fim de que, mais uma vez fosse dada a oportunidade da extração de temas passivos 
de aprofundamento. 

 
 

 
4.3. Oficina de Trabalho 3 – (OT-3): Fazendo uma ponte entre a OT1 e a OT2 

(Uma dificuldade transformada em oportunidade!) 

  
A OT-3 foi uma Oficina que aconteceu com muita dificuldade de conciliação 

de agendas. Assim, diferente das anteriores, houve um tempo de espera na 
chegada dos participantes. 

Nesta Oficina cada grupo foi orientado a olhar para as questões formuladas e, 
identificar dentro delas, o que seria necessário pesquisar para efeito de Teorização, 
foco da Oficina de Trabalho 4. 

O Grupo Alfa (Ω) identificou que sua formulação vinha embutida de 
expressões e conceitos que necessitavam de estudo, como: políticas públicas, 
valorização de pessoas e responsabilidade social. No entanto, para efeito de 
teorização, foi priorizado o tema: políticas públicas. 



 

 

 

 

Para o Grupo Beta (β) deveria haver uma busca sobre os papéis dos 
Coordenadores de Áreas Técnicas e dos Mediadores, à luz dos documentos oficiais 
como o Regimento Interno das escolas e deveria haver uma pesquisa sobre 
condições de realização do trabalho, pois em depoimento, o grupo coloca que: 

 
“ Esse ambiente de trabalho compartilhado, aberto,  na forma de estações de trabalho, 

principalmente aqui na  ETSUS não garante a menor privacidade, interferindo nos resultados 

dos produtos que devemos gerar. Tem muito barulho, muita conversa, há gente que trabalha 

ouvindo música em seu computador. É o caos.” (Grupo Beta). 

 
Noutro depoimento um dos profissionais coloca que: 

 
“Essa condição inadequada de trabalho me impede de produzir na Escola. Na maioria dos 

dias, venho  para cumprimento do expediente, porém, meus produtos são gerados em casa. 

Considero essa situação grave, pois muitas vezes venho desmotivado e cansado para um 

terceiro expediente." (Grupo Beta). 

 
O Grupo Gama (γ) identifica que refletir sobre a qualidade na educação é 

fundamental porque na visão do grupo, há excessiva preocupação com a quantidade 
de cursos ofertados, porém, pouco se discute a qualidade. 

 
 

Nasce uma conversa informal... 
 

Após a identificação dos pontos passivos de aprofundamento em estudo 

pelos Grupos e após o compartilhamento de alguns autores que discorriam sobre 

os temas evidenciados, passou-se a viver um momento de conversa informal. 

Nessa conversa foi exposta a preocupação da equipe com aquilo que se 
nomeou “clientela oculta dentro da escola”. Essa clientela diz respeito às crianças 
que são levadas por educandos, em especial, mães. 

De acordo com o grupo essa é uma realidade que faz parte de toda a rede de 
CEP’s, pois: 

 
“ O  fato da escola atuar em sistema de internato misto e ser distante da cidade requerendo 

além da permanência dos educandos a presença dos profissionais o dia inteiro, a presença 

de crianças é recorrente. Tanto há educandas que engravidam dentro da escola e lutam para 

lá permanecer com os bebês, quanto há o caso de Mediadoras da Aprendizagem que, após 

licença maternidade, muitas tomam a decisão de afastar-se da escola”. (SP-5). 

 
“No caso do CEP Saúde, a situação é mais acentuada entre os educandos do Curso Técnico 

Agente Comunitário de Saúde que possui um maior número de turmas. Já chegamos a contar 

quinze, dezesseis crianças na escola”. (SP-1). 

 



 

 

 

 

Os depoimentos deram conta que há dias, tardes e noites em que as escolas 
chegam a estar com dezesseis crianças e em diferentes faixas etárias. 

Uma das maiores preocupações das equipes dizem respeito a atenção dada 
a esse público, ou seja, os CEP’s não prepararam-se para o acolhimento e 
manutenção de crianças.  

Com isso, quando Mediadores e educandos sentem-se incomodados com a 
presença das crianças e procuram, no geral, a Área de Aprendizagem, os 
profissionais ficam sem saber como agir, pois, retirar as crianças dos espaços de 
aprendizagem significa retirar o educando, mãe, no caso. 

Essa é uma situação que não aparece em documentos oficiais da instituição, 
como Relatórios de Acompanhamento Pedagógico e outros e as equipes disseram 
sentirem-se aliviadas em compartilhar essa preocupação no grupo. 

Perguntado do porque de não terem expressado antes essa situação, o grupo 
colocou que tinha medo das implicações oriundas do acolhimento de crianças pela 
Unidade Central e que, até aqui, foi preferível ignorar. 

À luz desse diálogo e como possibilidade da construção de propostas para 
senão resolver, mas, pelo menos, amenizar as dificuldades experimentadas pelos 
CEP’s, o grupo defende: 
 

“Há de haver um jeito de preparação de um espaço e uma estrutura de acolhimento as 

crianças, acreditando que essa será uma situação recorrente pela natureza do público-alvo 

da Educação Profissional e que não dá mais para ignorar esse fato.” 

 
Esse foi um encontro que aconteceu sem intervalo. A conversa fluiu duma 

forma que quando se percebeu, já era hora de encerrar as atividades. 
Pedido para que se avaliasse o momento, ouviu-se os seguintes relatos: 

 
“[...] esse momento foi importante para que possamos despertar para outras questões, como 

aqui se falou, das crianças, por exemplo. Coitados dos mediadores. Outra coisa não 

abordada: nosso educando usuário de drogas dentro da escola. Não é um, nem dois, nem 

três. Um já desistiu. Tinha um comportamento estranho e a turma o rejeitou. O que a escola 

fez enquanto instituição formadora? Nada. Só transferiu o problema para outro lugar. Esse é 

um momento de fundamental importância para nós. Nunca paramos para discutir, analisar 

essa ficar somente no papel. Minha esperança é poder aplicar, no fim desse estudo o que 

construímos com o arco.” (SP-1). 

 

A OT-3 foi encerrada com um convite ao grupo para continuar o estudo dos 
temas escolhidos para aprofundamento na Oficina de Teorização. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
4.3.a) Discussão dos Resultados da OT-3: Fazendo uma ponte entre a OT1 e a 
OT-2. 

Considerando que os temas propostos na OT-3 para aprofundamento na 
etapa de teorização do Arco, ainda seriam estudados, destaca-se como pontos 
importantes passivos de discussão: 
 

 
Esquema 12: Pontos de destaque da OT-3. 
 

Na OT-3 um ponto considerado relevante foi a insatisfação dos profissionais 
com relação às condições de trabalho do ponto de vista da estrutura de seus 
ambientes. 

Esse fato merece atenção especial não apenas pelo que os grupos colocaram 
do ponto de vista da dificuldade de produção, mas também pelo paradoxo que se 
vive do conflito entre o modelo de organizações tradicionais em relação ao modelo 
de organizações modernas. 

A forma de organização de um espaço de trabalho vincula-se, em alguma 
medida, ao seu modelo de gestão. No caso da rede de CEP’s o modelo de gestão 
defendido é em forma de células de trabalho, em espaços abertos e que permita 
ampla comunicação entre as equipes, (GEPRO, 2005). 

De acordo com Motta (2001) as organizações modernas possuem 
flexibilidade em sua estrutura, procurando reduzir as fronteiras administrativas e as 
divisões internas, vindo a permitir a livre circulação de idéias e uma maior 
aproximação entre os profissionais, o que acaba agregando valor às produções. 

No entanto, o mesmo autor chama a atenção para o fato de que os gestores 
não devem esperar que as equipes aceitem “de cara” as inovações propostas 
porque para ele “mudar é buscar uma nova forma de convivência com a 
diversidade”. (MOTTA, 2001, p.215). 



 

 

 

 

Importante, também, é considerar que as organizações desenvolvem suas 
culturas, porém, é necessário investir no processo de acolhimento e preparação 
daqueles que farão uso desses espaços. 

No caso da rede de CEP’s  fica evidente que não há um preparo das equipes 
para uso dos espaços compartilhados, uma vez que muitos barulhos são gerados 
pelas próprias equipes durante o processo de trabalho. 

Por outro lado, Gomes (2004, p. 212) chama a atenção para uma das 
doenças mais comuns dentro das organizações hoje, que é a mentalidade 
burocrática, ou seja, “as pessoas fazem o seu trabalho sem saber por que, apenas 
realizando aquilo para o que foram contratadas ou mandadas”.  

Esses são pontos complexos e que, sem dúvida, merecem um cuidadoso 
olhar, até porque envolve a motivação das pessoas e, conseqüentemente, afeta seu 
desempenho profissional. 

Com relação à presença de crianças nos espaços de aprendizagem das 
escolas esse foi um fato que se apresentou como novo e tendo pela primeira vez um 
espaço de reflexão e análise da situação. 

A situação se apresenta como constrangedora para o grupo, uma vez que 
além de não se ter espaço adequado de acolhimento à essa clientela, é como se ela 
não existisse, constituindo-se no que o grupo nominou como clientela oculta da rede 
de CEP’s. 

Para a equipe das escolas, é angustiante o fato das limitações em lidar com 
uma situação como essa, pois a equipe identifica que não há nas escolas espaços 
adequados para acolhimento às crianças, porém, retirá-las da escola representa 
retirar o educando (seja pai ou mãe). 

Para o grupo, refletir um pouco sobre as razões pelas quais, sobretudo as 
mães vêem com as crianças envolvem diferentes esferas, como diz Casanova 
(2006) na família a mãe fica muito ligada ao bebê e com sentimento de sobrecarga, 
tendo necessidade de apoio e atenção. 

Mexer com os filhos é mexer com a mãe e, nessa situação, uma educanda. 
Esse fato constitui-se, portanto, numa angustia às equipes como expressa, por 
exemplo, a fala abaixo: 
 

“Tirar as crianças dos espaços de aprendizagem em que estão as mães significa causar um 

transtorno do ponto de vista da acomodação e cuidados com as crianças. Além de, muito 

provavelmente, mexer com as mães do ponto de vista de suas emoções, pois, o que as levou 

a adentrarem à escola com as crianças? Que razões teriam para não deixá-las 

confortavelmente em casa?” (SP-13). 

 

“[...] Pra mim é um momento para refletir mesmo sobre os nossos problemas. Eu até me 

envergonho pelo fato de achar, até aqui,  que seria muito fácil as mães não trazerem os filhos 

para a escola. Esse momento serviu para eu refletir”. (SP-13). 

 
Esses múltiplos papéis têm submetido às mulheres, em especial, a maiores 

probabilidades de vivenciar conflitos entre o trabalho e a casa. As organizações 
deveriam, de alguma forma, oferecer incentivos como horários flexíveis, creches, 
assistência social como forma de ajudar as mulheres no gerenciamento dessas 
situações (RAJ; BAUMOTTE et all, 2006). 



 

 

 

 

Waiselfisz (2004) coloca que as situações de exclusão, aliadas às 
desfavoráveis condições sócio-econômicas, representam cenários significativamente 
comprometedores para o processo de integração social. 

Nesse caso, em especial, a preocupação do grupo procede, até porque há 
escolas da rede cujo foco é a inclusão social, como se vê na seguinte fala: 

 
“Têm mães que fazem Cursos Técnicos de Nível Médio, com carga horária longa, em torno 

de 800 a 1200 horas e algumas delas levam as crianças. Esse fato se acentuou quando o 

CEP voltou-se a ações de inclusão social, recebendo o público oriundo de programas sociais 

do Governo Federal”. (SP-8). 

 

É fato que temos um modelo de sociedade em que às mulheres ficou a 
responsabilidade maior da criação dos filhos, em especial quando criança como diz 
Arce (2002) numa avaliação da pedagogia de Pestalozzi (um clássico do 
pensamento pedagógico), a criança aparece como um ser importante e sua 
educação, centro da vida principalmente da mãe que efetivamente se ocupa da 
educação na primeira infância 
4.4. Oficina de Trabalho 04 e Oficina de Trabalho 5: A Teorização. 
 

Considerada a etapa em que se levantam subsídios teóricos para a 
compreensão de questões problematizadoras, a Teorização se deu em duas OT’s 
consecutivas, considerando que as quatro horas previstas para a realização de uma 
oficina, tornaram-se poucas, diante dos tantos autores que o grupo tinha levantado 
para “visitar”.  

Para tanto o grupo usou acervo  da biblioteca da ETSUS, visitou sites de 
pesquisa e outras fontes para aprofundar o olhar sobre: 1) Políticas Públicas; 2) 
Valorização de Equipes e 3) Qualidade na educação, ficando a leitura sobre os 
documentos oficiais da rede de CEP’s para consulta na própria escola. 

Considerando ser esse o momento do grupo munir-se de suporte teórico para 
melhor embasamento das questões, vez ou outra, havia uma aproximação para 
compartilhamento de alguma descoberta interessante. 

Na segunda OT de Teorização, fez-se o compartilhamento no âmbito do 
grupo da síntese elaborada para apresentação sobre o tema estudado. 

O  Grupo Alfa (Ω), discorreu sobre o tema Políticas Públicas, o Grupo Beta (β) 
sobre o tema Qualidade na educação e o Grupo Gama (γ) abordou na forma de um 
breve diálogo o tema Valorização de Trabalhadores. 

Para encerramento da Oficina, fez-se a avaliação do que representou esse 
momento e o grupo expressou satisfação pelo espaço de estudo que motivou os 
participantes a buscarem os  tema. A única queixa disse respeito ao tempo, 
considerado pouco para aprofundamento. 

