
RESUMO
Este trabalho objetiva descrever e analisar práticas de 
educação popular e de fortalecimento do controle social no 
processo de trabalho de um Centro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS). Trata-se de um estudo descritivo e analítico de 
abordagem qualitativa, decorrente da pesquisa intitulada 
Educação Permanente em Saúde no processo de trabalho 
de um CAPS, por meio de entrevistas com 27 profissionais 
e observações de campo de três pesquisadores no estudo 
de caso de um CAPS do Estado do Rio Grande do Sul. Os 
dados foram coletados pelo Circulo Hermenêutico-dialé-
tico, numa abordagem construtivista e responsiva, pela 
pesquisa Capsul, com aprovação pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Faculdade de Medicina/UFPel. A análise foi 
realizada de acordo com a Hermenêutica Dialética, con-
templando o contexto histórico, a descrição do serviço, a 
consolidação dos dados por atividades coletivas, e a siste-
matização em três categorias: diversidade de atores; hori-
zontalidade das relações; problematização e resolutivida-
de. Entre as atividades de educação permanente em saúde, 
reconhecidas nesta pesquisa, identificaram-se práticas de 
educação popular e de fortalecimento do controle social, 
como oficinas de alfabetização e atividades de mobilização 
comunitária, dentre outras. Embora não se possa concluir 
que estas práticas estão presentes em qualquer processo 
de trabalho em saúde, possibilitou apresentar as potencia-
lidades das práticas de educação em saúde que promovam 
a inclusão e a participação de todos os agentes capazes de 
construir e transformar as práticas de saúde que respei-
tem os princípios do Sistema Único de Saúde e que podem 
ser desenvolvidas nos diversos serviços de saúde. 
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ABSTRACT
This paper aims to describe and analyze the practices of 
popular education and of strengthening of social control in 
the work process of a Centro de Atenção Psicossocial (Psy-
chosocial Care Center – CAPS). This is a descriptive and an-
alytical study of qualitative approach, following a research 
entitled Permanent Education in Health Care in the working 
process of a CAPS. It was developed through interviews with 
27 professionals and field observations of three researchers 
in the case study of a CAPS of the State of Rio Grande do Sul. 
Data were collected by the Hermeneutic-dialectic Circle, 
in a constructivist and responsive approach, by Capsul re-
search, with approval by the Ethics and Research Committee 
of the Medical School/UFPel. The analysis was carried out 
according to the Dialectical Hermeneutics, contemplating 
the historical context, the service description, the data con-
solidation for collective activities, and the systematization 
in three categories: diversity of the actors; horizontality of 
relations; problematization and resolutivity. Among the ac-
tivities of permanent education in health, recognized in this 
research, education practices and strengthening of social 
control were identified, such as workshops on literacy and 
community mobilization activities, among others. Although 
we cannot conclude that these practices are present in any 
work process of healthcare, they have made it possible to 
present the potential of health education practices that pro-
mote the inclusion and participation of all agents capable of 
building and transforming the health practices that respect 
the principles of the Sistema Único de Saúde – SUS (Brazil-
ian Unified Health System) and that can be developed in the 
various health services. 
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INTRODUÇÃO

Em todas as ações desenvolvidas pelo 
sistema de saúde no Brasil, a educação em 
saúde se coloca como uma prática trans-
versal, que articulada com todos os níveis 
da gestão, da atenção e do controle social, é 
essencial para a formulação de políticas de 
saúde que correspondam à superação dos 
desafios e aos avanços necessários a conso-
lidação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente a Educação Permanente em 
Saúde (EPS), como estratégia que orienta 
a Política Nacional de Saúde de formação 
e desenvolvimento de trabalhadores para o 
SUS busca o desenvolvimento de ações faci-
litadoras aos processos de trabalho, consi-
derado fundamental na mudança de mode-
los de atenção à saúde. 

Na produção científica que relaciona edu-
cação e saúde são identificados dois níveis 
básicos, que envolvem as escolas por meio 
de programas de saúde desenvolvidos nas 
disciplinas de ciências, os meios de comuni-
cação de massa, as organizações coletivas, e 
os serviços de saúde, etc.

