
RESUMO
O presente artigo discute o processo de forma-
ção como dispositivo para a saúde do trabalha-
dor. A partir das experiências das autoras, uma 
como apoiadora pedagógica no Humaniza/SUS,  
outra como residente em saúde coletiva, sur-
ge a questão do quanto o oferecimento de uma 
formação que visa potencializar os trabalha-
dores da saúde como apoiadores institucio-
nais, modifica sua relação com o trabalho, 
onde passam a compreender a relação entre 
atenção e gestão no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Esses trabalhadores passam a intervir 
na organização do trabalho e modificá-la por 
meio de sua prática, com a valorização do tra-
balho e do trabalhador. 
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ABSTRACT
This article discusses the education process as a 
mean to achieve the healthcare provider wellbe-
ing. From de experiences of the authors, one as 
a pedagogical advisor in the Humaniza/SUS, an-
other as a resident in public health, the question 
arises of how the offer of a formation that aims 
to empower the worker’s health as institutional 
supporters, changes their relationship with the 
workplace, as they start to understand the rela-
tionship between management and attention in 
the Sistema Único de Saúde (Brazilian Unified 
Health System – SUS). These employees become 
more involved in the work’s organization and start 
changing it through their practice with due valori-
zation of the work and of the health provider.
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InTRODUÇÃO

Este artigo propõe-se a discutir a forma-
ção dos trabalhadores da saúde, na perspec-
tiva da saúde do trabalhador, visando eviden-
ciar a importância deste processo. A Política 
Nacional de Humanização (PNH) tem tido um 
papel fundamental como estratégia para re-
pensar o Sistema Único de Saúde (SUS), suas 
dificuldades, avanços e desafios. Além de fa-
zer pensar sobre o processo de implantação 
do sistema de saúde no país, a PNH propõe 
repensar formas já instituídas de atenção e 
gestão da saúde, juntamente com usuários, 
trabalhadores e gestores.

Com esta proposta a PNH amplia a dis-
cussão da política de saúde e possibilita no-
vos processos de contágio de um “SUS que 
dá certo”. O Curso de Especialização em 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS, 
ocorrido no Rio Grande do Sul (entre 2007 e 
2009), foi uma destas propostas. Outro exem-
plo é a Residência Multiprofissional em Saú-
de Coletiva da Escola de Saúde Pública do 
Rio Grande do Sul que objetiva formar tra-
balhadores para o SUS integrando serviço, 
ensino e gestão. Nesta escrita busca-se per-
correr a ideia de como a PNH pensa o traba-
lho e como age para fomentar novas formas 
de trabalhar com o respaldo da saúde men-
tal dos trabalhadores.

A visão dessa escrita surge de duas ex-
periências. Da participação como apoiadora 
pedagógica no Curso de Especialização em 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS, 
e de estágios no Núcleo Técnico da PNH, em 
Brasília, e na Gestão da Estratégia de Saúde 
da Família do Rio Grande do Sul, como re-
sidente da Escola de Saúde Pública do Rio 
Grande do Sul. Unindo-se a estas práticas 
a vivência de ambas as pesquisadoras no 
Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho 
(LPdT), do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia Social e Institucional da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
onde se dedicaram a estudar sobre a dinâ-
mica entre saúde e sofrimento no trabalho.

A PnH e a Saúde do Trabalhador

A Política Nacional de Humanização faz 
uma leitura do momento em que se encontra 
o processo de implantação do SUS e propõe 
mudanças valorizando os diferentes sujeitos 
envolvidos no processo de saúde: usuários, 
trabalhadores e gestores.

 O documento Base da PNH para Gestores 
e Trabalhadores da Saúde, apresenta refle-
xão desde a criação do SUS e discute avan-
ços e mudanças necessárias para o Sistema. 
Na análise apresentada, este documento 
traz como pontos fracos no atual cenário:

[...] a desvalorização dos trabalhadores de 
saúde, a precarização das relações de tra-
balho, o baixo investimento em processos 
de educação permanente em saúde desses 
trabalhadores, a pouca participação na ges-
tão dos serviços e o frágil vínculo com os 
usuários. (BRASIL, 2008a, p. 8). 