Apresenta-se abaixo, alguns depoimentos de avaliação das OT’s de 
Teorização: 

 
“[...]. Vemos que planejamos, aqui se pensou num momento para a teorização, mas não foi 

suficiente. Precisamos de mais dias. Na escola levamos até uma semana, dependendo do 

que se teoriza. O momento de teorização é tão importante quanto a última etapa do arco, a 



 

 

 

 

prática. Esse processo pode precisar de  um pouco mais de tempo para avaliarmos a nossa 

prática”. (SP-5); 

 
“[...] Esse momento serviu para eu refletir. Outra coisa que posso ver é a questão da 

aplicação do arco da problematização Ele leva muito tempo. Foi muito bom esse momento 

que chegamos a teorizar”. (SP-13). 

No encerramento da Oficina os participantes foram incentivados a refletirem 
sobre o objetivo geral da pesquisa – Construir uma síntese propositiva de como 
gerenciar as ações pedagógicas para o fortalecimento da formação Técnica de Nível 
Médio enquanto ação de Educação Permanente em Saúde  e ver, o que trariam de 
proposta para o próximo encontro. 

 
4.4.a) Discussão dos Resultados: OT4 e OT5 – Teorização. 
 

A discussão dos resultados das OT’s 4 e 5 que foram Oficinas de Teorização 
será feita de forma breve em relação às Oficinas anteriores, considerando-se que 
boa parte das discussões feitas em torno dos temas que os grupos problematizaram, 
já foram contempladas no decorrer das discussões até aqui. 

O Grupo Alfa (Ω) discorrendo sobre políticas públicas colocou que: 
 
Foi uma experiência muito boa essa fase de pesquisa. Juntamos-nos na escola, fomos à 

biblioteca e pesquisamos. Muita gente ficou admirada de nos ver tão mergulhadas nos 

estudos. (SP-1 / PL). 

 

Procuramos compreender o que são as políticas públicas em saúde. Quanto material tem 

escrito, principalmente pelo Ministério da Saúde! (SP-13 / PL). 

 

Discorrendo sobre o tema o grupo colocou que é incrível como se tem 
aversão ao termo política e quando se fala em política pública há uma associação 
quase que inegável a projetos de governos. 
 

“Sempre achamos que políticos são apenas as pessoas portadoras de cargos eletivos. Mas, 

não é isso. Todos nós temos um lado político [...]”. (SP-1). 

 

“Pensar em política pública é pensar em políticos, é imaginar aquela meia dúzia de pessoas 

definindo nossas vidas”. (SP-3). 

 

“Política pública dá a idéia de massa, de multidão, de algo que é para todos, de governos”. 

(SP-13). 

Na seqüência da apresentação o grupo buscou compreender política 
associada à educação e, nesse caminho, descobriu-se um autor local, professor da 
Universidade Federal no Estado, para quem uma das formas de analisar e discutir a 
política educacional brasileira é pelo fio condutor das diretrizes emanadas da 
legislação educacional. (NETO, 2003). 



 

 

 

 

Nesse sentido o grupo colocou quão importante foi o momento de consulta à 
legislação educacional, conforme depoimento: 

 
“[...]  formamos um grupo de estudo com quatro pessoas e foi muito proveitoso. [...] Tínhamos 

artigos, portarias, estavam todos conosco e não conhecíamos”- (SP-1). 

 

Para o estudo do que seriam políticas públicas voltadas à saúde o grupo 
consultou inúmeros documentos produzidos pelo Ministério da Saúde, através dos 
quais se chegou a alguns autores que discorrem sobre o tema. 

Para Pasche & Hennington (2006) a saúde foi concebida como política 
pública a partir do Movimento pela Reforma Sanitária de onde se passou a buscar 
mudanças na saúde brasileira e concebida como política de estado no momento em 
que se exigiu dos governos o cumprimento de orientações gerais expressas na 
formalidade do Estado de Direito. 

Nesse contexto, buscou-se uma leitura sobre documentos oficiais do 
Ministério da Saúde que discorre sobre as políticas públicas para a área, chegando-
se à Educação Permanente, enquanto política pública de saúde. 

 
O Grupo Beta (β) discorrendo sobre o tema de valorização de pessoas, 

explanou ao grupo que fez consulta a autores, principalmente da área de gestão, 
mas não tinham elaborado uma apresentação. Assim, fez uma breve descrição da 
compreensão do grupo, colocando que uma das principais formas de valorização do 
trabalhador é a política salarial. 

No caso da rede de CEP’s essa política não existe e, na visão do grupo, é 
uma forma de não garantir estabilidade ao trabalhador. 

Para Chiavenato (2002) o sistema de remuneração de uma organização 
atende às pessoas no que se refere a sentimento de segurança, fonte de 
reconhecimento, é vista como um objetivo a ser atingido e proporciona motivação 
para os trabalhadores. 

Para o empregador o autor coloca que essa política permite atrair e manter 
nas organizações pessoas altamente qualificadas, possibilidade de reconhecer os 
serviços prestados por meio de recompensas, motivar o desempenho, além do que 
representa um atendimento a normas legais. 

Nessa apresentação, ficou expressa mais uma vez a insatisfação das 
pessoas quanto a inexistência dessa política de salários. 

 
Na apresentação do Grupo Gama (γ) sobre o que teria mais valor na 

educação a qualidade ou a quantidade, o grupo também fez apenas uma discussão 
e colocou da dificuldade de montar uma apresentação porque não houve como se 
encontrar.  

Um dos participantes assumindo a liderança do grupo colocou que essa 
reflexão foi feita com base no autor Gentili & Silva (2007) que chamam a atenção 
para o fato de que a palavra qualidade virou modismo na educação e que pouco se 
reflete sobre o que vem a ser essa qualidade na educação. 

Segundo Gonzaga (2007) a globalização da economia na sociedade 
contemporânea trouxe consigo inúmeras mudanças e muitas delas afetaram 
diretamente a realidade educacional. 



 

 

 

 

Concordando com Gonzaga, Enguita (2007) coloca que se exite uma palavra 
hoje em moda no mundo da educação, essa palavra é, sem dúvida, “qualidade”. 

O autor discorre sobre o tema chamando a atenção para que se reflita sobre 
qualidade no contexto do neoliberalismo e, portanto, no contexto da mercantilização 
da educação. 

 
 
4.5. Oficina de Trabalho 6: Formulação de Hipóteses com vistas à aplicação na 
realidade 
 

Caminhar para a construção de hipóteses de solução aos problemas 
levantados durante as Oficinas, requereu retomar ao objetivo geral da pesquisa: 
Construir uma síntese propositiva de como gerenciar as ações pedagógicas para o 
fortalecimento da formação técnica enquanto ação de Educação Permanente em 
Saúde.  

Na leitura do objetivo viu-se a necessidade de levantar junto ao grupo uma 
reflexão sobre: O que é a Gestão Pedagógica  da ETSUS na visão desse coletivo e 
como resposta teve-se: 

1) Administração dos processos de ensino e aprendizagem dentro da Escola; 

 

2) Acompanhamento aos educandos e mediadores envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem; 

 
3) Estar dentro de várias atividades dentro da Área Pedagógica da Escola: 

planejamento, acompanhamento, resultado. Seria administração da Área 

Pedagógica da escola; 

 

4) Gerir os recursos institucionais de acordo com a Proposta Pedagógica da Escola; 

 
5) O apoio ao processo de ensino e aprendizagem, entrando as questões de 

planejamento, orientação, acompanhamento, supervisão e proposição de  ações 

e estratégias técnicas e formas de aprimorar o processo de ensino e 

aprendizagem; A gestão pedagógica apóia e acompanha todo o processo, desde 

o planejamento até a avaliação; 

 
6) Vejo que em cada resposta destas há uma parte. A gestão pedagógica se dá 

num âmbito maior que se refere a  zelar pelo cumprimento dos processos 

formativos, desde a identificação do Mediador até a elaboração de Planos de 

Cursos, materiais didáticos e, dentro desse zelo,  vêm as ações de 

acompanhamento, assessoramento e uma coisa que não queremos ( a área de 

aprendizagem tem verdadeira aversão) é gerir recursos financeiros dentro da 

instituição. A gestão é no que se refere a garantia dos processos de formação. 



 

 

 

 

Tudo que está voltado à área do pedagógico deve ser garantido – cumprimento 

de prazos, uma série de ações que faz parte desta ação pedagógica. 

 
Para iniciar a construção das hipóteses de solução, considerou-se o que 

VASCONCELOS (In: Berbel, 1999, p. 34) diz, que “esta etapa deve conduzir o 
aprendiz a confrontar suas hipóteses de solução com os condicionamentos e 
limitações da realidade. É uma confrontação do ideal com o real.”  

Desse modo, visando à construção de uma síntese propositiva, teve-se como 
formulação pelos grupos: 

Grupo Alfa (Ω) 
 

Pensando nos problemas que se tem, uma das maiores dificuldades da Área 
Pedagógica é a rotatividade de pessoas dentro da Escola. Quando as pessoas 

começam a compreender o que se faz  e como se faz, saem. Assim, é preciso  ter: 
 
a) Um quadro básico, efetivo e permanente de profissionais (Mediadores/Técnicos); 

b)  Esses profissionais deveriam ter experiência na vivência do serviço, 

compreender como se dão as ações no cotidiano do serviço para que haja 

integração entre aquilo que a escola faz e aquilo que os serviços de saúde 

necessitam e esperam da formação;  

c) Grupos de estudos para se apoderar de conhecimentos da Proposta Pedagógica 

do IDM e da Escola, da Educação Permanente em Saúde e dos conhecimentos 

básicos que perpassam os processos formativos; 

d) Rever todo o material didático da Escola. Há necessidade de estudar, 

contextualizar os textos, tirar o peso que eles têm e os deixar leves de forma  que 

atendam nossos objetivos mas não caia no que os educandos identificam como 

cansativos e repetitivos; 

e) Trabalhar para que os educandos se vejam como sujeitos dos processos de 

ensino e aprendizagem. Essa ação, necessariamente deve envolver a Área 

Pedagógica juntamente com as Áreas Técnicas que muitas vezes não tem 

experiência no campo da educação e são muito técnicos mesmo; 

f) Instituir Comitê que seria responsável pela integração do ensino com o serviço. 

Esse comitê deveria  acompanhar e promover o diálogo da Escola junto a gestão 

das Unidades de Saúde, junto a SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) para 

que houvesse compreensão e participação nas ações que a Escola desenvolve. 

Assim, fica evidente que há uma necessidade de fortalecimento das ações da 

escola junto aos serviços; 

g) Ao mesmo tempo quem está coordenando um Curso se deve conhecer muito 

bem o que ocorre lá na ponta. Se não se conhece, voltar-se-á a fazer o que se dá 



 

 

 

 

em tese, um processo de formação desvinculado da realidade dos serviços. 

Nessa situação o Coordenador Técnico tem uma responsabilidade enorme sobre 

isso. 

 

 

Grupo Beta (β) 
 

1) O papel da escola deveria ser fazer com que o estudante enxergue sua 

importância enquanto escola e voltar para o seu ponto original de colocar o 

educando para estudar; 

2) Mexer na nossa Proposta Pedagógica para iniciar os cursos refletindo sobre 

um pouco de Filosofia: quem sou eu, o que estou fazendo aqui? Isso é fundamental 

para que o trabalhador reflita sobre a sua prática profissional e se abra a uma força 

de propulsão que o deixe bem animado até o final do Curso. 

 
Na formulação do Grupo Beta, houve uma interferência do Grupo Alfa, em 

que foi colocado: 
 
1) Temos algo muito presente em nossas turmas que nos deixa muito 

preocupados: educandos que trabalham na saúde e são doentes. Isso nos preocupa 

muito porque eles faltam e têm-se constantes ausências. Vivemos uma situação no 

Curso Técnico em Nutrição do PROEJA (Programa de Integração da Educação 

Profissional à Educação Básica na modalidade da Educação de Jovens e Adultos) 

em que buscamos respostas junto a eles do por que eles não priorizarem a 

formação? Um exemplo foi o que vivemos com a Mediadora [...]. Vimos que todos 

aqueles educandos estavam doentes. Trabalham com saúde e são doentes. Eles 

alegaram a imensa sobrecarga de trabalho, o fato de fazerem vários plantões, o fato 

de não dormirem adequadamente. Nossa dificuldade vai muito mais além. O que 

fazer com esse povo que está doente?  Temos um quadro de mediadores que 

adoece com freqüência. Nosso quadro é de doença. A dificuldade maior que temos é 

a saúde, acompanhada da sobrecarga de trabalho. Nossa maior dificuldade junto 

aos educandos é a produção. Isso se torna um fardo. 

 
Para tanto o Grupo Beta sugeriu que: 

1) Inserir nos itinerários formativos momentos de integração e lazer. Temos 

vários colaboradores que não conhecem a rede de Centros de Educação 

Profissional. Uma escola não conhece a outra; 



 

 

 

 

2) Nas organizações mais avançadas em gestão do trabalho há uma 

preocupação grande com a qualidade física do trabalhador. Assim, desenvolvem-se 

ações ligadas à saúde mental, exercícios, alongamento. Sugiro que sejam inseridos 

esses momentos dentro do processo formativo. Isso amenizaria o sofrimento; 

3) Um bom profissional do mundo moderno é aquele que tem cultura geral 

ampla. Um técnico ou profissional com formação de nível médio precisa saber ler 

para além do básico, a formação geral que a escola da educação básica deveria dar 

e não dar. Poderíamos assumir isso. Ler além do trivial. Já pensou termos 

educandos com a sensibilidade trabalhada para apreciar quadros, desenhos, ouvir 

música, desenvolver a capacidade de se reconhecer? 

4) Além da capacidade técnica, nossos educandos precisam ter uma boa base 

teórica, capacidade de interpretar o que é a educação e a educação permanente. 