 No primeiro nível, em que estão vincula-
das as informações sobre autocuidado, en-
contra-se a saúde do escolar, e a educação 
para a saúde; e no segundo, como ampliação 
da participação da população no acesso e na 
gestão de bens e serviços públicos, encon-
tra-se a educação e saúde, e a educação po-
pular em saúde (SILVA, 1994). 

Para Silva e Bordin (1990), o primeiro nível 
privilegia ações de controle e prevenção das 
doenças a partir da intervenção clínica e da 
mudança de hábitos e o segundo privilegia a 
ação coletiva sobre os determinantes sociais 
do processo saúde-doença. 

Tanto na saúde do escolar em que o im-
portante é assegurar a salubridade da esco-
la e a saúde dos alunos e professores, como 

na educação para saúde, como um estado a 
ser alcançado por individuo passivo, como 
uma tábua rasa. A educação e saúde já se 
apresentam como demandas públicas da 
população em relação ao estado, enfatizan-
do as necessidades de serviços e de espaços 
democráticos. E na educação popular em 
saúde, o saber/poder popular é reconheci-
do como transformador de práticas. E desse 
modo, saúde educação se apresentam como 
fenômenos sem unidade possível, pois, tra-
ta-se saúde, informa-se e reivindica-se saú-
de, e a educação se posiciona apenas como 
uma ação metodológica, e se introduz na 
saúde a partir dos modelos de intervenção 
pedagógico-sanitária (SILVA, 1994).

Na EPS, a aproximação da educação e do 
serviço deve ser articulada com diversos ato-
res sociais, em que a construção do saber é 
coletiva e faz sentido para um grupo social, 
desafiado para assumir uma postura de mu-
danças de suas práticas em ação na rede de 
serviços por meio da reflexão crítica e do tra-
balho em equipe (BRASIL, 2004a). 

Para Ceccim (2005), a diversidade de 
conceitos de Educação Permanente em 
Saúde se configura basicamente a partir 
de um desdobramento da Educação Popu-
lar ou da Educação de Jovens e Adultos, 
perfilando-se pelos princípios e/ou diretri-
zes desencadeados por Paulo Freire, sendo 
dele a noção de aprendizagem significativa. 
Sendo assim definida a EPS, pela Portaria 
198/2004, como aprendizagem no trabalho, 
onde o aprender e o ensinar se incorporam 
ao cotidiano das organizações do trabalho 
(BRASIL, 2004a). 

Conforme Torres (2011), falamos de uma 
educação popular que se constitui num con-
junto de práticas e discursos, de atores que 
se identificam por seu posicionamento crí-
tico frente ao sistema social imperante, sua 
orientação ética e política emancipatória, 
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sua opção com os setores e movimentos po-
pulares, sua intenção de contribuir para que 
esses se constituam em sujeitos a partir do 
alargamento de sua consciência e subjetivi-
dade, e pela utilização de métodos participa-
tivos, dialógicos e críticos.

 De acordo com David et al. (2010), pen-
sando nas possibilidades de diálogo entre a 
educação permanente em saúde, a educa-
ção popular e a educação permanente para 
o controle social, também se acredita que 
a repolitização dos trabalhadores em saúde 
se expresse nas ações do cuidado e defesa 
do direito à saúde, a partir necessidade de 
mudanças culturais na forma de conceber a 
produção e à socialização do conhecimento 
pelos diferentes saberes-poderes que pro-
duzam um campo de conhecimentos, que 
não é o do trabalhador e nem do usuário, 
mas sim como resultado dessa relação.

Controle social como ação estatal dentro 
de uma perspectiva de democratização dos 
processos decisórios com vistas à constru-
ção da cidadania, e utilizado para designar a 
participação da sociedade prevista na legis-
lação do SUS (BARROS, 1998; COHN, 2000; 
BRASIL, 1990).

Contudo, como diz Merhy et al. (2004), 
é no processo de trabalho, no qual as ex-
periências e modos singulares, dos fazeres 
cotidianos de cada profissional de saúde 
operar seu “trabalho vivo em ato”, como 
expressão que dá significado ao trabalho no 
exato momento da sua atividade produtiva, 
que em última instância se define a assis-
tência ou o modo de cuidar, como modelo de 
atenção à saúde. 

Portanto, se considera relevante a opor-
tunidade de evidenciar práticas de educação 
em saúde, que aproximem conceitos sobre o 
tema e valorizem o trabalho possível de ser 
realizado na perspectiva da participação so-
cial, de modo dialógico e emancipatório.

