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Há escolas que são gaiolas e há 
escolas que são asas. 

 
Escolas que são gaiolas existem para que 

os pássaros desaprendam a arte do vôo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob 
controle. Engaiolados, o seu dono pode 

levá-los para onde quiser. Pássaros 
engaiolados sempre têm um dono. 

Deixaram de ser pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o vôo. 

 
Escolas que são asas não amam pássaros 

engaiolados. O que elas amam são 
pássaros em vôo. Existem para dar aos 
pássaros coragem para voar. Ensinar o 

vôo, isso elas não podem fazer, porque o 
vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo 

não pode ser ensinado. Só pode ser 
encorajado. 

 
Rubem Alves 
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RESUMO 
 
 

A história do Agente Comunitário de Saúde no Brasil se confunde com a história de lutas pelo 
direito à saúde e com a trajetória da instituição do Sistema Único de Saúde a partir do 
Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Estando o SUS em disputa permanente para 
consolidar-se enquanto projeto universal, equânime e integral, depende da ação dos seus 
trabalhadores e, portanto, da formação destes, na medida em que a esta reorienta atitudes e 
práticas diante da sociedade. Esteestudo apresenta inicialmente as diversas lentes sobre o 
Estado, políticas sociais, e políticas de saúde, além da relação trabalho e educação, no intuito 
de apreender os fundamentos que embasam as políticas de formação profissional em saúde, 
em especial a formação dos Agentes Comunitários em Saúde. Trata-se de um estudo de caso, 
de abordagem qualitativa e caráter histórico cujo objetivo é descrever e analisara trajetória da 
formação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde no município do Recife, através do 
curso de formação técnica. Partimos do pressuposto que esta história tem relevância nacional 
visto que a conclusão do curso dos ACS se efetiva em Recife, enquanto se encontra parado na 
grande maioria dos municípios brasileiros. Revela-se nesta trajetória contextos políticos 
favoráveis de investida nas políticas de gestão do trabalho, garantindo efetivação estatutária 
dos ACS e valorização profissional através da carreira, além de modelos de saúde centrados 
na atenção primária à saúde. Sob a ótica das disputas inerentes ao Estado e suas classes 
antagônicas, são apresentadas as visões de diversos sujeitos na definição da agenda da 
formação técnica dos ACS assim como no processo de formulação e implantação do curso. O 
conteúdo do curso, em suas duas etapas, foi baseado em teorias críticas assim como a sua 
pedagogia. Houve ênfase na formação do ACS enquanto educador em saúde e no seu papel de 
mobilização social ao mesmo tempo em que foram desenvolvidas habilidades para o cuidado 
com destaque para as práticas integrativas e complementares.   Esperamos que este estudo 
possa contribuir com as reflexões a respeito da formação profissional em saúde, sua relação 
com o trabalho e a importância do caráter público e estatal do SUS, que aposta na formação 
dos trabalhadores, na perspectiva da efetivação do direito à saúde, como foi a proposta do 
município do Recife neste caso. 
 
Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde.Educação Profissionalizante.Saúde da 
Família. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The history of the Community Health Workers (ACS) in Brazil is mimics with the history of 
struggle for the right to health and the history of the institution of the National Health System 
(SUS) from the Brazilian Sanitary Reform Movement.Being the SUS (NHS) in permanent 
dispute to consolidate itself as a universal project, equitable and comprehensive, depends on 
the actions of their employees and therefore the formation of these, to the extent that this 
reorients attitudes and practices in society.This study at first, presents the various point of 
view on the state, social, and health policies, and the relationship between work and 
education, in order to grasp the fundamentals that underpin the policies of health professional 
training, especially the training of Community Health Workers.This is a case study, 
qualitative and historical approach whose purpose is to describe and analyze the trajectory of 
the professional education for this kind of Community Health Workers in Recife city, through 
technical course.We assume that this story has national relevance since the completion of the 
course of ACS is effective in Recife, while it is stopped in most Brazilian 
municipalities.Turns out this trajectory political contexts, favorable policies invested in labor 
management, ensuring effectiveness of ACS statutory and professional development through 
career plus models health focusing on primary health care.From the perspective of the 
disputes inherent to the State and its antagonistic classes, presents the views of various 
subjects in setting the agenda of the technical training of ACS as well as in the formulation 
and implementation of the course.The course content in its two stages was based on critical 
theories as well as their education. There was emphasis on the training of ACS as health 
educator and role of social mobilization at the same time they were developed skills for care 
with an emphasis on integrative and complementary.We hope that this study will contribute to 
the reflections on the education of health professionals, their relationship to the work and 
importance of public character and state of the SUS (NHS), which focus on education workers 
in view of the realization of the right to health, as the proposal of the city of Recife in this 
case. 
 