Nossos coordenadores técnicos e da aprendizagem têm uma responsabilidade 

enorme: só iremos fazer Educação Permanente em Saúde se conseguirmos integrar 

o ensino e o serviço. Devemos ser capazes de reinventar, inovar o serviço. O 

processo formativo deve também assumir isso na formação. Nosso contato com o 

trabalhador do serviço por cerca de 1800 horas, ter esse tempo com o trabalhador 

que tem experiência no serviço, é fantástico. Temos a oportunidade de enxergar o 

serviço de uma maneira extraordinária; 

5) Devemos buscar compreender o serviço para que a formação impacte o 

serviço com base nos novos saberes; 

6) É real para nós a necessidade de investir nas Coordenações Técnicas. Elas 

perderam sua identidade.  Precisamos parar e conversar bastante sobre isso. Assim 

como o Coordenador Administrativo responde para a Gerência de Desenvolvimento 

Institucional e a Área Pedagógica tem uma interlocução forte com a Gerência 

Pedagógica e Curricular, para avançarmos legal precisamos de um bom 

investimento nessa área das coordenações técnicas. As boas escolas do país 

trabalham com um  Coordenador Geral,  um Coordenador Pedagógico e um 

Coordenador Técnico para todas as áreas profissionais. Nós fomos ousados e 

colocamos um Coordenador Técnico para cada área profissional. Ele deveria ser a 

figura que garantiria a qualidade técnica do Curso, faria a interlocução com o 

mercado de trabalho, estaria atento às novas tecnologias em sua área e faltou de 

nossa parte, os investimentos necessários. Já houve a defesa, inclusive, de se 

acabar com essa função especializada do Coordenador Técnico. 

 
Grupo Gama (γ) 



 

 

 

 

 
1) Necessidade de que o Módulo de Acolhimento presente nos Currículos da 

Escola conte com o componente da Língua Portuguesa e Matemática aplicados a 

área específica de formação; 

2) Inserir no cotidiano da Escola momentos de estudo, mesmo que aos poucos, 

mas que fosse dada aos profissionais a oportunidade de estudar em cima de suas 

fragilidades, que fosse possível problematizar as dificuldades e buscar juntos a 

construção de saídas; 

3) Que o grupo de profissionais que está fazendo o Mestrado possa dar retorno 

à Escola socializando e compartilhando seus aprendizados com os demais nesses 

momentos de estudo e compartilhamento de saberes; 

4) Precisa haver uma agenda que permita a Coordenação de Aprendizagem dá 

orientação e atendimento aos novos. Os recém chegados têm muitas dificuldades e 

querem saber mais. Corremos atrás de [...] e [...]. Pedimos um minuto de atenção. 

Sentamos ao lado uma da outra. Temos afazeres diários, imensos. Um momento de 

estudo desses é primordial. Embora nos esforçando e levando material de leitura 

para casa, precisamos ter o espaço de troca, de outros olhares;  

5) A área pedagógica deve ter interlocução intensa com as Coordenações 

Técnicas e com os Mediadores da Aprendizagem; 

6) A ETSUS deve garantir assento dentro dos diferentes espaços colegiados da 

Saúde para se integrar as formulações das políticas e fazer-se participante do 

controle social; 

7) Fortalecer a relação ensino x serviço. Para tanto, a Escola deve apresentar 

seus currículos ao gestor para ver se comporta o que de fato o serviço precisa; 

8) Fortalecer a formação porque há relatos do serviço de que os educandos da 

ETSUS nem se comparam a educandos formados por outras instituições, pois os 

mesmos vêem sem a prática nos serviços; 

9) Que as apostilas usadas nos cursos venham a romper com os modelos 

hegemônicos de Saúde; 

10) Que as Coordenações Técnicas não fiquem sozinhas responsáveis pela 

produção de material didático. Que seja garantida uma condição para que esse 

processo aconteça. Que sejam oferecidas capacitações, pois é uma 

responsabilidade muito grande preparar um material didático sozinho e com um 

único olhar. Aqui, necessariamente deveria haver uma ação interdisciplinar; 

11) Que no quadro de pessoal da Escola seja inserido um Psicólogo que possa 

apoiar o trabalho das demais equipes; 



 

 

 

 

12) Buscar junto aos gestores da saúde uma forma de atendimento ao educando-

trabalhador do SUS, ou seja, a ETSUS deve levar a gestão da saúde a reconhecer a 

necessidade de dispor atendimento aos profissionais que estudam e trabalham na 

ação educacional da saúde; Deve haver uma  garantia de acesso aos serviços. Um 

exemplo prático seria o uso do Laboratório de Odontologia da Escola. Para tanto, 

deveria ser feita uma articulação entre as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde para que uma entrasse com o profissional e a outra com o material que 

permitisse atendimento no ambiente da Escola aos profissionais do SUS e à 

comunidade escolar. 

 
A OT-6 foi muito intensa, tanto do ponto de vista da participação do grupo, 

quanto da participação mais efetiva da ETSUS. 
Também, ficou na responsabilidade da pesquisadora o desenho de um Plano 

de Ação para implementação das ações, a ser apresentado ao grupo, 
posteriormente.  

A análise desta oficina será organizada na forma da síntese propositiva no 
próximo capitulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. Nasce a Síntese Propositiva... 
 

Para efeito de construção da síntese propositiva, fez-se uso do Esquema 6 - 
(Dimensões das dificuldades na oferta da formação Técnica de Nível Médio), voltado 
às dimensões em que foram classificados os diferentes problemas. Essa escolha 
deu-se pela identificação de que, as hipóteses são comportadas em três das 
dimensões apresentadas neste esquema, tendo-se: 
 



 

 

 

 

                                                           Gerencial (I)                    
  

 
 
 
 
 
Pedagógica (III)                                                                                 Técnica (IV) 

 
 

                         
                          
 
                                       Administrativo (II) 

 
No que se refere à esfera gerencial no âmbito das Coordenações Gerais das 

Escolas, apresentam-se como proposições de ações a serem implementadas: 

 
Esquema 13: Proposições para as Coordenações Gerais. 
 

A análise do esquema 13 permite observar que os grupos apontaram como 
importante ponto a ser trabalhado pelas Coordenações Gerais a construção de uma 
política que promova a integração entre as escolas e os serviços. 

Essa é uma ação importante a todas as esferas de atuação da Educação 
Profissional, considerando que o trabalho feito nos CEP’s volta-se à 
profissionalização e, portanto, tem estreita relação com o mercado e o mundo do 
trabalho. 

No caso da Saúde em especial, há de se considerar que há regulação para 
essa ação, ou seja, existe legislação especifica considerando que a gestão do SUS 
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é feita nas esferas de governo: federal, estadual e municipal. 
Essa gestão compartilhada preconizada para o SUS permite que profissionais 

se posicionem, se organizem e reorganizem para dar conta de atender à 
complexidade do SUS nas suas diferentes ações, dentre as quais, inclui-se a 
Educação Permanente em Saúde. 

Considera-se importante observar que, os espaços de aprendizagem das 
escolas devem ser colocados à serviço também dos educandos, pois de acordo com 
Zanchi & Zugno (2008) o aspecto pedagógico da formação não pode ser separado 
da comunidade quando se busca uma aprendizagem contextual e que visa integrar 
os educandos à sociedade, considerada ambiente futuro de sua atuação 
profissional.  

A preocupação com os educandos, trabalhadores da saúde que precisam ser 
tratados, considerando que grande parte deles está doente, alia-se a discussão 
nacional em relação a saúde do trabalhador. 

Essa identificação leva a uma aproximação de um questionamento proposto 
por Barros & Carvalho (2006, p. 171) quando perguntam “é possível trabalho sem 
saúde? É possível saúde sem trabalho?”. Para eles o trabalho nunca é neutro em 
relação à saúde, ou seja, há uma estreita conexão entre um e outro. 

Também considera a OMS (2007) que há alta taxa de perda dos 
trabalhadores de saúde, causada pela morte provocada pelas próprias doenças que 
eles trabalham para curar. Então, essa é uma questão que não pode passar 
despercebida ao processo educativo desses profissionais. 

A preocupação com a saúde dos trabalhadores revela também outro olhar 
para o papel da educação e do educador. 

Como considera Freire (2007) não tem como o trabalhador social ser neutro 
frente ao mundo, frente à desumanização ou humanização, é necessário que faça a 
sua opção, pois sua opção será determinante quanto ao seu papel, seu método e 
suas técnicas de ação.   

Nesse contexto, Bergue (2005) chama a atenção ao absenteísmo, ou seja, a 
perda da capacidade de trabalho por um determinado período de tempo em função 
de faltas, saídas antecipadas, atrasos, enfim, um conjunto de situações que afastam 
o trabalhador do seu espaço produtivo e que trás como conseqüência, no mínimo, a 
sobrecarga de outros. 

Chama atenção a necessidade de promoção de momentos de estudo dentro 
da rede de CEP’s pelas inúmeras dificuldades expressas pelas equipes. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio não é simples, pelo 
contrário, Ramos (2002) adverte para o fato de que o desafio pedagógico posto na 
educação para o trabalho é que a construção do modo de formação deve permitir a 
construção do profissionalismo, implicando no desenvolvimento de múltiplas 
competências.  

Nesse contexto, atentar ao que o grupo propõe quanto à reconstrução de 
identidade das Coordenações Técnicas é, sobremodo importante, principalmente se 
considerar que esse profissional tem a responsabilidade do ponto de vista técnico 
pelo processo formativo, ou seja, seu olhar vai desde a concepção do currículo em 
execução até o seu pleno desenvolvimento. 

Por fim, a construção de uma política de acolhimento ao educando, fazendo-o 
enxergar em que espaço educativo ele está e quem é ele nesse contexto, faz-se 
necessário, em especial aos educandos profissionais dos serviços de Saúde. Para 
eles, a formação tem dupla importância, pois além de buscar garantir a  densidade 



 

 

 

 

técnica ao seu trabalho, confere-lhe identidade profissional e, portanto, permite-lhe 
crescer em suas carreiras no âmbito do SUS. 

No que se refere à esfera gerencial no âmbito das Coordenações Técnicas, 
apresentam-se como proposições a serem implementadas o conjunto das seguintes 
ações:  
 

 
Esquema 14: Proposições para as Coordenações Técnicas. 
 

Com relação às proposições feitas no âmbito das Coordenações Técnicas 
vale ressaltar que cada Coordenador responde do ponto de vista técnico pela 
formação sob sua responsabilidade. 

Nesse sentido, considerando que o processo formativo se dá com base na 
execução de um currículo, importante se faz que os Planos de Cursos da rede de 
CEP’s venham a ser atualizados. 

Ressalta-se, nesse contexto, o que defende Ceccim (2005) de que a 
Educação Permanente em Saúde tem como centro de suas necessidades a dialética 
relação das ações e dos serviços de saúde. Ela requer um olhar cuidadoso quanto 
ao componente político do perfil profissional e dos serviços. Requer porosidade e 
flexibilidade para a experimentação e troca entre o ensino e o serviço. 

Por outro lado, Rangel (2007) adverte que o plano político das práticas da 
educação e saúde, ampara-se no compromisso dos governos e dos educadores 
com aquilo que se ensina e com aquilo que deve ser garantido no processo de 
formação profissional.  

Esse compromisso para a autora deve ser entendido como direito do 



 

 

 

 

educando-trabalhador, devendo constituir-se na essência dos cursos de formação, 
cuja finalidade é a melhoria na qualidade do serviço a ser prestado à população. 

No caso da ETSUS em particular há de se considerar o que Cutolo (2001) diz 
quanto ao fato de que o núcleo da questão da educação na área da saúde se 
expressa na concepção saúde/doença das práticas curriculares dos órgãos 
formadores e o grande desafio posto às escolas é problematizar a contradição 
interna entre um currículo centrado no Modelo Biomédico e uma proposta de 
atenção centrada no Modelo da Integralidade. 

Para Pasche & Hennington (2006) a moderna promoção da saúde critica o 
modelo biomédico e flexneriano buscando alcançar a intersetorialidade e, portanto, 
buscando uma visão ampliada de saúde. 

Vale lembrar que Sacristán (2000) chama a atenção para o fato de que não 
se pode esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais, 
de socialização, que se atribui à educação escolarizada. Nesse sentido, sua 
atualização reflete o caráter de compromisso social com a formação e suas 
finalidades. 

Assim, a reformulação dos Planos de Curso e, conseqüentemente, a 
reformulação do material didático é fundamental, uma vez que assumir uma 
abordagem integradora do currículo pressupõe dificuldades porque esta nova visão 
implica em atitudes dentro do contexto das escolas da área da saúde e seu conjunto 
de práticas curriculares. (CUTOLO, 2007). 

A reformulação curricular também apresenta como desafio a inserção do 
componente de integração e lazer nos itinerários formativos. Chama a atenção, 
porém, ao fato de que essa não é uma discussão nova na saúde. 

De acordo com Filho & Carvalho (2006) largo esforço vem sendo feito  pelos 
Ministérios da Saúde e Ministério do Esporte no sentido de haver uma união das 
ações em que o esporte e o lazer integrem-se às políticas voltadas à promoção da 
saúde. 

Quanto ao desafio proposto de que as disciplinas de Matemática e Língua 
Portuguesa que estão como bases cientificas e tecnológicas no módulo de 
acolhimento dos cursos Técnicos de Nível Médio tenham o caráter aplicado, deve-
se, sobretudo, à necessidade de conciliar as atividades de reforço e produção 
textual na linguagem específica de cada uma das grandes áreas profissionais. 

Módulo de acolhimento é uma parte do itinerário formativo das formações 
técnicas da rede de CEP’s voltada a garantia de uma carga horária que permita o 
acolhimento ao educando e o suprimento de possíveis fragilidades decorrentes da 
educação básica. 

Essas horas, portanto, precisam na visão do grupo ter uma relação com as 
especificidades de cada área profissional, pois  o dia-a-dia dos profissionais técnicos 
requer fazer-se registros escritos em suas atividades e a linguagem praticada em 
cada área profissional é altamente específica. 

Em relação a proposição de reconstrução da identidade das coordenações 
técnicas, reforça-se o que já foi dito anteriormente, ou seja, compreendendo o 
caráter técnico da formação a interação desse profissional com o coletivo que 
envolve a área é fundamental no contexto da profissionalização, pois à ele compete 
a responsabilidade técnica do curso. 