 No caso de Centros de Atenção Psicos-
social (CAPS), aos diversos profissionais da 
equipe, também tem sido exigida uma nova 
prática de trabalho, considerando o que se 
propõe este dispositivo, que tem como refe-
rência o Modo Psicossocial, como paradigma 
das práticas substitutivas ao Modo Asilar, por 
meio de atividades como atendimento indivi-
dual, grupos, oficinas terapêuticas, e ativida-
des comunitárias (BRASIL, 2004b). 

O Modo Psicossocial tem como caracte-
rísticas a territorialidade, a interdisciplinari-
dade; a relação e o vínculo com o usuário e 
suas implicações subjetivas e socioculturais; 
a consideração desse como sujeito e, portanto 
protagonista principal do cuidado proposto; o 
incentivo a que a família e a sociedade assu-
mam a parte do seu compromisso na atenção 
e no apoio ao indivíduo em sofrimento psíqui-
co; a ênfase à reinserção social e à recupera-
ção da cidadania (COSTA-ROSA, 2000). 

Tais características como modelo de cui-
dado, exigem práticas de saúde que venham 
ao encontro da EPS, privilegiando a educação 
popular e o fortalecimento do controle social, 
considerando que para produzir mudanças 
nas práticas de saúde é fundamental dia-
logar com as práticas e concepções vigen-
tes, problematizando-as não em abstrato, 
mas no concreto do trabalho de cada equipe 
(BRASIL, 2005a, 2005b). 

 Desse modo, tem-se como objetivo neste 
estudo, descrever e analisar práticas de edu-
cação popular e fortalecimento do controle 
social no processo de trabalho de um centro 
de atenção psicossocial.

METODOLOGIA

Trata-se de um recorte do estudo descri-
tivo e analítico de abordagem qualitativa da 
pesquisa intitulada Educação Permanente em 
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Saúde no Processo de Trabalho de um Cen-
tro de Atenção Psicossocial (CAPS). Os dados 
foram coletados por meio do Circulo Herme-
nêutico-dialético (CHD) de Guba e Lincoln 
(1989), por meio de entrevistas com 27 profis-
sionais e observações de campo de três pes-
quisadores no estudo de caso de um CAPS II, 
em Alegrete, no Estado do Rio Grande do Sul, 
numa abordagem construtivista e responsiva, 
pela pesquisa Capsul. Aprovada pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Pelotas, e na qual 
todos entrevistados concordaram em partici-
par da pesquisa mediante assinatura de con-
sentimento livre e esclarecido.

 A análise foi realizada tendo como refe-
rencial teórico a educação permanente em 
saúde e metodológico a Hermenêutica e 
Dialética, como metodologia capaz de levar 
o investigador a compreensão dos fatos, que 
considera as liberdades e as forças de cada 
um, as necessidades e a consciência históri-
ca do todo e das partes, sendo o pensamento 
balizado por empatia e intencionalidade, e ao 
tempo estranhar e criticar, percebendo pro-
cessos, mudanças contradições, movimen-
tos e transformações da realidade estudada 
(MINAYO, 2007). 

Os dados obtidos foram organizados e 
analisados, contemplado o contexto históri-
co, a descrição do serviço, o perfil dos tra-
balhadores, e sistematizados em três cate-
gorias, consideradas princípios básicos da 
EPS, e suas características mais relevantes: 
diversidade de atores (participação de dife-
rentes atores e utilização de diferentes espa-
ços e horários); horizontalidade das relações 
(relação de igualdade entre profissionais e 
usuários, inclusão e valorização de diferen-
tes atores, e cogestão); problematização e 
resolutividade (valorização do interesse dos 
atores e utilização de informação do cotidia-
no, educação em saúde, planejamento das 

ações, avaliação das práticas e resolução de 
problemas). 

Entre as atividades de educação perma-
nente em saúde, reconhecidas nesta pesqui-
sa, identificou-se práticas de educação popu-
lar e de fortalecimento do controle social, que 
se constituem em objeto de análise deste arti-
go, sendo apresentadas e discutidas a seguir:

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente considera-se relevante o con-
texto local e o perfil dos sujeitos do estudo, 
de modo que, as informações obtidas e anali-
sadas, tomam um sentido singular à medida 
que, a construção histórica da saúde mental 
de Alegrete é pautada por uma série de ações 
de mobilização comunitária, de investimen-
tos de educação em saúde, de formulação de 
políticas públicas e de fortalecimento da luta
-antimanicomial, tendo os sujeitos do estudo, 
participantes ativos destas ações.