Keywords: Community Health Workers.Education Professional.Family Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Paim (1986)em seu discurso proferido na 8ª Conferência Nacional de Saúde 

“[...] é através das relações sociais de produção que se erguem as formas concretas de vida 

social”. Desta forma, para ele: “[...] a saúde, independentemente de qualquer definição 

idealista que lhe possa ser atribuída, é produto de condições objetivas de existência. Resulta 

das condições de vida- biológica, social e cultural - e, particularmente, das relações que os 

homens estabelecem entre si e com a natureza, através do trabalho.” (BRASIL, 1986, pag. 

45). Muitos anos depois, Lopes, Durão e Carvalho (2003) vão discutir a produção da saúde 

como: 

 
... expressão histórica das tensões e disputas das quais derivam duas 
concepções de saúde distintas: saúde como mercadoria, como reprodutora da 
mercadoria força de trabalho e como mecanismo de distensionamento ou 
conformação social; e outra, para a qual a saúde é considerada um direito 
que deve ser garantido a todos os seres humanos, não se restringindo à 
ausência de doença, e sim dizendo respeito à garantia de condições de vida 
plena em todas as suas dimensões (pag. 163). 
 

Logo, foi no contexto do projeto da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), que houve uma 

ampla defesada saúde como direito universal e dever do Estado, sendo aposta do movimento 

sanitário a estruturação de um sistema de saúde onde fosse legalmente possível a instituição 

de um novo modelo assistencial e de novas práticas de cuidado a partir da ação dos 

trabalhadores. 

Na perspectiva da implementação de um modelo de atenção à saúde no Brasil, a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) foi estruturada propondo uma organização da Atenção 

Primária à Saúde (APS) e asuperação do modelo hospitalocêntrico e biomédico para um 

modelo de cuidados integrais, descentralizado e hierarquizado. Os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), tendo suas práticas voltadas fundamentalmente para a promoção à saúde e 

prevenção de doenças, apresentam funções estratégicas para viabilização deste novo modelo 

por ser a ponte entre o serviço e a comunidade e por desenvolverem vínculo com a população 

atendida (MOROSINI, 2010). 

Por isso, é preciso reconhecer a complexidade do trabalho preconizado para este 

profissional, caracterizada pelas dimensões de mobilização social, educativa e do cuidado, 
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para então pensar a formação destes trabalhadores, sua função estratégica, alinhada com o 

projeto de sociedade e de sistema de saúde que se pretende para o país. 

Não são por outro motivo que os embates relativos à natureza do trabalho, à formação 

exigida para o exercício profissional e à vinculação institucional desses trabalhadores estão 

presentes no âmbito do executivo e legislativo brasileiro desde a instituição do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) pelo Ministério da Saúde em 1991, passando pela 

ESF e continuando até os dias de hoje(MOROSINI, 2007;QUEIRÓS; LIMA, 2012). 

Destaca-se como expressão deste embate a lei 10.507 de Julho de 2002 que teve o papel 

de reconhecer os ACS como categoria profissional, e a lei 11.350 de Outubro de 2006 que 

regulamenta a Emenda Constitucional 51 (EC-51), que por sua vez alterou o art. 198 da 

Constituição Federal, garantindo ao ACS ser admitido por meio de processo seletivo público, 

mantendo-se, ao mesmo tempo, o critério de residir na comunidade em que atua (BRASIL, 

2002, 2006, 2006a).A EC-51 e a lei 11.350 possibilitam o reconhecimento e efetivação dos 

ACS que já estavam em atividade, tendo sido fundamental para a situação do Recife, como 

caso que estamos estudando. 

No que diz respeito à formação profissional, a discussão só avançou no âmbito do 

executivo, na gestão de Humberto Costa como ministro da saúde (2003-2006), tendo o debate 

envolvido diversos sujeitos, inclusive representantes das Escolas Técnicas do SUS (ETSUS), 

que passaram a discutir um perfil de competências que definisse o trabalho e a formação dos 

ACS (MOROSINI, 2007). 

Neste sentido, foi construído um Referencial Curricular para o Curso Técnico de Agente 

Comunitário de Saúde, que reconhece e valoriza a formação dos trabalhadores no processo de 

reajuste da força de trabalho, ao mesmo tempo em que destaca a relevância do ACS no 

contexto de mudanças das práticas de saúde e o papel social do mesmo junto à população. 