No que se refere à esfera gerencial no âmbito das Coordenações 
Pedagógicas (Aprendizagem), apresentam-se como proposições a serem 
implementadas o conjunto das seguintes ações: 



 

 

 

 

 

 
Esquema 15: Proposições para a Área Pedagógica. 
 

No âmbito das Coordenações de Aprendizagem os desafios não são menores 
em relação aos das demais áreas, pois como uma das necessidades surge o 
trabalho de alteração da Proposta Pedagógica da Rede de CEP,s. 

Essa tarefa não é simples por ser a Proposta Pedagógica o documento 
orientador das ações educacionais da rede, inclusive subsidiando o Projeto Político 
Pedagógico de cada escola, bem como os rumos dos Planos de Cursos. 

Assim, nessa reformulação há de se considerar a necessidade de um trabalho 
em que os educandos se reconheçam como sujeitos do processo de ensino e 
aprendizagem. Em grande medida esse esforço já é feito, até porque a Proposta 
Pedagógica pauta-se na linha da educação libertadora defendida por Paulo Freire, 
onde o educando é o sujeito crítico, ativo e autor da construção de sua história, 
(GEPRO, 2005). 

Nesse contexto surge a necessidade de inserir na Proposta Pedagógica 
componentes da Filosofia que permitam ao educando enxergar a realidade de seu 
contexto e posicionar-se dentro dele.  

Aqui não se ignora o que coloca Gonzaga (2007) de que toda e qualquer 
orientação de cunho filosófico e pedagógico para a determinação de padrões e 
ações educativas representam tendências com uma intencionalidade. 

Nesse sentido, a responsabilidade que fica à equipe no processo de inserção 
quanto a esse novo olhar é grande fazendo-se necessário ter o claro entendimento 
das intencionalidades, uma vez que conforme coloca Sacristán (2000) os currículos 
expressam o equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema 
educativo num dado momento. Assim, reforça-se a importância de suas finalidades.  

Também no âmbito de ações das Coordenações Pedagógicas insere-se à 
proposição de estudos e busca de estratégias de acolhimento às crianças e aos 
educandos com dependência química. 

Aqui, traz-se à memória novamente a reflexão sobre a clientela oculta dentro 
da escola, as crianças em diferentes faixas etárias e os educandos dependentes 
químicos. Oculta no sentido de não aparecer nos registros oficiais da rede de CEP’s, 
oculta por ser ignorada, oculta por não ter espaço de discussão. 



 

 

 

 

Assim, surge a proposição de estudos e busca de estratégias quanto ao como 
lidar com esse fenômeno e de que forma a rede se preparará diante dessa 
realidade. 

Essa situação vem ao encontro do que defende Almeida & Placco (2006) de 
que o ser humano necessita ser cuidado e cuidar, considerando cuidar, em seu 
sentido mais significativo, o estar atento ao bem-estar do outro. 

Para as autoras, as ações de cuidar na relação pedagógica inserem-se em 
diferentes dimensões, porém, independente de quais sejam, envolvem sempre o 
comprometimento, a disponibilidade para conhecer as necessidades do outro 
naquele momento e no contexto em que se encontra. 

Há também a proposição de uma reorganização do trabalho da Área 
Pedagógica no sentido de haver um espaço, um tempo disponível para acolhimento 
aos mediadores da aprendizagem, aos coordenadores das áreas técnicas e aos 
próprios assessores pedagógicos no sentido de discutir as inúmeras especificidades 
do processo educativo. 

Para Freire (2007) na educação quase sempre se tem técnicos de boa 
vontade, embora ingênuos no sentido de se deixar levar pelo tecnicismo e em nome 
do que denominam “necessidade de não perder tempo” verticalmente se substitui o 
diálogo pelas imposições unilaterais, o que para o autor resulta por escorregar na 
ironia da contradição: “para não perder tempo” o que acabam fazendo é perdê-lo. 

Vale considerar o que defende Almeida & Placco (2001) de que a escola 
como sendo o espaço originário da atuação dos educadores mantém uma relação 
dialética com a sociedade e, essas relações refletem nas suas práticas, também 
dialéticas e complexas. Assim, desvelar e explicitar as contradições embutidas 
nessas práticas é uma ação da qual o gestor do processo pedagógico não pode se 
eximir. 

Morandi (2002)  por sua vez considera que o trabalho pedagógico não é 
somente um face a face com o mediador, com o educando, com o gestor, por meio 
de procedimentos pré-estabelecidos. Esse trabalho deve necessariamente ser 
dialógico e permitir aos seus atores a tomada de decisões.  

Nos depoimentos de como o grupo enxerga a gestão pedagógica, percebe-se 
quão grande é esse raio de ação, ou seja: 
 

1) Estar dentro de várias atividades dentro da Área Pedagógica da Escola: planejamento, 

acompanhamento, resultado. Seria administração da Área Pedagógica da escola; 

 

2) Gerir os recursos institucionais de acordo com a Proposta Pedagógica da Escola; 

 
3) O apoio ao processo de ensino e aprendizagem, entrando as questões de planejamento, 

orientação, acompanhamento, supervisão e proposição de  ações e estratégias técnicas 

e formas de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. A gestão pedagógica apóia 

e acompanha  todo o processo, desde o planejamento até a avaliação. 

 

Observa-se que, na visão do grupo, a ação pedagógica é muito mais que 
simplesmente orientar através de padrões quanto ao modo de desenvolver o 
processo de ensino e aprendizagem.  

Faz-se necessário momento de diálogo, demanda imprescindível das ações 



 

 

 

 

educacionais que corre o constante risco de viver o tão nocivo ativismo, que trás 
descontinuidades e fragmentações aos processos educacionais, como diz Goergen 
(2006). 

Também é apresentada a necessidade de identificação de temas relevantes a 
serem estudados dentro dos diferentes CEP’s e a busca por momentos de estudos 
que permitam a troca de olhares entre as equipes. 

Aqui, reforça-se o que diz Cutolo (2007) que a interdisciplinaridade tem como 
uma de suas principais características a possibilidade do trabalho conjunto em 
busca de soluções, respeitando-se, no entanto, as bases disciplinares de cada um, o 
que pode gerar intensa troca entre os Coletivos de Pensamento. 

De acordo com o autor a expressão Coletivos de Pensamento refere-se às 
diferentes profissões que em conjunto constroem fatos novos frente a problemas 
comuns. 

Na visão de Ceccim (2005) a Educação Permanente em Saúde não pode 
prescindir de equipes multiprofissionais formando coletivos de trabalho visando a 
superação de problemas de saúde, uma vez que a tendência é que cada profissional 
esteja sempre desatualizado e nunca seja capaz de sozinho, dar conta das 
complexas necessidades da saúde. 

Diante do que foi construído pelo grupo observa-se que a Síntese Propositiva 
concernente ao gerenciamento das ações pedagógicas para fortalecimento da 
formação técnica enquanto ação de Educação Permanente em Saúde aponta para 
um tripé que envolve as áreas: gerencial, técnica e pedagógica da ETSUS. Esse 
tripé poderia ser assim representado: 

 

 
Esquema 16: Tripé da Síntese Propositiva. 
 
 As ações inerentes as diferentes áreas se intercruzam formando um todo 
interdependente entre si, que sinaliza a necessidade de uma construção conjunta 



 

 

 

 

em que o fazer operativo de uma necessariamente relaciona-se ao fazer operativo 
da outra. 
 Do ponto de vista da gestão pedagógica e curricular da Rede de Centros de 
Educação Profissional do Acre, evidenciam-se possibilidades favoráveis à realização 
das ações propostas num cenário em que  há compromisso político-ético-social com 
o fazer educacional da Saúde. 
 Os investimentos oriundos do poder público (nas diferentes esferas) até aqui 
têm sido traduzidos em resultados concretos através da formação de profissionais 
Técnicos de Nível Médio já trabalhadores do SUS num processo que se articula 
instituição de ensino e o ambiente de trabalho dos serviços. 
 Sustenta-se aqui que a Educação Permanente em Saúde exige um olhar 
denso e plural do ponto de vista do sistema educativo e do sistema de saúde, 
sobretudo se for levado em consideração que seu planejamento, monitoramento e 
avaliação só serão possíveis mediante o envolvimento das esferas gerenciais, 
técnicas, administrativas e pedagógicas de ambos os sistemas. 
 Para tanto, a integração ensino e serviço constitui-se numa plataforma de 
base aos fazeres pedagógicos da Educação Permanente em Saúde uma vez que 
abre possibilidades à reorientação da formação profissional, visando a garantia de 
uma abordagem integral do processo saúde-doença focado na atenção básica e 
capaz de promover transformações nos modos de geração de conhecimentos, 
ensino e aprendizagem, bem como  na oferta  de serviços à população. 
O foco, portanto, do gerenciamento das ações pedagógicas no âmbito das ETSUS 
para fortalecimento da formação Técnica de Nível Médio deve ser, acima de tudo, no 
seu Projeto Político Pedagógico (PPP), pois é nele que poderá se garantir como eixo 
metodológico da formação a integração ensino-serviço. É nele que se pode garantir 
a estruturação de um currículo voltado ao desenvolvimento de competências numa 
concepção pedagógica que vise a problematização das próprias práticas de saúde, 
traduzido, portanto, em Planos de Cursos dentro do que preconiza as Diretrizes do 
SUS e sistema educativo. 
Por representar o documento orientador do fazer educacional da ETSUS que lhe 
confere identidade enquanto instituição formadora, é o PPP que deve sinalizar que 
condições são requeridas a esse fazer e aquilo que não se pode prescindir nesse 
processo, inclusive as responsabilidades inerentes às diferentes esferas de poder 
dentro da escola. 
   
  
 
5. Considerações Finais 
 

                                        “[...] O saber se faz através de uma superação constante. O saber superado 
já é uma ignorância. Todo saber humano tem em si o testemunho do novo 
saber que já anuncia. Todo saber traz consigo sua própria superação. 
Portanto, não há saber nem ignorância absoluta: há somente uma 
relativização do saber ou da ignorância”. (FREIRE, 2007, p.29). 

 

Nesta etapa final do trabalho, têm-se o propósito de afirmar pontos relevantes 
surgidos no decorrer da pesquisa e reforçar alguns entendimentos baseados no 
aprendizado adquirido ao longo dessa caminhada. 



 

 

 

 

De forma substancial interessa enfatizar que a educação é uma ação 
complexa de ser desenvolvida e que o seu fazer cotidiano requer, acima de tudo, a 
disposição de buscar compreendê-la em suas diferentes esferas. 

Fazer educação não é simplesmente preparar infra-estrutura adequada, 
compor equipes, desenhar currículos, elaborar e executar planejamentos 
educacionais e desenvolver o processo de ensino e de aprendizagem junto aos 
educandos. 

Fazer educação é desenvolver a capacidade de enxergar o próximo como 
sujeito do seu ensino e da sua aprendizagem e que, por assim dizer, participa do 
processo educacional embutido de seus saberes e de seus valores. É ler contexto, 
desenhar cenários, prever o calculável, fazer o possível, reagir diante do inusitado, é 
levar em consideração as polaridades e as contradições impostas pela realidade 
cotidiana associadas ao envolvimento, ao compromisso e à defesa da causa. 

Agregar essas ações à Saúde cujo foco volta-se à produção do cuidado 
integral de saúde por meio de seus serviços, seja no âmbito público ou privado, 
torna-se mais complexo ainda, considerando as especificidades  e o cuidadoso olhar 
que a área requer. 

Esse olhar cuidadoso não é apenas em função da área da Saúde tratar da 
vida humana, mas também pelos componentes da vida social que permeia as 
diferentes instâncias do viver. 

A Educação em Saúde não é tarefa simples. Esse olhar considera o fato de 
viver-se cotidianamente diante de desagregações de toda natureza. Então, pensar 
na integração de duas áreas tão abrangentes já é por si só desafiador. 

Traz-se, portanto, a essa reflexão, a Educação Profissional colocada na 
confluência de dois grandes sistemas, o educacional e o produtivo e cuja finalidade 
primordial associa-se ao desenvolvimento de competências que garantam ao 
trabalhador autonomia no gerenciamento de sua vida profissional. 

Por outro lado, traz-se também a Educação Permanente em Saúde, ação 
embutida de especificidades que não podem ser ignoradas, do ponto de vista de sua 
existência como política pública dentro do Sistema Único de Saúde. 

Nesse contexto, é reconhecida a complexidade que representa romper com 
um currículo centrado na assistência à saúde e referenciado no modelo médico 
hegemônico voltado, principalmente, a ações hospitalocêntricas e distanciado das 
bases de integralidade da atenção básica. 

Também,  não menos complexo  o planejamento das ações educacionais, 
tendo que, necessariamente, envolve as diferentes instâncias gestoras do SUS, 
visando, a necessária integração entre o ensino e o serviço. 

Foi sobre essa ótica que se guiou a pesquisa e que se buscou a construção 
da síntese propositiva para o gerenciamento das ações pedagógicas para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio enquanto ação de Educação 
Permanente em Saúde. 

O desenvolver da pesquisa oportunizou, através da técnica de pesquisa 
utilizada,a participação dos vários atores envolvidos no processo educativo 
desencadeando um processo reflexivo que gerou uma síntese propositiva. 



 

 

 

 

À síntese propositiva indica caminhos desenhados pelo próprio grupo quanto 
as ações a serem desenvolvidas com vistas a contribuir para a melhoria da 
qualidade de oferta da formação Técnica de Nível Médio e, embora tendo ficado de 
lado ações inerentes à Área Administrativa, chama-se a atenção para o fato de sua 
relevância. 