Em oficinas de alfabetização, caracterís-
ticas de educação popular ficam evidentes 
quando se pode perceber que os usuários 
são vistos como sujeitos e são corresponsa-
bilizados pelo cuidado à saúde, como se pode 
perceber pelo discurso desses profissionais. 

[...] vão levar para casa os livros, só que 
a gente fez aquele compromisso: tu levas 
o livro, mas tu trás amanhã e aí tu vais 
trocar. (E24) 
Eu também trabalho com as regras que 
existem e que são as leis, com o respeito 
e também trabalho muito nas ruas assim, 
conhecer as instituições que nós temos, 
para saber que a gente vive realmente, em 
comunidade e todos nós somos cidadãs, ci-
dadãos e temos o direito de usufruir. Então 
minha proposta é essa de fazer com que 
eles se vejam como cidadãos. (E17) 
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 Falas ainda reafirmadas na observação 
de campo do pesquisador ao relatar a ativi-
dade presenciada. 

[...] A professora explicou sobre a biblio-
teca, que eles tinham que pegar os livros 
para consultar, que podiam levar para 
casa e trazer no outro dia. Explicou o que 
é pesquisa. Falou que mesmo as pessoas 
que não sabem ler terão outra mensa-
gem ao folheá-lo. A atividade era pegar 
um livro e, em casa, abrir e descobrir so-
bre o que o livro fala; mesmo quem não 
sabe ler que pergunte para alguém e fale 
amanhã. (O3) 

Sem dúvida, quando se fala em uma ofi-
cina de alfabetização se diria que está im-
plícita uma ação pedagógica, mas há de se 
considerar aqui o contexto de um serviço 
de saúde, que nem sempre contempla esta 
atividade nos seus projetos terapêuticos e 
não percebe o quanto esse cuidado é legíti-
mo de uma prática de educação permanen-
te em saúde, que se faz terapêutica, jus-
tamente porque os envolvidos aprendem e 
ensinam modos de vida, com cultura, cida-
dania, responsabilidades. 

 Para Schaedler (2003) é preciso entender 
educação em saúde, pela sua potência pro-
dutiva, sua força de gerar o novo e a diferen-
ça, como capacidade de afirmar a vida, e que 
tanto os lugares de educação formal, como 
os lugares de espaço terapêutico, são luga-
res privilegiados de produção de vida, como 
se pode observar nas falas dos profissionais 
do serviço de saúde em estudo. 

Geralmente nas oficinas se percebe uma 
relação de ensinar e aprender entre profis-
sional e usuário como entre professor e alu-
no. Um professor facilitador do processo de 
ensino e aprendizagem, no qual quem ensina 
também aprende e vice-versa. 

Então eles sabem que eles podem produzir 
alguma coisa. Que eles não estão aqui, que 
nós não estamos aqui em vão. Porque eu 
nunca coloco assim que eu ensino alguma 
coisa, de maneira nenhuma, nós estamos 
aprendendo todos juntos. (E17) 

O papel de facilitador fica ainda mais explí-
cito nestes relatos de observação de campo:

[...] a professora propõe que eles falem so-
bre o que entendem do tema. (O1) 
[...] a professora passava lições na lou-
sa, e os alunos conforme iam terminando 
perguntavam se suas lições estavam cor-
retas. (O3) 

Nesses discursos observa-se que o pro-
fissional do serviço de saúde assume seu 
papel pedagógico, coloca-se como um profes-
sor-facilitador que ensina, aprende, e avalia. 
Aspectos se reforçam com a oficina de alfa-
betização que sem dúvida é uma atividade pe-
dagógica, mas que tem outro sentido quando 
realizada em um serviço de saúde, em que o 
profissional da educação se transforma em 
profissional de saúde e o usuário, “paciente” 
é um aluno-educando, que também é avaliado 
e explicita seus resultados de aprendizagem.