Desta forma,justifica a necessidade de formação em nível técnico, e reafirma a intenção 

governamental de associar educação profissional à elevação de escolaridade (BRASIL, 2004). 

Recife teve e tem uma história de expressão nacional no que diz respeito ao surgimento, 

efetivação, valorização e formação dos Agentes Comunitários de Saúde. A conjunção de 

vários fatos, como a participação de ACS do municípioem organizações nacionais da 

categoria,a participação destes em movimentos pelo reconhecimento profissional em âmbito 

nacional e local, uma gestão afinada com as demandas dos trabalhadores fazem parte da 

conjuntura em que foram realizadas a primeira etapa do Curso de Formação Técnica de ACS 

entre 2005-2006 e a segunda e última etapa entre os anos de 2011 e 2012 (QUEIRÓS, 2008).  
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Tomando estas afirmações como pressupostos, e reconhecendo nesta experiência do 

município do Recife um caso a ser analisado, questiona-se: como a educação profissional em 

saúde aparece no debate da formação dos Agentes Comunitários de Saúde? Como se deu o 

processo de implementação da formação profissional dos ACS do Recife? Com que 

conteúdo? Como os sujeitos envolvidos se posicionaram?  

Tendo sido um dos poucos municípios a concluírem a formação técnica deste 

profissional no Brasil, e diante das singularidades e conquistas concomitantes no campo do 

trabalho,justifica-se a realização deste estudo que teve comoobjetivo geralanalisara trajetória 

daformação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde no município do Recife. 

Decorrentes deste, os objetivos específicos podem ser enunciados como: 

a) Caracterizar o contexto em que perpassa a Formação Profissional dos Agentes 

Comunitários de Saúde no Recife; 

b) Descrever oprocesso de implementação e osconteúdos dos projetos do Curso de 

Formação Técnica dos Agentes Comunitários de Saúde no Recife.  

c) Conhecer as posições dosdiferentes sujeitos envolvidos na Formação Profissional dos 

Agentes Comunitários de Saúde. 

Sendo assim, a investigação deste processo local pretende contribuir com a discussão 

em âmbito nacional sobre o papel da formação profissional dos ACS enquanto trabalhadores e 

sujeitos das suas próprias vidas, assim como o papel desta mesma formação na qualidade de 

resposta do setor saúde às demandas da população. 
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1 ESTADO E POLÍTICA SOCIAL 
 

 

Ao se iniciar uma pesquisa no campo das ciências sociais, onde o objeto de estudo são 

sujeitos e suas relações assim como os sentidos que estas relações produzem dentro de um 

contexto, tornam-se inicialmente importante buscar referenciais que nos localize política e 

historicamente, também como sujeitos. 

Para tanto, houve um esforço inicial de estudo sobre a natureza do Estado segundo as 

diversas lentes a partir dos clássicos, resgatando o debate sobre papel das políticas sociais e 

suas especificidades nas políticas de educação e de saúde. Neste sentido, lançamos luz para a 

discussão que será travada mais a frente, tendo a clareza que o Estado, numa sociedade 

dividida em classes não é neutro, assim como os sujeitos nela inseridos. 

 

 

1.1 AS DIVERSAS LENTES: RESGATE DE UM DEBATE CLÁSSICO 
 

 

Recorrer aos clássicos e resgatar o nascimento dos Estados Nacionais Modernos, 

quando da passagem do sistema feudal de produção para o sistema mercantil e conseqüente 

ascensão da burguesia, é o caminho mais comumente apresentado para a compreensão do 

Estado atual. 

Pereira e Linhares (2007) explicam que, para alguns historiadores é válida a tese de 

que a formação dos Estados Nacionais modernos foi conseqüência da aliança entre burguesia 

e a monarquia para submeter a nobrezaa um poder centralizado, já que esta não era  produtora 

de riquezas, ao mesmo tempo em que era detentora de privilégios. Para as autoras, a melhor 

teoria é que a burguesia, que estava se formando como classe social, apoiou a centralização do 

poder motivada pela contribuição que isso trazia na conformação de um mercado interno e na 

expansão comercial para outros continentes, sendo, portanto, condição-chave para o 

desenvolvimento de seus negócios. Por outro lado, o Estado Absolutista teria que negociar 

com os interesses da aristocracia dominantee,com os da burguesia mercantil, pois, para 

cumprir os seus objetivos, precisava dos impostos que eram pagos pela burguesia. Ou seja, o 

interesse econômico, para estes autores, vai determinar o arranjo de poder. 
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Os primeiros esforços na formulação das bases filosófica e políticas a respeito do 

Estado foram realizados pelos inglesesJohn Locke (1632-1704) e Thomas Hobbes(1588-

1679) que, em linhas gerais, caminharam para um entendimento da necessidade do Estado 

protetor da vida e garantidor da liberdade através de um contrato social (PEREIRA; 

LINHARES, 2007). 