O desenvolver as proposições embute-se da valorização do que a pesquisa 
demonstrou, ou seja, é como se diz parafraseando Pessoa (1992) que da aldeia em 
que se encontra se vir o quanto de terra se pode ver no Universo. Por isso a aldeia é 
tão grande como outra terra qualquer. Porque ela é do tamanho do que se ver. E 
não do tamanho da altura que se tem.  

O que se viveu, permite destacar como pontos passivos de intervenção no 
âmbito da ETSUS (AC) para o fortalecimento da Educação Permanente em Saúde 
enquanto uma das políticas públicas para consolidação do SUS: 

I) Política de Pessoas: aqui se chama a atenção  para dois pontos em 

especial: a) Necessidade da composição de um quadro efetivo de 

pessoas: esse quadro seria constituído a partir do apoio das instâncias 

gestoras do SUS, em articulação conjunta com o sistema educativo 

que disponibilizaria profissionais das diferentes áreas da Saúde e das 

diferentes áreas da Educação para cumprimento de sua jornada de 

trabalho exclusivamente na ETSUS, permitindo a composição de um 

quadro básico de pessoas que teria possibilidade de “criar raízes” na 

ETSUS do ponto de vista de suas ações (planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação) quanto à formação Técnica de Nível Médio 

em Saúde, reduzindo a rotatividade que interfere na continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos. Para essa ação seria importante a 

participação do Ministério da Saúde através da Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES) e dos Departamentos 

de Gestão da Educação na Saúde e Departamento de Gestão e da 

Regulação do Trabalho em Saúde; b) Educação Permanente com 

vistas à preparação das pessoas: a pesquisa indicou a necessidade 

de uma mudança quanto à concepção de educação e também de 

saúde. Essa mudança traria implicações que alcançariam os currículos 

da ETSUS, chegando conseqüentemente ao educando-trabalhador do 

SUS. Seria, portanto, voltada à gestores – dos processos 

administrativos, técnicos, pedagógicos e gerenciais como um todo e 

também aos profissionais que atuam na mediação da aprendizagem; 

 



 

 

 

 

II) Gestão Técnico-Pedagógica Ampliada: há necessidade de ações de 

planejamentos conjuntos entre as diferentes esferas da ETSUS que, 

além da construção e execução dos currículos, volte-se: a)  Reflexões 

sobre o espaço cidadão do educando-trabalhador: quem é, qual a 

sua condição de trabalho, qual a sua condição enquanto trabalhador e 

enquanto educando, de que realidade vem e para que realidade vai 

após o processo educativo. Essas reflexões fazem-se necessárias no 

contexto em que o Currículo é voltado ao desenvolvimento de 

competências, havendo o risco de eminente preocupação com o 

desenvolvimento da competência em si sem a devida co-relação com 

as reais condições do educando-trabalhador, o que acabaria por levar 

o processo educativo a uma aproximação dos treinamentos voltados 

unicamente ao desenvolvimento de habilidades (o saber fazer);  b) 

Condições de trabalho dentro da ETSUS:  para trabalhar o currículo 

a que se propõe – Currículo voltado ao desenvolvimento de 

Competências chama-se a atenção para a necessidade de múltiplos 

olhares que dêem conta da complexidade do currículo. Para tanto, a 

composição de um quadro de Mediadores da Aprendizagem formado 

por profissionais que pudessem permear os diferentes cursos, abriria a 

possibilidade de um fazer educacional interdisciplinar e integrador mais 

próximo às políticas de saúde preconizadas pelo SUS. Também se 

aponta a necessidade de que os planejamentos e elaboração dos 

Planos de Ação para desenvolvimento do currículo tenham espaços 

garantidos na jornada de trabalho dos profissionais que atuam na 

ETSUS, evitando horas de trabalho não remuneradas que constituem-

se em motivo de distanciamento para a não realização destas ações. 

 

 

  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
  
6. REFERÊNCIAS: 
 
ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio. Políticas Públicas e Organização do Sistema de 
Saúde: Antecedentes, Reforma Sanitária e o SUS. In WESTPHAL, Márcia Faria e 
Eurivaldo Sampaio de Almeida (Organizadores).Gestão de Serviços de Saúde: 
Descentralização, Municipalização do SUS. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2001. 
 
ALMEIDA, Laurinda Ramalho de, e Vera Maria Nigro de Souza PLACCO.  O 
Coordenador Pedagógico e o espaço da mudança. Laurinda Ramalho de Almeida 
e Vera Maria Nigro de Souza Placco – (Org.). São Paulo: Edições Loyola, 2001. 
 
________, Laurinda Ramalho de, e Vera Maria Nigro de Souza PLACCO. O 
Coordenador Pedagógico e questões da contemporaneidade. Laurinda Ramalho 
de Almeida e Vera Maria Nigro de Souza Placco – (Org.).São Paulo: Edições Loyola, 
2006. 
 
ARANHA, Maria Lúcia de A. G. L. A História da Educação. 2ª Edição. São Paulo: 
Editora Moderna; 1996. 
 
ARCE, Alessandra. A pedagogia na era das revoluções: uma análise do 
pensamento de Pestalozzi e Froebel. Campinas: São Paulo. Autores Associados, 
2002. 
 
BARROS, Elizabeth & CARVALHO, Ricardo. Desafios Contemporâneos e Promoção 
da Saúde; trabalhadores da Saúde. In: In: Castro, Adriana: SUS: ressignificando a 
promoção da Saúde. Adriana Castro, Miguel Malo. São Paulo: Hucitec: Opas, 2006. 
p. 171-186. 
 
BERBEL, Neusi Aparecida Navas. Metodologia da Problematização: 
Fundamentos e Aplicações. Organização: Neusi Aparecida Navas Berbel. 
Prefácio: Leonardo Prota. 1ª Edição. Londrina-PR: Editora UEL, 1999.  
BERGUE, Sandro Trescastro. Gestão de Pessoas nas Organizações Públicas: 
uma abordagem orientada para a Administração Pública Municipal / Sandro 
Trescastro Bergue. Caxias do Sul, RS: Educs, 2005. 
 
BORDENAVE, Juan Diaz e Adair Martins Pereira. Estratégias de Ensino-
Aprendizagem. 25ª Edição. Petrópolis-RJ: Editora Vozes Ltda; 2004. 
 
BORGES, Heloísa da Silva. Políticas Públicas para a Educação de Jovens e 
Adultos no Brasil. Manaus: CEFET-AM/BK Editora, 2007. 
 
BORGES, Renata & Marcela Dohn: O trabalho de Equipe Interdisciplinar. In: 
d’ÁCAMPORA, Armando José e CUTOLO, Luiz Roberto Agea: Manual de 



 

 

 

 

Terapêutica Assistência à Família. Florianopólis: Associação Catarinense de 
Medicina, Departamento Científico, 2006. 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Brasília, 2000. 
 
_____.Lei n⁰ 5.692/71. Fixa as Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º Graus e dá 

outras providências. Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica. 

Ministério da Educação. Brasília-DF, 2000. 

 

_____.Lei n⁰ 7.044/82. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Conselho 

Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica. Ministério da Educação. 

Brasília-DF, 2000. 

 

_____.Lei n⁰ 9.394/96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica. Ministério da 

Educação. Brasília-DF, 2000. 

 

_____.Decreto Federal 2.208/97. Regulamenta o § 2⁰ do art. 36 e os artigos 39 a 42 da 

Lei n⁰ 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Ministério da Educação. Brasília-DF, 2000 

_____.Decreto Federal 5.154/2004. Revoga o Decreto Federal 2208/97. Ministério da 
Educação. Brasília-DF, 2005. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. A implantação da Unidade Saúde da Família. 
Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília, 2001. 
 
_______,  Ministério da saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde: Política de Educação e 
Desenvolvimento para o SUS: caminhos para a Educação Permanente em 
Saúde: Pólos de Educação Permanente em Saúde. – Brasília, 2004. 
 
_______,  Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde:  A educação permanente 
entra na roda: pólos de educação permanente em saúde: conceitos e 
caminhos a percorrer. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. 
 
________, Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. 3ª Conferência Nacional de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde – Documento Base / Conselho Nacional de Saúde. – 

Brasília : CNS, 2005. 

 



 

 

 

 

________, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à 
Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão 
Descentralizada.Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do 
SUS e de Gestão. – Brasília: 2006. 
 
_______, Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde/Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série B. Textos Básicos de Saúde/Série 
Pactos pela Saúde 2006; v. 9). 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Gestão do Trabalho na 

Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2007. 

 
_____ Ministério da Saúde. Política de Educação e Desenvolvimentos para o 
SUS: caminhos para a Educação Permanente em Saúde: pólos de educação 
permanente em saúde. Departamento de gestão da Educação na Saúde Brasília, 
2004. Acesso http://portal.saude.gov.br/ em 12/11/2008. 
 
______, Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. Brasília: Março de 2008. 
 
BUENO, Francisco da Silveira. Silveira Bueno Minidicionário da Língua 
Portuguesa. 1ª Edição. São Paulo: Editora FTD, 2002. 
 
CANDEIAS, F.M.N. Conceitos de Educação e Promoção em Saúde: mudanças 
individuais e mudanças organizacionais. Revista Saúde Pública. V. 31, n.2, São 
Paulo, 1997. 
 
CASANOVA, Fabrício. Abordagem Familiar. In: In: d’ÁCAMPORA, Armando José e 
CUTOLO, Luiz Roberto Agea: Manual de Terapêutica - Assistência à Família. 
Florianopólis: Associação Catarinense de Medicina, Departamento Científico, 2006. 
 
CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e 
necessário. Interface – [on line]. V.9. n. 16. P. 161. Botucatu-SP, 2005. Acesso: 
http//www.scielo.org/php.index.php em 30/10/2008. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos 
humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 21ª Reimpressão. 
 
________, Idalberto. Gerenciando Pessoas: como transformar os gerentes em 
gestores de pessoas. 4ª Edição. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
 
COSTA, Eliane. In: Erdtmann & Koerich.  Bernadette Kreutz Erdtmann & Magda 
Santos Koerich (Org). Cuidar e Pesquisar na Enfermagem. Florianópolis: Papa-
Livro, 2004. 
 
CORRÊA, Vera. As relações sociais na escola e a produção da existência do 
professor. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria;  RAMOS, Marise. Ensino 
Médio Integrado: Concepções e Contradições. São Paulo. Cortez, 2005. 
 



 

 

 

 

CUTOLO, Luiz Roberto Ágea.Estilo de Pensamento em Educação Médica: um 
estudo do currículo do Curso de Graduação em Medicina da UFSC. [Tese de 
Doutorado]. Programa de Pós-Graduação em medicina da UFSC, CED/UFSC, 
2001. 
 
________, Luiz Roberto Ágea: Bases Epistemológicas da Interdisciplinaridade. In: 
Rosita Saupe e Águeda Lenita Pereira Wendhausen (Organizadoras). 
Interdisciplinaridade e Saúde. 1ª Edição. Itajaí-SC: Editora UNIVALI; 2007.p. 17-
43. 
 
DALLARI, Sueli Gandolfi. In: Editores Aristides Almeida Rocha e Chester Luiz 
Galvão Cesar: Saúde Pública: Bases Conceituais. São Paulo: Atheneu, 2008. 
 
DAVINI, Maria Cristina: Enfoques, Problemas e Perspectivas na Educação 
Permanente dos Recursos Humanos de Saúde. In: Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde. (Série B. Textos Básicos de Saúde. Série: Pactos pela 
Saúde, 2006; v.9). Brasília. Ministério da Saúde, 2009. 
 
DUARTE, Elysângela Dittz et al: A experiência do Hospital Sofia Feldman na 
construção da rede serviço-ensino no contexto da saúde perinatal. In: Gestão em 
Redes: práticas de avaliação, formação e participação na saúde. Roseni 
Pinheiro & Ruben Araújo de Mattos (Organizadores). Rio de Janeiro: CEPESC, 
2006. p.333 – 344. 
 
ENGUITA, Mariano Fernández. O discurso da qualidade e a qualidade do discurso. 
In: GENTILLI, Pablo A. A. e Tomaz Tadeu da SILVA. Neoliberalismo, qualidade 
total e educação: visões críticas. Pablo A. A. Gentile e Tomaz Tadeu da Silva 
(organizadores). 12ª Edição. Petropólis, RJ: Vozes, 2007. p. 93 – 110. 
 
FERLA, Alcindo Antonio; LEAL, Mariana Bertol; PINHEIRO, Roseni. Um olhar sobre 
práticas avaliativas em descentralização do sistema de saúde: construindo uma 
abordagem analítica para atuação em rede. In: Gestão em Redes: práticas de 
avaliação, formação e participação na saúde. Roseni Pinheiro & Ruben Araújo de 
Mattos (Organizadores). Rio de Janeiro: CEPESC, 2006. 
 
FILHO, Lino Castellani & CARVALHO, Yara Maria de. Ressignificando o esporte e o 
lazer nas relações com a saúde. In: Castro, Adriana: SUS: ressignificando a 
promoção da saúde. Adriana Castro, Miguel Malo. São Paulo; Hicitec: OPAS, 2006. 
 
FRANCO, Maria Amélia do Rosário Santoro. Pedagogia como ciência da 
educação. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco. 2ª Edição. Revista e 
Ampliada.São Paulo: Cortez, 2008. 
 
____________. Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire. 17ª Edição. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1987. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. Paulo Freire. 25ª Edição. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 



 

 

 

 

__________, Paulo. Educação e Mudança. Paulo Freire. 30ª Edição. Tradução  
de Moacir Gadotti e Lilian Lopes Martin. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
 
FREITAG, Bárbara: Prefácio. In: Knechtel, Maria do Rosário. Educação 
Permanente: da reunificação alemã a reflexões e práticas no Brasil. Maria do 
Rosário Knechtel. 3ª Edição. Curitiba: Editora da UFPR, 2001. p. 5 – 15. 
 
_______, Bárbara. Escola, estado e sociedade. 4ª Edição. Revisada. São Paulo: 
Moraes, 1980. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame 
das relações entre educação e estrutura econômico-social e capitalista. 
Gaudêncio Frigotto. 4ª Edição. São Paulo: Cortez, 1993. 
 