Como diz Davini (1989), entre um sujeito 
e um objeto de aprendizagem existe uma si-
tuação de aprendizagem, sendo necessário 
valorizar as diferentes formas de assimila-
ção e apreensão do conhecimento e o papel 
do instrutor/supervisor, devendo-se preocu-
par mais com as formas de como se aprende 
do que como se ensina. 

A atividade seguinte foi que os usuários 
pegassem os lixos da biblioteca e procu-
rassem uma palavra diferente para pesqui-
sarem no dicionário [...] Uma das usuárias 
pegou uma espécie de cartilha e lia alto, 
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um tanto rápido, “encrencava” em algumas 
palavras, mas lia muito bem (percebia-se 
que recém tinha se alfabetizado). [...] Em 
seguida ela passou uma “continha” na lou-
sa. Ela explicou que os livros, escrita e de-
senho, trazem aprendizado de leitura e de 
números também, como contas, por exem-
plo. Uma usuária pegou um livro que tinha 
vários desenhos de xícaras, ela começou a 
contar o número de xícaras. (O3) 
A metodologia utilizada pela professora é 
centrada numa perspectiva Freiriana, valo-
rizando o conhecimento e as experiências 
dos usuários [...]. (O1) 

Para Freire (2005), a alfabetização se au-
tentica quando o alfabetizando é um sujeito 
de sua aprendizagem, em que o alfabetiza-
dor está disposto a viver “com” o alfabetizan-
do uma experiência no qual esse “diz a sua 
palavra” e não apenas escuta a do alfabeti-
zador. E esta consideração é percebida pela 
forma da professora interagir com os usuá-
rios, valorizando o modo de cada um apren-
der e implicando-os como sujeitos responsá-
veis pela sua aprendizagem.

Em outra prática reconhecida como de 
educação permanente em saúde, as ações 
de mobilização comunitária, demonstram 
inúmeras associações com a educação po-
pular e o fortalecimento do controle social.

Para Vasconcelos (2007), a educação po-
pular é um modo de participação de diversos 
agentes num trabalho político e pedagógico 
de homens e grupos envolvidos no processo 
de participação popular, criando formas co-
letivas de aprendizagem e investigação capa-
zes de analisar criticamente a realidade para 
o redirecionamento da vida social. 

No que diz respeito à mobilização comu-
nitária como meio de educação e saúde, o 
campo próprio é o do âmbito sociocomunitá-
rio, ou seja, das ruas, das praças, dos meios 

de comunicação, no qual há uma tecnologia 
própria, e em que a matéria-prima é a cultu-
ra, o trabalho é transdisciplinar, o público-al-
vo são os moradores locais e a população em 
geral (FAGUNDES, 2001).

As falas dos profissionais demonstram a 
utilização do âmbito sociocomunitário e ver-
dadeira mobilização comunitária, que tam-
bém, pode evidenciar a participação de atores 
do controle social, a realização efetiva de legí-
timas ações de educação em saúde, em que 
as pessoas envolvidas não somente se infor-
mam, socializam conhecimentos, mas se cor-
responsabilizam e participam das decisões.

[...] reunimos essas pessoas e propusemos 
que se fizessem oficinas nos bairros. De fu-
tebol, de informática, de esporte, de música, 
de teatro, que se trabalhasse bastante essa 
questão da expressão, da arte, enfim, com 
a gurizada e que a, a promotoria em vez de 
encaminhar só para nós, também pudesse 
encaminhar para um projeto assim. E que 
se criasse uma forma de autogestão, fazen-
do camiseta, boné, caneta, cuia, essas coi-
sas que as pessoas poderiam comprar. (E4)
[...] inclusive na época que a secretaria 
queria tirar o serviço de lá, a gente fez uma 
assembleia para conversar com a comuni-
dade e a comunidade optou pela nossa pre-
sença naquele bairro. (E5)
[...] Além de definir o que era bom para si, 
aqui dentro na saúde mental também era 
um espaço de organização para demanda 
dos seus direitos. Então essas assembleias, 
elas funcionam muito, por isso, os usuá-
rios, também começaram a participar junto 
com os técnicos de fóruns, de encontros, 
seminários. [...] também é lendo, estudan-
do e debatendo essa clínica que a gente foi 
construindo. Isso é, gerou participação so-
cial e muitos dos nossos usuários tiveram 
em mesas estratégicas e tal [...]. (E6)
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As atividades comunitárias são tam-
bém formas de educação em saúde quan-
do são capazes de assegurar a igualdade 
de oportunidades e proporcionar meios que 
permitam a todas as pessoas realizar com-
pletamente o seu potencial de saúde, co-
nhecendo e controlando seus fatores deter-
minantes, reforçando a responsabilidade e 
os direitos da comunidade pela sua própria 
saúde (BUSS, 2000).