Apesar do documento pontuar apenas a 
fragilização nos processos de educação per-
manente, percebe-se também a importân-
cia de investimento em educação continua-
da. A educação permanente distingue-se da 
educação continuada, enquanto a primeira 
nasce das necessidades do processo de 
trabalho, a segunda é mais pontual, visa o 
direcionamento dos serviços partindo de 
políticas. Os dois tipos favorecem a cons-
trução de espaços coletivos de discussão e 
deliberação, propiciando um maior engaja-
mento e protagonismo dos sujeitos envol-
vidos, assim, sentem-se reconhecidos em 
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seu trabalho no momento em que são figu-
ras fundamentais quando contribuem com 
sua mobilização subjetiva para o sucesso da 
organização do trabalho. 

O Documento Base apresenta um Méto-
do, Diretrizes e Dispositivos. As Diretrizes, 
“[...] são orientações gerais de determina-
da política” (BRASIL, 2008a, p. 38). Pasche 
(2010) destaca as cinco Diretrizes centrais 
para orientar as ações das equipes de saúde: 
Clínica Ampliada, Acolhimento, Defesa dos 
Direitos do Usuário, Gestão Democrática e 
Valorização do Trabalho e do Trabalhador.

A proposta de Valorização do Trabalho e do 
Trabalhador pressupõe colocar os trabalha-
dores em “roda”, e, na roda, fazer circular as 
dúvidas e os pensamentos que os diferentes 
sujeitos têm a partir do tema. De acordo com 
Mello e Bottega (2009, p. 743) “[...] o desafio 
é o da criação de protagonismo, fazendo com 
que o profissional de saúde possa participar 
do processo de produção de conhecimento 
acerca da sua prática.”

A PNH entende que a gestão das situa-
ções de trabalho deve ser coletiva, criando 
espaços para debates de forma a fazer cir-
cular a palavra e afirmar a capacidade de in-
tervenção dos trabalhadores no processo de 
tomada de decisões (BRASIL, 2008b).

Para a superação dos desafios apontados, 
a PNH propõe dispositivos, entendidos como 
“tecnologias” ou “modos de fazer”. No eixo 
da gestão do trabalho, o Documento Base 
(BRASIL, 2008a, p. 22,) coloca [...] a promo-
ção de ações que assegurem a participação 
dos trabalhadores nos processos de discus-
são e decisão, fortalecendo e valorizando os 
trabalhadores, sua motivação, seu desenvol-
vimento e seu crescimento profissional. 

O trabalho permite o confronto entre o 
mundo objetivo e a singularidade de cada 
trabalhador. Sendo assim, ao mesmo tempo 
em que pode gerar sofrimento, é também 

fator de crescimento e desenvolvimento psi-
cossocial do adulto. O conflito entre a orga-
nização do trabalho (com suas relações e re-
gramentos) e a subjetividade do trabalhador 
é gerador de sofrimento psíquico, na medi-
da em que o sujeito tenta manter sua saú-
de mental, em meio a essa complexidade de 
relações. Dessa forma, parte-se do pressu-
posto da existência de uma dinâmica, nas re-
lações entre saúde e trabalho. Considera-se 
a percepção das possibilidades do trabalho, 
como estruturante psíquico, seus possíveis 
encaminhamentos do sofrimento, em dire-
ção ao prazer e à saúde, e não somente ao 
sofrimento (DEJOURS, 2004). 

O processo de formação e a 
Psicodinâmica do Trabalho

Pode-se dizer que muitos dos pressupos-
tos teóricos da Política Nacional de Huma-
nização vão ao encontro da teoria a qual as 
autoras dedicam-se a estudar – a Psicodinâ-
mica do Trabalho –, a PNH não segue esse 
modelo teórico e metodológico, mesmo as-
sim pode-se pensar em algumas aproxima-
ções, como a importância do espaço coletivo 
de fala e escuta, o entendimento de que o 
saber sobre o trabalho é sempre do traba-
lhador, o reconhecimento e valorização do 
trabalhador, entre outras.

Dejours (2004) traz em seus escritos o 
quanto o trabalhar é constitutivo do sujeito 
psíquico, estando diretamente implicado na 
inserção social do sujeito, pois tem uma fun-
ção psíquica, como constituidor da identida-
de do trabalhador. O trabalho nunca é neutro, 
em relação à saúde, e pode favorecer tanto 
à doença quanto à saúde, conforme afirma 
Dejours (1999, 2012). Vale ressaltar que a 
relação saúde/trabalho não está restrita às 
pessoas ligadas diretamente ao processo de 
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trabalho. A divisão entre espaço de trabalho 
e espaço privado não é possível quando a 
questão se remete às relações sociais e às 
questões de saúde, já que não é possível se-
parar nossa vida na família, em casa, da vida 
no trabalho, nos seus diversos locais. 