_________, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. (Org.). Ensino Médio 
Integrado: concepções e contradições. São Paulo. Editora Cortez, 2005. 
 
FUNASA, Ministério da Saúde.Oficinas de Educação em Saúde e Comunicação. 
Fundação Nacional de Saúde. Brasília, 2001. 
 
GADOTTI, Moacyr. Pedagogia da Práxis. 1ª Edição. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
GENTILLI, Pablo A. A. e Tomaz Tadeu da SILVA. Neoliberalismo, qualidade total 
e educação: visões críticas. Pablo A. A. Gentile e Tomaz Tadeu da Silva 
(organizadores). 12ª Edição. Petropólis, RJ: Vozes, 2007.  
 
GEPRO, Gerência de Educação Profissional do Acre. Referenciais Pedagógicos 
para a Educação Profissional do Acre (Proposta Pedagógica).Rio Branco-AC: 
SEE/AC; 2005. 
 
_______, Gerência de Educação Profissional do Acre. Relatório das Oficinas de 
Construção de Currículos das Escolas Técnicas do SUS das Regiões Norte, 
Nordeste e Sul do Brasil. Rio Branco-AC: SEE/AC; 2005. 
 

GOERGEN, Pedro. Novas competências docentes para a educação: anotações para 
um currículo de formação de professores. In: BORBA, Amândia Maria de, (Org): 
Currículo e Avaliação: investigação e ações. Organizado por Amândia Maria de 
Borba, Cássia Ferri e Verônica Gesser. Itají: Editora UNIVALI: Ed. Maria do Cais, 
2006. p. 97 – 137. 
 
GONZAGA, Amarildo Menezes. Pressupostos Didáticos para o Ensino Superior. 
Amarildo Menezes Gonzada (Org.). Manaus: CEFET/BK Editora, 2007. 
 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 4ª Edição. 
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1982. 
 
HENRIQUE, Flávia: Atenção Primária em Saúde: História, Contexto, Conceitos e 
Tendências no Brasil e em Santa Catarina. In: d’ÁCAMPORA, Armando José e 



 

 

 

 

CUTOLO, Luiz Roberto Agea: Manual de Terapêutica - Assistência à Família. 
Florianopólis: Associação Catarinense de Medicina, Departamento Científico, 2006. 
p. 1 – 20. 
 
LEOPARDI, Maria Tereza. O Processo de Trabalho em Saúde: organização e 
subjetividade. Florianópolis: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.UFSC. 
(Org). Ed. Papa-Livros, 1999. 
 
________, Maria Tereza. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Autores 
Convidados: Carmem Lúcia Colomé, Elizabeta Albertina Nietsche, Rosa Maria 
Brancini Gonzales. 2ª Edição. Florianópolis-SC: UFSC-Pós-Graduação em 
Enfermagem; 2002. 
 
LIBÂNEO,José Carlos. Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas / 
Selma Garrido Pimenta (Organizadores). São Paulo: Cortez, 2002. 
 
__________ José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, para quê? José Carlos 
Libâneo. 8ª Edição. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
LÜCK, Heloísa. Perspectivas da gestão escolar e Implicações quanto à 
formação de seus Gestores. Em aberto, Brasília, v. 17, n. 72, p. 11-33, jun. 2003. 
 
LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Ética na Pesquisa em Educação: promover ou 
punir?. In: SERRANO et al. Ética, Ciência e Conhecimento. Itajaí: Editora 
UNIVALI, 2006. p.  
 
MACHADO, Maria Helena. In: Cadernos de RH Saúde. Volume 3, n.1. Ministério da 
Saúde. Brasília, Março de 2006. 
 
MAFRA, Claúdia, Cazón López et all: Educação para a Saúde no Trabalho. In: 
Revista Digital – Bueno Aires – Año 12 - N⁰ 112 – Septiembre de 2007. Site: 
www.efdeportes.com . acesso em 21/07/2009. 
 
MARQUES, Cláudia Maria da Silva. As competências crítico-emancipatórias e a 
formação dos trabalhadores de nível médio em Enfermagem: focalizando as 
políticas ministeriais.[Dissertação de Mestrado].Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007. 
 
MATUI, Jiron. Construtivismo: teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao 
ensino. Jiron Matui. São Paulo: Moderna, 1995.  
 
MELLO, Guiomar Namo/Colaboração: Madza Julita Nogueira. Cidadania e 
Competitividade: desafios educacionais do terceiro milênio. 6ª Edição. São 
Paulo: Editora Cortez, 1997. 
 
MERHY, Emerson Elias: O desafio que a Educação Permanente tem em si: a 
pedagogia da implicação. Revista Interface – Comunic., Saúde, Educ. v.9. n. 16, p. 
161-77, set. 2004/fev.2005. 
 



 

 

 

 

MINAYO, M. C. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6ª  
Edição. São Paulo: Hucitec, 1999. 
 
_______(org). Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 18ª Ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2001. 
 
MONTEIRO, A. Reis. História da Educação: do antigo “direito de educação” ao 
novo “direito à educação”. 1a Edição. São Paulo: Cortez; 2006. 
 
MORAES, Ana Shirley de França Moraes. Educação Permanente: a Saída para os 
Trabalhadores na Era da Qualidade Total. Revista Brás. Est. Pedag. Brasília: v. 
77, n. 185, p-33-51, jan/abr. 1996. 
 
MORAN, José Manuel. In: VIEIRA, Alexandre (org). Gestão Educacional e 
Tecnologia. São Paulo: Avercamp, 2003. 
 
MORANDI, Franc. Modelos e Métodos em Pedagogia. René La Borderie (Org.). 
Tradução: Maria Leonor Loureiro. Bauru-SP: EDUSC, 2002. 
 
MOTTA, Paulo Roberto. Transformação Organizacional: a teoria e a prática de 
inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2001. 
 
NETO, Álvaro Sobralino de Albuquerque Neto. Educação em Foco. Rio Branco: 
Fundação Elias Mansour, 2003. 
 
OLIVEIRA, Maria Marly. Como fazer Pesquisa Qualitativa. 1ª Edição. Petrópolis-
RJ: Editora Vozes, 2007.  
 
OMS, Organização Mundial da Saúde. Trabalhando Juntos pela Saúde – 
(Relatório Mundial de Saúde 2006). Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 
OSÓRIO, Agustín Requejo. Educação Permanente e Educação de Adultos. 
Editora Ariel, 2003.  
 
PAGÈS, Max...(et al): O Poder das Organizações. Max Pagès...(et al). Tradução: 
Maria Cecília Pereira Tavares e Sônia Simas Favatti. Revisão Técnica: Pedro Anibal 
Drago. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
PARENTI, Maria Gabriela Faiçal.: As Noções de Educação Permanente e 
Competência: um diálogo entre os campos Educação de Jovens e Adultos e 
Trabalho em Educação. [Dissertação de Mestrado] 1999. Acesso http://google.com.br/ 
em 12/11/2008. 
 
PASCHE, Dário Frederico e Élida Azevedo HENNINGTON: O Sistema Único de 
Saúde e a Promoção da Saúde. In: Castro, Adriana: SUS: ressignificando a 
promoção da Saúde. Adriana Castro, Miguel Malo. São Paulo: Hucitec: Opas, 2006. 
p. 19-40. 
 



 

 

 

 

PEDROSA, José Ivo dos Santos: Promoção da Saúde e Educação em Saúde. In: 
CASTRO, Adriana e MALO, Miguel. SUS: Ressignificando a Promoção da Saúde. 
Adriana Castro e Miguel Malo. São Paulo: Hucitec: OPAS, 2006. P. 77 – 95. 
 
PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1992. 
 
PETRAGLIA, Izabel Cristina. Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e 
do saber. Petrópolis. Editora Vozes, 1995. 
 
PINHEIRO, Anelise Rízzolo de Oliveira, Elisabetta G. Recine e Maria de Fátima Cruz 
Correia de Carvalho: As práticas Alimentares Saudáveis: a Promoção da Saúde no 
Contexto da Segurança Alimentar e Nutricional. In: Castro, Adriana: SUS: 
ressignificando a promoção da Saúde. Adriana Castro, Miguel Malo. São Paulo: 
Hucitec: Opas, 2006. p. 187-207. 
 
PINHEIRO, Roseni & Ruben Araújo de MATTOS: implicações da Integralidade na 
gestão da Saúde. In: Gestão em Redes: práticas de avaliação, formação e 
participação na saúde. Roseni Pinheiro & Ruben Araújo de Mattos 
(Organizadores). Rio de Janeiro: CEPESC, 2006. P. 11 – 26. 
 
PROVENZANO, Maria Esther & Nelly Mendonça MOULIN. Proposta Pedagógica: 
avaliando a ação. Brasília. Ministério da Saúde. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo 
Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, 2000. (Formação Pedagógica em 
Educação Profissional na Área da Saúde: Enfermagem; Módulo 8). 
 
KNECHTEL, Maria do Rosário. Educação Permanente: da reunificação alemã a 
reflexões e práticas no Brasil. 3ª Edição. Curitiba-PR: Editora da Universidade 
Federal do Paraná, 2001. 
 
RAJ, Paulo Pavarini. Gerenciamento de Pessoas em Projetos. Paulo Pavarini Raj, 
Ana Cáudia Trintenaro Baumotte, Doris Pereira D’Alincourt Fonseca, Lauro Henrique 
de Carvalho Monteiro da Silva. Reimpressão. Rio de Janeiro. Editora FGV, 2006. 
 
RAMOS, Marise Nogueira.  Possibilidades e Desafios na organização do currículo 
integrado. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. 
Ensino Médio Integrado: Concepções e Contradições. São Paulo. Cortez, 2005. 
p. 106 – 127. 
 
_______, Marise Nogueira. A Pedagogia das Competências: autonomia ou 
adaptação? 2ª Edição. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
RANGEL, Mary. Educação e Saúde: uma relação humana, política e didática. 
Revista Educação. V. 32, n.1, p. 59-64. Porto Alegre, jan/abr, 2009. 
 
RICALDONI, Carlos Alberto Caciquinho & Roseni Rosângela de SENA: 
Educação Permanente: uma ferramenta para pensar e agir no trabalho de 
Enfermagem. [Dissertação de Mestrado]. Revista Latino-americana de 
Enfermagem 2006 novembro-dezembro; 14(6). Site: www.eerp.usp.br/rlae. 
Acesso, 30/05/2009. 



 

 

 

 

 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930-1973). 26ª 
Edição. Petrópolis-RJ: Vozes, 2001. 
 
SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Tradução: 
Ernani F. da F. Rosa. 3ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
SANT’ANA, Ilza Martins e Maximiliano MENEGOLLA. Didática: Aprender a 
Ensinar. 1ª Edição. São Paulo: Editora Loyola, 1994. 
 
SAUPE, Rosita e Maria de Lourdes Denardim Budó: Pedagogia Interdisciplinar. In: 
Rosita Saupe e Águeda Lenita Pereira Wendhausen (Organizadoras). 
Interdisciplinaridade e Saúde. 1ª Edição. Itajaí-SC: Editora UNIVALI; 2007.p. 83-
99. 
 
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. 31ª Edição. Campinas-SP: Editora 
Autores Associados, 1997. 
 
________, Dermeval. Política e Educação no Brasil: o papel do Congresso 
Nacional na Legislação do Ensino. 6ª Edição, Campinas-SP, Autores Associados, 
2006. 
 
SERRANO, Alan Índio. Desafios e Limites da Interdisciplinaridade. In: Rosita 
Saupe e Águeda Lenita Pereira Wendhausen (Organizadoras). 
Interdisciplinaridade e Saúde. 1ª Edição. Itajaí-SC: Editora UNIVALI; 2007.p. 27-
43. 
 
SÓRIO, Rita Elizabeth da Rocha. PROFAE: Educação Profissional em Saúde e 
Cidadania. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
 
TACHIZAWA, Takeshy : Gestão com Pessoas: uma abordagem aplicada às 
estratégias de negócios. Takeshy Tachizawa, Victor Cláudio Paradela Ferreira e 
Antonio Alfredo Mello Fortuna. 4ª Edição. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2004. 
 
TANCREDI, Francisco Bernadini. Planejamento em Saúde, volume 2 / Francisco 
Bernadini Tancredi, Susana Rosa Lopez Barrios, José Henrique Germann Ferreira. – 
São Paulo : Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. –
(Série Saúde & Cidadania). 
 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia da Educação. Nelson Dacio Tomazi. São 
Paulo: Atual, 1997. 
 
TORREZ, Milta Neide Freire Barron...[et al.]. Planejando uma prática pedagógica 
autônoma e significativa em Enfermagem. Brasília. Ministério da Saúde. Rio de 
Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, 2000. 
(Formação Pedagógica em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem, 
Módulo 10). 
 



 

 

 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
UNESCO, 2004. Educação e Conhecimento: a experiência dos que avançaram. 
Brasília: UNESCO, Ministério da Educação, 2004. 
 
VALLA, Victor Vincent. Prefácio (Controle Social ou controle público? Uma 
contribuição ao debate sobre controle social). In: WENDHAUSEN, Águeda Lenita 
Pereira. O duplo sentido do Controle Social: (dês) caminhos da participação em 
Saúde. 1ª Edição. Itajaí-SC: Editora UNIVALI, 2002. 
 
WADSWORTH, Barry J. Inteligência e Afetividade da Criança na Teoria de 
Piaget. Barry J. W. Tradução de Esmeria Roval. Supervisão e Editoria: Maria Regina 
Malaf. 4ª Edição. São Paulo: Pioneira; 1996. 
 
WAILSELFISZ, Júlio Jacobo. Relatório de Desenvolvimento Juvenil 2003. 
Brasília: UNESCO, 2004.  
 