 Para Testa (1992) o poder político é a ca-
pacidade de desencadear uma mobilização 
e vai depender, basicamente, de certa forma 
de conhecimento, a visão da realidade. Esta 
surge como um saber gerado de diversas 
maneiras: como experiência de situações 
concretas e, ainda, como sentimentos de-
sencadeados pelas mesmas; como reflexão 
sobre elas e, em particular, como conheci-
mento científico. Ao mesmo tempo, essa ca-
pacidade mobilizadora pode ser considerada 
como uma prática que impacta, de maneira 
bem definida, os atores sociais que dela fa-
zem parte; quer na condição de mobilizados, 
quer na de mobilizadores. De modo que o 
poder político surge como resultado de sua 
consideração nos dois eixos: saber e prática 
- saber como uma visão do mundo, e prática 
como construtora de sujeitos. 

O fortalecimento do controle social tam-
bém se evidencia, em outras ações de conta-
to com a comunidade, como se observa nas 
seguintes falas:

[...] já nas reuniões do conselho municipal 
se fazia esse debate. (E5) 
[...] Conversamos com a comunidade, ins-
talamos um telão no meio do bairro lá e, 
passamos uns slides em retroprojetor com 
toda a proposta para eles entenderem o 
que era a residência. (E4) 
[...] a gente faz essas palestras, participa 
dessas ações aqui na comunidade [...], faz 

folhetos explicativos. Mas o que a gente 
está querendo agora é que, cada um do seu 
jeito, participe mais da comunidade. (E11)

A possibilidade de diálogo entre os par-
ticipantes corrobora com o que diz Freire 
(1988), em que dialogar implica numa rela-
ção horizontal que se nutre da esperança, 
da confiança, da humildade, e da simpatia, e 
não de uma relação vertical onde apenas um 
fala e outro ouve. 

É observado também um deslocamento 
das relações de poder, em que para Foucault 
(1979), o intelectual não é o dono verdade, mas 
aquele que permite a expressão da verdade 
do outro, e que luta contra um poder alienan-
te que não reconhece que as massas, o outro 
também sabe o que quer e sabe dizê-lo. 

Observa-se ainda que nessas mobiliza-
ções comunitárias, foram utilizados os mais 
diversos meios de comunicação, como se 
constata nestes discursos:

Mas sempre buscamos nos espaços, às ve-
zes nos meios de comunicação, estar sem-
pre em contato e fazer um trabalho para 
segmentos que são formadores de opinião, 
como a questão do judiciário e outros ser-
viços que têm no município, que formam 
a rede – que consideramos como rede de 
saúde mental: Santa Casa, Moradia Tran-
sitória das Crianças e outros serviços, são 
parte da nossa rede. A gente tem que bus-
car sempre estreitar esse diálogo, porque 
nós precisamos deles também. (E4)
[...] uma das coisas que sempre enfoca-
mos, é a importância da conversa com o 
povo Alegretense e, usamos muito a es-
tratégia de rádio, de informativo, de mo-
bilização na rua, no calçadão, na praça, 
fazendo projeto de interferência com a 
comunidade. Todas as datas eram moti-
vos para estar na rua. Então, não só no 
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dia da luta antimanicomial, mas era no 
dia mundial da saúde, era o dia estadual 
da saúde. Sempre tinha um dia. E a gente 
sempre estava em todos os movimentos 
que podiam fazer a inserção, fazendo 
panfleto, indo na rádio, nos jornais e a 
todos os lugares que nos chamavam. Se 
a igreja nos chamava, se o CTG nos cha-
mava, a gente ia sempre. (E5)

[...] nós fomos para as assembleias do 
orçamento participativo, definimos a 
UERGS, como projeto, política de saú-
de mental inclusive, para adolescente e 
construímos junto com a escola cidadã e 
outros setores uma coisa chamada Papo 
Cabeça. Era o espaço de discussão com a 
juventude sobre o que ela queria para si 
aqui no Alegrete. [...] Muitos programas 
de rádio, muitas entrevistas, muitos pe-
dágios – mas não para cobrar, não para 
pegar dinheiro, mas para dar informa-
ção. Nosso pedágio sempre foi informa-
tivo e com os veículos de comunicação, 
com a TV, para que as pessoas pudessem 
enxergar que era um movimento de mili-
tância. (E6)