O trabalhar envolve uma dinâmica de 
prazer e sofrimento, sempre que há so-
frimento no trabalho o sujeito irá produzir 
sintomas que, consequentemente, levará a 
repetição. A formação é uma aposta de que 
o sujeito, conseguindo não só discutir sobre 
seu trabalho, mas também deliberar sobre 
ele conseguirá transformar a organização 
do trabalho. A transformação possível é a 
de elaborar condições, a partir das quais os 
trabalhadores possam gerenciar seu sofri-
mento, objetivando sua saúde e bem-estar 
geral. A transformação do sofrimento em 
criatividade passa pelo uso da palavra, em 
um espaço público de discussão. A criação 
e/ou retomada desses espaços, que podem 
se dar em espaços de formação, propicia 
que o trabalhador elabore as questões re-
lativas ao trabalho coletivamente, trazendo 
para a “roda” dimensões importantes e não 
prescritas no trabalho, como a solidarieda-
de, a confiança e a cooperação.

Relato das experiências

Nas vivências das autoras percebe-se 
que os trabalhadores dos serviços, no seu 
cotidiano, trabalham na formação de outros 
trabalhadores e na educação da população. 
Mesmo que esta prática não seja reconhecida 
como tal, está se fazendo um trabalho diário 
de formação. Mas como se pode potencializar 
essas ações? De que formação em saúde se 
fala se ela não é reconhecida como tal? Como 
manter esta mobilização dos trabalhadores e 
acreditar no contágio positivo dessas ações?

Acredita-se que as experiências relatadas 
a seguir possam auxiliar a responder algu-
mas destas questões, bem como dar conti-
nuidade aos processos de formação dispara-
dos para os trabalhadores.

O objetivo principal do curso de Especia-
lização em Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS, em suas duas edições, foi for-
mar apoiadores institucionais em condições 
de compreender e intervir sobre a dinâmica 
da produção do processo saúde-doença-a-
tenção, repensando os problemas de gestão 
dos serviços e processos de trabalho, ten-
do como referência as propostas da PNH. O 
apoiador faz parte do grupo para acioná-lo 
como dispositivo, não é alguém que está fora 
que faz consultoria ou assessora, é alguém 
que está junto com o grupo em um processo 
repensando os modos de organizar o traba-
lho e consequentemente de propor ações e 
estratégias de saúde. 

Os alunos do curso participaram de 
encontros presenciais (com todo o coleti-
vo reunido em Porto Alegre; com os gru-
pos de macro-regionais em cidades-polo e 
encontros locais) e atividades de ensino a 
distância (EAD), além do acompanhamen-
to semanal dos formadores e periódico da 
equipe coordenadora. Sempre se buscou 
fomentar espaços de discussão e constru-
ção coletivos com o objetivo de integrar os 
alunos e, além disso, promover a articula-
ção com as questões advindas do cotidiano 
de trabalho, tendo como eixo a Humaniza-
ção dos serviços de saúde. Foram forma-
dos aproximadamente 200 trabalhadores, 
sem contar os demais trabalhadores da 
rede que foram afetados pelas modifica-
ções nos processos de trabalho.

Como curso-intervenção, a construção 
de um plano de ação baseado na realidade 
de cada aluno/apoiador trouxe modificações 
que foram aparecendo ao longo do proces-
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so. Numa mesma cidade ou região, muitos 
trabalhadores sequer se conheciam, e mui-
to menos reconheciam o trabalho realizado 
por outro serviço. Com a possibilidade de 
discussão entre os trabalhadores de uma re-
gião, macro região e também de todo o esta-
do, construíram novas redes de afeto e entre 
serviços e práticas. 

Como o curso estruturou-se em torno da 
construção de um plano de intervenção ex-
pressando a realidade singular de cada alu-
no, produziu efeitos que foram muito além 
das atividades acadêmicas e possíveis de 
serem mensurados. No processo da produ-
ção dos planos foram realizados, também, 
eventos municipais e regionais de dissemi-
nação da política de humanização, com en-
volvimento de gestores, representantes de 
espaços de controle social, e diversos traba-
lhadores da saúde. 

Por sua vez, a vivência enquanto resi-
dente em saúde coletiva, ênfase em aten-
ção básica, pode ser considerada como um 
plus na formação dos profissionais da saú-
de que optam por trabalhar no SUS. A ex-
periência de um curso de aperfeiçoamento 
que se propõe a formação em serviço pos-
sibilita aos residentes realizar um percur-
so que se estende das aulas, ao cotidiano 
de um serviço de saúde, até as discussões 
onde se costuram toda a prática com a teo-
ria. Contabilizando 60 horas semanais de 
atividades, os dois anos se dividem entre 
estar fixo em uma unidade de saúde e es-
tágios em serviços da rede, tanto na gestão 
quanto na “ponta”, em atendimentos, pro-
gramas e vigilância, em níveis municipais, 
estaduais e federais.