WENDHAUSEN, Águeda Lenita Pereira. O duplo sentido do Controle Social: 
(dês) caminhos da participação em Saúde. 1ª Edição. Itajaí-SC: Editora UNIVALI, 
2002. 
 
________, Águeda Lenita Pereira & Rosita Saupe: Os desdobramentos da 
Promoção da Saúde na Realidade Latino-Americana/Brasileira: Participação, 
Empoderamento e Interdisciplinaridade. In: Rosita Saupe e Águeda Lenita Pereira 
Wendhausen (Orgs): Interdisciplinaridade e Saúde. 1ª Edição. Itajaí-SC: Editora 
UNIVALI, 2007. 
 
ZANCHI, Marco Túlio & Paulo Luiz ZUGNO: Sociologia da Saúde. Marco Túlio 
Zanchi e Paulo Luiz Zugno. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2008. 
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos I  
 



 

 

 

 

Evolução Histórica da Educação Profissional 
 
1. 1809: A primeira notícia de um esforço governamental em direção à 
Profissionalização quando  um Decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criou 
o “Colégio das Fábricas”, logo após a suspensão da proibição de funcionamento de 
indústrias manufatureiras em terras brasileiras; 
2. Em 1816, era proposta a criação de uma “Escola de Belas Artes”,com o 
propósito de articular o ensino das ciências e do desenho para os ofícios mecânicos; 
3. Em 1861, foi organizado, por Decreto Real, o “Instituto Comercial do Rio de 
Janeiro”, cujos diplomados tinham preferência no preenchimento de cargos públicos 
das Secretarias de Estado; 
4. Na década de 40 do século XIX foram construídas dez “Casas de Educandos 
e Artífices” em capitais de província, sendo a primeira delas em Belém do Pará, para 
atender prioritariamente os menores abandonados, objetivando “a diminuição da 
criminalidade e da vagabundagem”; 
5. Posteriormente, o Decreto Imperial de 1854 criava estabelecimentos 
especiais para menores abandonados, os chamados “Asilos da Infância dos 
Meninos Desvalidos”, onde os mesmos aprendiam as primeiras letras e eram, a 
seguir, encaminhados às oficinas públicas e particulares, mediante contratos 
fiscalizados pelo Juizado de Órfãos; 
6. Na segunda metade do século passado foram criadas, ainda, várias 
sociedades civis destinadas a “amparar crianças órfãs e abandonadas”, oferecendo-
lhes instrução teórica e prática, e iniciando-as no ensino industrial.As mais 
importantes delas foram os “Liceus de Artes e Ofícios”, dentre os quais os do Rio de 
Janeiro (1858), Salvador (1872), Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e 
Ouro Preto (1886);  
7. No início do século XX o ensino profissional continuou mantendo, 
basicamente, o mesmo traço assistencial do período anterior, isto é, o de um ensino 
voltado para os menos favorecidos socialmente, para os “órfãos e desvalidos da 
sorte”. A novidade será o início de um esforço público de organização da formação 
profissional, migrando da preocupação principal com o atendimento de menores 
abandonados para uma outra considerada igualmente relevante, a de preparar 
operários para o exercício profissional; 
8. Em 1906, o ensino profissional passou a ser atribuição do Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio. Consolidou-se, então, uma política de incentivo ao 
desenvolvimento do ensino industrial, comercial e agrícola; 
9. Quanto ao ensino comercial, foram instaladas escolas comerciais em São 
Paulo, como a “Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado”, e escolas 
comerciais públicas no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, entre 
outras; 
10. Nilo Peçanha, em 1910, instalou dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices” 
destinadas aos “pobres e humildes”, distribuídas em várias Unidades da Federação. 
Eram escolas similares aos Liceus de Artes e Ofícios, voltadas basicamente para o 
ensino industrial, mas custeadas pelo próprio Estado. No mesmo ano foi 
reorganizado, também, o ensino agrícola no País, objetivando formar “chefes de 
cultura, administradores e capatazes”. Nessa mesma década foram instaladas várias 
escolas-oficina destinadas à formação profissional de ferroviários. Essas escolas 
desempenharam importante papel na história da educação profissional brasileira, ao 



 

 

 

 

se tornarem os embriões da organização do ensino profissional técnico na década 
seguinte; 
11. Na década de 20 a Câmara dos Deputados promoveu uma série de debates 
sobre a expansão do ensino profissional, propondo sua extensão a todos, pobres e 
ricos, e não apenas aos “desafortunados”. Foi criada, então, uma comissão especial, 
denominada “Serviço de Remodelagem do Ensino Profissional Técnico”, que teve o 
seu trabalho concluído na década de 30, à época da criação dos Ministérios da 
Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria Comércio; 
12. Ainda na década de 20, um grupo de educadores brasileiros imbuídos de 
idéias inovadoras em matéria de educação criava, em 1924, na cidade do Rio de  
janeiro, a Associação Brasileira de Educação (ABE), que acabou se tornando 
importante pólo irradiador do movimento renovador da educação brasileira, 
principalmente através das Conferências Nacionais de Educação, realizadas a partir 
de 1927; 
13. Em 1931 foi criado o Conselho Nacional de Educação e, nesse mesmo ano, 
também foi efetivada uma reforma educacional, conhecida pelo nome do Ministro 
Francisco Campos e que prevaleceu até 1942, ano em que começou a ser aprovado 
o conjunto das chamadas “Leis Orgânicas do Ensino”, mais conhecidas como 
Reforma Capanema; 
14. Destaque-se da reforma Francisco Campos os Decretos Federais n.ºs 
19.890/31 e 21.241/32, que regulamentaram a organização do ensino secundário, 
bem como o Decreto Federal n.º 20.158/31, que organizou o ensino profissional 
comercial e regulamentou a profissão de contador. A importância deste último deve-
se ao fato de ser o primeiro instrumento legal a estruturar cursos já incluindo a idéia 
de itinerários de profissionalização; 
15. Em 1932 foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, buscando 
diagnosticar e sugerir rumos às políticas públicas em matéria de educação. 
Preconizava a organização de uma escola democrática, que proporcionasse as 
mesmas oportunidades para todos e que, sobre a base de uma cultura geral comum, 
de forma flexível, possibilitasse especializações “para as atividades de preferência 
intelectuais (humanidades e ciências) ou de preponderância manual e mecânica 
(cursos de caráter técnico).” Estas foram assim agrupadas: a) extração de matérias 
primas (agricultura, minas e pesca); b) elaboração de matérias primas (indústria); c) 
distribuição de produto elaborado (transportes e comércio). Nesse mesmo ano, 
realizou-se a “V Conferência Nacional de Educação”, cujos resultados refletiram na 
Assembléia Nacional Constituinte de 1933; 
16. A Constituição de 1934 inaugurou objetivamente uma nova política nacional 
de educação, ao estabelecer como competências da União “traçar Diretrizes da 
Educação Nacional” e “fixar o Plano Nacional de Educação”; 
17. Com a Constituição outorgada de 1937 muito do que fora definido em matéria 
de educação em 1934 foi abandonado. Entretanto, pela primeira vez, uma 
Constituição tratou das “escolas vocacionais e pré-vocacionais”, como um “dever do 
Estado” para com as “classes menos favorecidas” (Art. 129). Essa obrigação do 
Estado deveria ser cumprida com “a colaboração das indústrias e dos sindicatos 
econômicos”, as chamadas “classes produtoras”, que deveriam “criar, na esfera de 
sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 
ou de seus associados”. Esta era uma demanda do processo de industrialização 
desencadeado na década de 30, que estava a exigir maiores e crescentes 



 

 

 

 

contingentes de profissionais especializados, tanto para a indústria quanto para os 
setores de comércio e serviços; 
18. Em decorrência, a partir de 1942, são baixadas, por Decretos-Lei, as 
conhecidas “Leis Orgânicas da Educação Nacional”: 1942 – Leis Orgânicas do 
Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 4.244/42) e do Ensino Industrial (Decreto-Lei 
n.º4.073/42); 1943 – Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei n.º 6.141/43);  
1946 – Leis Orgânicas do Ensino Primário (Decreto-Lei n.º 8.529/46), do Ensino 
Normal (Decreto-Lei n.º 8.530/46) e do Ensino Agrícola (Decreto-Lei n.º 9.613/46); 
19. A determinação constitucional relativa ao ensino vocacional e pré-vocacional 
como dever do Estado, a ser cumprido com a colaboração das empresas e dos 
sindicatos econômicos, possibilitou a definição das referidas Leis Orgânicas do 
Ensino Profissional e propiciou, ainda, a criação de entidades especializadas como o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), em 1946, bem como a 
transformação das antigas escolas de aprendizes artífices em escolas técnicas 
federais; 
20. Ainda em 1942, o Governo Vargas, por um Decreto-Lei, estabeleceu o 
conceito de menor aprendiz para os efeitos da legislação trabalhista e, por outro 
Decreto-Lei, dispôs sobre a “Organização da Rede Federal de Estabelecimentos de 
Ensino Industrial”. Com essas providências, o ensino profissional se consolidou no 
Brasil, embora ainda continuasse a ser preconceituosamente considerado como 
uma educação de segunda categoria; 
21. No conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional, o objetivo do ensino 
secundário e normal era o de “formar as elites condutoras do país” e o objetivo do 
ensino profissional era o de oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, 
aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitam 
ingressar precocemente na força de trabalho.” A herança dualista não só perdurava 
como era explicitada; 
22. No início da República, o ensino secundário, o normal e o superior, eram 
competência do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores e o ensino 
profissional, por sua vez, era afeto ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio; 
23. A junção dos dois ramos de ensino, a partir da década de 30, no âmbito do 
mesmo Ministério da Educação e Saúde Pública foi apenas formal, não ensejando, 
ainda, a necessária e desejável “circulação de estudos” entre o acadêmico e o 
profissional. O objetivo primordial daquele era propriamente educacional, e deste, 
primordialmente assistencial, embora já se percebesse a importância da formação 
profissional dos trabalhadores para ocupar os novos postos de trabalho que estavam 
sendo criados, com os crescentes processos de industrialização e de urbanização; 
24. Apenas na década de 50 é que se passou a permitir a equivalência entre os 
estudos acadêmicos e profissionalizantes, quebrando em parte a rigidez entre os 
dois ramos de ensino e entre os vários campos do próprio ensino profissional; 
25. A Lei Federal n.º 1.076/50 permitia que concluintes de cursos profissionais 
pudessem continuar estudos acadêmicos nos níveis superiores, desde que 
prestassem exames das disciplinas não estudadas naqueles cursos e provassem 
“possuir o nível de conhecimento indispensável à realização dos aludidos estudos”; 
26. A Lei Federal n.º 1.821/53 dispunha sobre as regras para a aplicação desse 
regime de equivalência entre os diversos cursos de grau médio. Essa Lei só foi 
regulamentada no final do mesmo ano, pelo Decreto n.º 34.330/53, produzindo seus 
efeitos somente a partir do ano de 1954; 



 

 

 

 

27. A plena equivalência entre todos os cursos do mesmo nível, sem necessidade 
de exames e provas de conhecimentos, só veio a ocorrer a partir de 1961, com a 
promulgação da Lei Federal n.º 4.024/61, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, classificada por Anísio Teixeira como “meia vitória, mas vitória”. 
Essa primeira LDB equiparou o ensino profissional, do ponto de vista da 
equivalência e da continuidade de estudos, para todos os efeitos, ao ensino 
acadêmico, sepultando, pelo menos do ponto de vista formal, a velha dualidade 
entre ensino para “elites condutoras do país” e ensino para “desvalidos da sorte”; 
28. Todos os ramos e modalidades de ensino passaram a ser equivalentes, para 
fins de continuidade de estudos em níveis subseqüentes; 
29. Na década de sessenta, estimulados pelo disposto no artigo 100 da Lei 
Federal n.º 4.024/61, uma série de experimentos educacionais, orientados para a 
profissionalização de jovens, foi implantada no território nacional, tais como o GOT 
(Ginásios Orientados para o Trabalho) e o PREMEN (Programa de Expansão e 
Melhoria do Ensino); 
30. A Lei Federal n.º 5.692/71, que reformulou a Lei Federal n.º 4.024/61 no 
tocante ao então ensino de primeiro e de segundo graus, também representa um 
capítulo marcante na história da educação profissional, ao generalizar a 
profissionalização no ensino médio, então denominado segundo grau. Grande parte 
do quadro atual da educação profissional pode ser explicada pelos efeitos dessa Lei. 
Desse quadro não podem ser ignoradas as centenas e centenas de cursos ou 
classes profissionalizantes sem investimentos apropriados e perdidos dentro de um 
segundo grau supostamente único. Dentre seus efeitos vale destacar: a introdução 
generalizada do ensino profissional no segundo grau se fez sem a preocupação de 
se preservar a carga horária destinada à formação de base; o desmantelamento, em 
grande parte, das redes públicas de ensino técnico então existentes, assim como a 
descaracterização das redes do ensino secundário e normal mantidas por estados e 
municípios; a criação de uma falsa imagem da formação profissional como solução 
para os problemas de emprego, possibilitando a criação de muitos cursos mais por 
imposição legal e motivação político-eleitoral que por demandas reais da sociedade; 
31. A educação profissional deixou de ser limitada às instituições especializadas. 
A responsabilidade da oferta ficou difusa e recaiu também sobre os sistemas de 
ensino público estaduais, os quais estavam às voltas com a deterioração acelerada 
que o crescimento quantitativo do primeiro grau impunha às condições de 
funcionamento das escolas. Isto não interferiu diretamente na qualidade da 
educação profissional das instituições especializadas, mas interferiu nos sistemas 
públicos de ensino, que não receberam o necessário apoio para oferecer um ensino 
profissional de qualidade compatível com as exigências de desenvolvimento do país; 
32. Esses efeitos foram atenuados pela modificação trazida pela Lei Federal n.º 
7.044/82, de conseqüências ambíguas, que tornou facultativa a profissionalização no 
ensino de segundo grau. Se, por um lado, tornou esse nível de ensino livre das 
amarras da profissionalização, por outro, praticamente restringiu a formação 
profissional às instituições especializadas. Muito rapidamente as escolas de 
segundo grau reverteram suas “grades curriculares”e passaram a oferecer apenas o 
ensino acadêmico, às vezes, acompanhado de um arremedo de profissionalização; 
33. Enfim, a Lei Federal n.º 5.692/71, conquanto modificada pela de n.º 7.044/82, 
gerou falsas expectativas relacionadas com a educação profissional ao se 
difundirem, caoticamente, habilitações profissionais dentro de um ensino de segundo 