 A utilização de diferentes meios de comu-
nicação é uma forma de articular a educação 
dos trabalhadores à capacidade resolutiva 
dos serviços de saúde, assim como articular 
o desenvolvimento da educação popular com 
a ampliação da gestão social sobre as políti-
cas públicas (BRASIL, 2004c).

 Para Aciole (2007) há, igualmente, a 
premissa do movimento sanitário em defe-
sa de que todo cidadão necessita se apro-
priar de conhecimentos e tecnologias para 
o exercício pleno do direito à saúde; o que 
inclui desde a relação dialógica e peda-
gógica no cuidado médico-paciente até a 
socialização dos conhecimentos que expli-

cam os determinantes do estado de saúde 
e da organização dos serviços e da política 
de saúde.

 Ainda, dentre outras práticas têm-
se a possibilidade de evidenciar práticas 
de educação popular e fortalecimento do 
controle social, como a realização de ati-
vidades educativas de desenvolvimento 
dos trabalhadores que desencadearam a 
realização de conferências municipais de 
saúde, a organização de uma associação 
de usuários, a cooperativa Qorpo Santo, 
Fóruns, e Leis municipais.

 Bem como, atividades como as audiên-
cias públicas e as assembleias que contem-
plam, além dos trabalhadores, atores da 
gestão e principalmente do controle social. 

[...] nós fizemos a audiência pública para de-
bater os princípios dos serviços para usuá-
rios de álcool e outras drogas, construímos, 
por meio das audiências públicas, todo esse 
material, muito legal! Fizemos um esforço 
conjunto entre Santa Casa, Comunidade 
Terapêutica, CAPSI, CAPSII, CAPSad, con-
selho de assistência social, secretaria mu-
nicipal de assistência e educação, o ABA, 
agente comunitário [...]. (E5) 

E aí surgiu uma coisa que fazemos, que 
eu acho legal, que a gente chama de as-
sembleia – que é um espaço de gestão 
proporcional ao trabalhador, ao usuário e 
ao gestor do local. Combina regras, dire-
trizes de gestão e aumenta a história de 
controle social sobre a ação em saúde 
mental. (E6) 

Estas atividades que incluem a partici-
pação da comunidade são práticas que ga-
rantem extrema potencialidade pedagógi-
ca às ações em saúde, porque fortalecem o 
exercício da cidadania, enquanto processo 
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histórico de conquista popular, em que a 
sociedade adquire consciência e organi-
zação para efetivar seus próprios projetos 
(DEMO, 1992). 

O processo de formulação de políticas 
públicas de saúde capazes de cumprirem os 
princípios e as diretrizes do SUS, de univer-
salidade, integralidade, equidade, descen-
tralização e controle social dependem de 
ações de educação popular em saúde que 
impulsionem e promovam movimentos de 
participação social (PEDROSA, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se, que práticas de educação po-
pular e de fortalecimento do controle social, 
como oficinas de alfabetização, atividades 
de mobilização comunitária e assembleias, 
dentre outras, identificadas no processo de 
trabalho do CAPS desse estudo de caso, te-
nham dado visibilidade ao protagonismo das 
ações realizadas, com a participação social 
de modo dialógico e emancipatório na comu-
nidade junto aos serviços de saúde. 

Estas práticas evidenciam a utilização da 
Educação Permanente em Saúde, com ên-
fase na educação popular, como princípio, 
instrumento e prática capaz de ressignificar, 
redimensionar os processos de trabalho, e a 
relação entre a teoria e a prática.

 E embora esse estudo não permita con-
cluir que estas práticas estão presentes em 
qualquer processo de trabalho em saúde, 
possibilitou apresentar as potencialidades 
das práticas de educação em saúde que pro-
movam a inclusão e a participação de todos 
agentes capazes de construir e transformar 
as práticas de saúde que respeitem os prin-
cípios do SUS, em especial o do controle so-
cial e que podem ser desenvolvidas em di-
versos serviços de saúde.
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