Um dos estágios da Residência Integra-
da em Saúde que possibilitou uma amarra-
ção mais consistente entre as propostas da 
PNH e a vivência cotidiana em uma Unida-
de Básica de Saúde foi no Núcleo Técnico da 

PNH, em Brasília, que constitui parte das 
instâncias de cogestão da Política Nacional 
de Humanização. Nesse espaço foi possível 
vivenciar as articulações em nível nacional 
da política, para todas as regiões do país, a 
partir da singularidade de cada território e 
de sua população. 

O estágio na gestão da Estratégia de 
Saúde da Família do estado do Rio Gran-
de do Sul possibilitou perceber o empenho 
da equipe em realizar o curso Introdutó-
rio para os municípios do estado a fim de 
formar trabalhadores com base conceitual 
para operar nos princípios do SUS, traba-
lhadores esses, que passaram em con-
cursos, mas em sua maioria, não tinham 
experiência em saúde pública. Esse curso 
justifica-se pelo não aproveitamento, pelo 
estado, dos profissionais com residência, 
ou seja, até 2010 os concursos para os pro-
fissionais da área da saúde não exigiam 
curso de especialização ou aperfeiçoamen-
to em saúde.

Com essa experiência percebe-se que os 
profissionais que conseguem cursar uma re-
sidência integrada, na maioria das vezes, se 
tornaram críticos com capacidade de pensar 
e propor formas mais saudáveis de trabalhar 
nas equipes de saúde. Isso ocorre pelo lugar 
ocupado durante a formação em serviço, de 
aprendiz, mas também de questionador e ob-
servador dos processos de trabalho. Durante 
a residência há tempo para estudar e viven-
ciar o que foi visto na teoria, se afetar com as 
questões dos usuários e dos trabalhadores, 
e se constrói um saber ímpar sobre a saúde, 
política e relações. Por isso, acredita-se que 
a passagem pela formação é um dispositi-
vo de saúde do trabalhador, que percebe no 
percurso a importância de mobilizar-se para 
realizar o trabalho vivo. 

Em ambas as experiências trabalhou-
se com o pressuposto de que as transfor-
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mações da clínica e da saúde pública são 
indissociáveis das mudanças no campo da 
gestão. A indissociabilidade entre esses 
campos permite a construção de uma ação 
integrada entre formas de conceber e orga-
nizar o trabalho em saúde e a própria oferta 
de recursos assistenciais, bem como desta 
com a produção de sujeitos. 

COnSIDERAÇõES FInAIS

As instituições de saúde são propos-
tas como espaços de produção de sujeitos, 
no sentido que influenciam no crescimento 
pessoal e profissional dos trabalhadores em 
saúde, assim como dos usuários e gestores. 
A aposta na construção por meio do coleti-
vo, acreditando na criatividade, inventivida-
de, autonomia e consequente satisfação de 
todos os envolvidos no processo de trabalho 
é uma das propostas de superação dos desa-
fios colocada pela PNH.

Acredita-se que para pensar a saúde do 
trabalhador, é necessário o desenvolvimento 
de uma escuta sobre o que esse tem a dizer 
sobre o seu trabalho, o que cada um realiza 
em situação de trabalho para alcançar os ob-
jetivos definidos pelas tarefas que deve reali-
zar, sem se limitar ao que está prescrito.

Como já colocado anteriormente, o tra-
balho nunca é neutro em relação à saúde, 
e por essa razão, precisa estar presente na 
própria definição de saúde e ocupar um lu-
gar privilegiado na luta contra o sofrimento 
e o adoecimento.

As experiências como apoiadora institu-
cional da PNH e como residente em saúde 
coletiva permitiu vivenciar que a promoção 
de saúde nos locais de trabalho inclui a 
construção de espaços públicos de discus-
são que possibilitem trocas e debates entre 
os trabalhadores sobre as relações entre 

saúde e trabalho, sempre calcado nos prin-
cípios da educação permanente e continua-
da. No momento em que os trabalhadores 
sentem-se protagonistas em seu cotidia-
no de trabalho aumenta a possibilidade de 
saúde desse trabalhador.
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