 

 

 

 

grau sem identidade própria, mantido clandestinamente na estrutura de um primeiro 
grau agigantado; 
34. A Lei Federal n.º 9.394/96, atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - configura a identidade do ensino médio como uma etapa de 
consolidação da educação básica, de aprimoramento do educando como pessoa 
humana, de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental 
para continuar aprendendo e de preparação básica para o trabalho e a cidadania. A 
LDB dispõe, ainda, que “a educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. Essa concepção representa a 
superação dos enfoques assistencialista e economicista da educação profissional, 
bem como do preconceito social que a desvalorizava. Após o ensino médio, a rigor, 
tudo é educação profissional. Nesse contexto, tanto o ensino técnico e tecnológico 
quanto os cursos seqüenciais por campo de saber e os demais cursos de graduação 
devem ser considerados como cursos de educação profissional. A diferença fica por 
conta do nível de exigência das competências e da qualificação dos egressos, da 
densidade do currículo e respectiva carga horária. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
APÊNDICE A 

 
 
 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 
 

 

Eu, Stella Maris Brum Lopes, Professora  do Programa de Mestrado Profissional 

em Saúde e Gestão do Trabalho concordo em orientar a aluna Marília Bezerra de 

Santana Macedo, no desenvolvimento de sua dissertação, tendo como tema: Uma 

proposta de gestão pedagógica para a formação Técnica de Nível Médio dos 

Trabalhadores em Saúde enquanto ação de Educação Permanente em Saúde. 

 

 

Itajaí, ........de......................... de  2009. 

 

 

 

Dra. Stella Maris Brum Lopes 

Orientadora  

 

 

 

 

Marília Bezerra de Santana Macedo 

Mestranda 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE   B 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  

 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em 

duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso 

de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

  
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
 

• Título do Projeto: Educação Permanente: uma proposta de gestão 
pedagógica para a formação Técnica de Nível Médio dos Trabalhadores 
em Saúde. 

• Pesquisador Responsável: Marília Bezerra de Santana Macedo 
• Telefone para contato: (68) 9984-1064 (celular) e (68) 2106-2800 

(Institucional) 
• Pesquisadores Participantes: Professora Dra. Stella Maris Brum Lopes 

(Orientadora) 
• Telefones para contato: (47) 3341-7932. 

 
A referida pesquisa representa atividade acadêmica do Mestrado Profissional 

em Saúde e Gestão do Trabalho sob responsabilidade da Universidade do Vale 

do Itajaí-UNIVALI. Seu objetivo é construir uma proposta de gestão pedagógica 

da Educação Permanente visando à melhor qualidade dos Cursos Técnicos de 

Nível Médio oferecidos aos Trabalhadores em Saúde. Para a coleta de dados 

serão realizadas Oficinas de Trabalho no ambiente da Escola Técnica em 

Saúde – ETSUS-AC, com a participação de profissionais que atuam na 

Mediação da Aprendizagem, Coordenações Técnicas e Área de Aprendizagem, 

em horários previamente pactuados com a Escola. Deixo claro que a referida 

pesquisa não oferece risco de vida aos participantes e não envolve pagamento 

de benefícios pela participação, uma vez que as Oficinas serão desenvolvidas 

em horário de expediente, trazendo como benefício o espaço de diálogo, 

interação e estudo sobre a Educação Permanente em Saúde, havendo retorno 

dos resultados aos participantes, à ETSUS-AC e ao Instituto Dom Moacyr, que 



 

 

 

 

representam as instituições participantes. A coleta de dados está prevista para 

ocorrer nos meses de abril e maio de 2009, havendo garantia de sigilo das 

informações e o direito de retirada do consentimento pelo participante a 

qualquer tempo e no caso do participante  está sob qualquer forma de 

tratamento, assistência, cuidado, ou acompanhamento, há garantia expressa 

de liberdade de retirar o consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade 

do acompanhamento/ tratamento usual. 

 

 

       Marília Bezerra de Santana Macedo                 Stella Maris Brum Lopes 

                      Pesquisadora                                                    Orientadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APÊNDICE  C 

 
 
 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
 

Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF 

____________ abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa intitulada: 

Uma proposta de gestão pedagógica para a Formação Técnica de Nível 

Médio aos Trabalhadores em Saúde enquanto ação de Educação 

Permanente em Saúde, como sujeito. A pesquisa é resultante do Projeto de 

Pesquisa submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da UNIVALI, aprovado 

através do Parecer CAAE – 0017.0.223.000-09 de 05/05/2009. A pesquisa será 

realizada pela mestranda Marília Bezerra de Santana Macedo estudante do 

Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho da UNIVALI, sob 

orientação da Professora Dra. Stella Maris Brum Lopes. Fui devidamente 

informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação 

e autorizo que as informações colhidas nas Oficinas de Trabalho (OT’s) sejam 

analisadas, ficando garantido a mim pela pesquisadora que os sujeitos serão 

preservados quanto à sua identidade, sendo feita uma identificação apenas 

como Sujeitos da Pesquisa – SP.  Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade 

ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento e que não 

receberei nenhum tipo de pagamento pela participação na pesquisa. 

 

Local e data: ____________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________ 

Assinatura do Participante (sujeito):___ _____________________________  

Telefone para contato: ____________________________________________ 

Nome da Pesquisadora: Marília Bezerra de Santana Macedo – (Telefone: 68 

9984-1064). 



 

 

 

 

Nome da Orientadora: Profa. Dra. Stella Maris Brum Lopes – (Telefone: 47 – 

3341-7932). 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ-UNIVALI 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
PESQUISA: EDUCAÇÃO PERMANENTE: Uma proposta de gestão pedagógica para a Formação Técnica de Nível Médio dos Trabalhadores em Saúde 

Orientadora: Profª Drª Stella Maris Brum Lopes 
Mestranda: Marília Bezerra de Santana Macedo 

 
 

PLANEJAMENTO DAS OFICINAS DE TRABALHO (OT’s) 
 
 

 
 
 
 
Oficina de Trabalho 1 – (OT 1) 
Data: Tarde do dia 27/03/2009 
Local: Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha 
Moderadora: Marília Bezerra de Santana Macedo 
 

 

14h – Recebimento dos Participantes; 
14h 15min – Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Consentimento 
de Participação do Sujeito 
14h 30min - Apresentação do Projeto de Pesquisa; 
14h 45min – Impressões do Grupo sobre a relevância da Pesquisa para a Escola; 
15h min – Dinâmica para o Grupo se conhecer: Quem sou eu, como ingressei na Escola 
Técnica em Saúde e o qual o meu papel dentro da Escola. 
15h 15min– Início dos Trabalhos da Oficina. 
15h 30min à 16h 30min  -  Desenvolvimento do Momento 1 (M1); 
16h 3omin às 16h 45min – Intervalo 
16h 45min  às 18h - Desenvolvimento do Momento 2 (M2). 
 

 



 

 

 

 

Objetivos da OT 1: a) Levar os participantes a conhecerem o Projeto de Pesquisa; b) Promover um momento de 
integração do Grupo; c) Levantar às concepções do Grupo sobre Educação, Saúde, Educação Permanente e 
Educação Permanente em Saúde; d) Fazer diagnóstico das situações críticas experimentadas pela Escola na 
execução dos Cursos oferecidos.  
Resultados Esperados: a) Que o grupo venha a conhecer o Projeto de Pesquisa e sinta-se motivado a participar 
da sua execução em liberdade, por haver compreendido sua relevância.  
 
Cuidados Éticos: Para preservação da identidade dos participantes, o Grupo será dividido em Categorias assim 
representadas: 1) Área de Aprendizagem – (Grupo A); 2) Mediadores da Aprendizagem – (Grupo B); Áreas 
Técnicas – (Grupo C).    
 
 
 
 

Plano de Ação da OT 1 
 

Ação: Acolhimento aos participantes 
 

O que fazer 
(Aqui são 

identificadas e 
definidas as 
atividades) 

Como fazer 
(Refere-se à descrição do 

Método: Definição e 
elaboração de 

instrumentos, Metodologia, 
definição do tempo) 

Quando/Onde/Em quanto 
tempo 

(Organização das diferentes etapas) 

Quem 
(Delegação da 

responsabilidade a quem 
de direito) 

Insumos 
(Preparação dos espaços 
didáticos, logística, etc) 

 
1º) Convite aos 
participantes 

 
Envio de e-mail e 
telefonema para 
confirmação do 
recebimento. 

 

 
 

Dia 08/05/2009 
 
 

 
 

Marília 
 
 

 
Computador com acesso à 

Internet/Telefone. 

 
 
 
 

 
a) Solicitar o espaço 

da Sala de 
Multimeios da 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

2º) Preparação da 
Logística 

 

Escola Técnica em 
saúde via e-mail e 
pedir confirmação; 
b) Preparar um 

pequeno lanche 
para o Intervalo; 
c) Preparar o 

equipamento: 
Data-show e 

notebook  

 
 

Dia 11/05/2009 
 
 

 
 

Marília 

 
 

Idem célula anterior. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Momento 1  

 
O que? 

 
Como? 

 
Quando? 

 
Quem? 

 
Insumos 

1ª Atividade 
Apresentação do 

Projeto de Pesquisa e 
assinatura do termo 
de consentimento 15 

minutos 

 
Apresentação em Power 

Point 

 
12/05/2009 

 
 

 
Marília 

 
 

 
 

Data-show e notebook 

 
 

2ª Atividade 
Apresentação do 

Grupo 

 
Será apresentado em Flip-
chart  as perguntas: quem 
sou eu, como ingressei na 
ETSUS-AC e qual a minha 

atuação nela. 

 
 

12/05/2009. 

 
Marília 

 
Flip chart e pincel 

 
 
 
 
 
 
 

3ª  Atividade 
Expressão de 

concepções pelo 
Grupo  

 
a) Serão colocados à 

disposição do 
Grupo 4 envelopes 
numerados de 1 a 

4; 
b) Nele o Grupo 

colocará suas 
respostas às 

perguntas: O que 
entendo por: 

Educação, Saúde, 

 
 
 
 
 
 
 

12/05/2009 

 
 
 
 
 
 
 

Marília 

 
 
 
 
 

Envelopes 
Pincéis 

Folhas de Papel/Rascunho 



 

 

 

 

Educação 
Permanente e 
Educação em 

Saúde? 
c) Socialização 
através de Leitura 
Compartilhada. 

d) A partir da leitura 
perguntar para o 
grupo sobre as 

temáticas que ele 
vê necessidade de 

aprofundar 
 

 
Momento 2 

 
 
 
 
 
 

1ª Atividade 
Debate  

 
a) Chuva de Idéias 

sobre as situações 
críticas vividas 
pelo Grupo na 
execução dos 
Cursos Técnicos 
oferecidos pela 
Escola 

b) Montagem de um 
painel com a 
síntese das 
dificuldades 
identificadas. 

 
 
 
 
 
 

12/05/2009 

 
 
 
 
 
 

Marília 

 
 
 
 
 

Notebook para registro das 
falas por um(a) Relator(a) 

 
 

 
Encerramento 

 

 
Incentivo e definição conjunta da próxima Oficina (OT 2) 

 
Observação 

 

 
A tarefa de Relatoria contará com apóio de um(a) Assessor(a) Pedagógico(a). 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

APÊNDICE E 
 

Estrutura dos Relatórios das Oficinas de Trabalho 
 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍUNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍUNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍUNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ----UNIVALIUNIVALIUNIVALIUNIVALI    
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDEMESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDEMESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDEMESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE    

 

 

 

 

 

 

 

Relatório da Oficina de Trabalho 1 Relatório da Oficina de Trabalho 1 Relatório da Oficina de Trabalho 1 Relatório da Oficina de Trabalho 1 ---- OT OT OT OT1111    
 (Observação da Realidade) (Observação da Realidade) (Observação da Realidade) (Observação da Realidade)    

    
    

    
Relatório GeralRelatório GeralRelatório GeralRelatório Geral    

    
    
    
    
    

    
12 de maio de 200912 de maio de 200912 de maio de 200912 de maio de 2009    
Rio BrancoRio BrancoRio BrancoRio Branco----AcAcAcAc    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    
    
    

Coordenadora do Programa de MestradoCoordenadora do Programa de MestradoCoordenadora do Programa de MestradoCoordenadora do Programa de Mestrado    
Drª Elizete Próspero Navas Sanches 

 
 

 
 
 

OrientadoraOrientadoraOrientadoraOrientadora    
Drª Stella Maris Brum Lopes 

 
    
    
    
    

MestrandaMestrandaMestrandaMestranda    
Marília Bezerra de Santana Macedo 

 
    
    
    
    

Sujeitos da Pesquisa no âmbito do Instituto Dom MoacyrSujeitos da Pesquisa no âmbito do Instituto Dom MoacyrSujeitos da Pesquisa no âmbito do Instituto Dom MoacyrSujeitos da Pesquisa no âmbito do Instituto Dom Moacyr    
Coordenações de Aprendizagem 

Coordenações Técnicas 
Mediadores da Aprendizagem 

 
    
    
    

Local e data da Coleta de DadosLocal e data da Coleta de DadosLocal e data da Coleta de DadosLocal e data da Coleta de Dados    
Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha/ETSUS-AC 

Dia 12 de maio de 2009. 
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