Só a partir das revoluções burguesas em contraposição ao Estado Absolutista é que vai 

se configurar um novo arranjo de Estado, conhecido como Liberal Moderno, e a partir disso, 

fortalecer o modo de produção capitalista. Neste contexto, se sobressai a teoria de Jean-Jaques 

Rousseau, com seu Contrato Social, de 1762, onde, diferentemente de Locke, o poder do 

soberano deve ser instituído pela ‘vontade concordada de todos’, a partir de mecanismos de 

democracia direta (BOBBIO, 1988). Assim, apenas esse Estado, um Estado de Direito, 

fundado nas leis definidas pela vontade geral, seria capaz de limitar os extremos de pobreza e 

riqueza presentes na sociedade civil e promover a educação pública pra todos – meio decisivo 

para a livre escolha (BEHRING, 2006). 

Já Adam Smith vai defender o mercado como mecanismo natural de regulação das 

relações sociais além de um Estado mínimo, com apenas três funções: “a defesa da sociedade 

contra os inimigos externos; a proteção de todo indivíduo das ofensas que a ele possam dirigir 

os outros indivíduos; e o provimento de obras públicas que não poderiam ser confiadas à 

iniciativa primada.”(BOBBIO, 1988). Smith acreditava que os indivíduos, ao buscarem 

ganhos materiais, se orientam por sentimentos morais e por um juízo de dever, o que garante a 

ausência da guerra entre si. A coesão social se originaria na sociedade civil, e para tanto, 

estaria agindo a mão invisível do mercado e o cimento ético dos sentimentos morais 

individuais, próprios do homem perfeito. Não há para Smith, portanto, incoerência entre 

acumulação de riqueza e coesão social (BEHRING, 2006). 

De perspectiva oposta ao pensamento de Adam Smith, para Marx (1818-1883) e 

Engels (1820-1895), o Estado é um instrumento em que ‘uma classe exerce o poder sobre a 

outra, explorando-a economicamente e conseqüentemente politicamente’. Para o marxismo, o 

surgimento do Estado está relacionado às diferenças sociais que se estabelecem na sociedade, 

e, portanto, à dominação econômica do homem sobre o homem(PEREIRA; 

LINHARES,2007). 

Gorender (1988)vai destacar que, em Marx e Engels, foi enfatizada, sobretudo a face 

coercitiva do Estado, o Estado-coerção. As formas consensuais de direção e dominação de 

classe não mereceram tanto esforço teórico por parte destes, o que vem a ser aprofundado por 

Antônio Gramsci(1891-1937), pensador marxista italiano. 
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Gramsci reconhece no Estado uma força coerciva legitimada no exército, na polícia, 

na administração pública, nos tribunais, etc., porém percebe outra face, a extensão do Estado, 

que ele chamou de Sociedade Civil, num sentido diferente de Marx(GORENDER, 1988). 
 
A Sociedade Civilseria o âmbito em que se moveriam asinstituições 
destinadas a obter oconsenso das outras classes sociaisque formam com a 
classe dominanteaquele bloco histórico, que dáestabilidade à formação 
social. Aquientram a Igreja, os Partidos Políticos,os Sindicatos, as Escolas, 
obviamentea Universidade, a imprensa (hoje seincluiriam o rádio e a 
televisão, comsua tremenda força de comunicação),a AltaCultura, o Senso 
Comum — achamada sabedoria popular, com osprovérbios, o folclore etc. 
Este seria oterreno onde se formariam asconsciências que aceitariam a 
ordemvigente. Mas, aceitação, aqui, não significa submissão passiva 
eresignação ou ilusão de uma ordemideal. Uma classe subalterna podeaceitar 
determinada ordem social,mesmo vendo-a injusta. Porém, aoconsiderá-la 
eterna, impossível demudar, adquire a confiança de quepoderá melhorar sua 
posição,conquistar reformas. Nesse sentido,ela dá o seu consenso, sua 
adesão eapoio à existência dessa ordem social.E a isto que Gramsci chama 
dehegemonia de uma classe dirigente(GORENDER, 1988, pag. 56). 
 

Ainda sobre a interpretação de Gorender (1988), para Gramsci, o consenso prepara a 

dominação. “A conquista da hegemonia prepara a ruptura revolucionária, que é 

necessariamente violenta e não dispensa a coerção, quer dizer, a função coercitiva do Estado 

não pode ser dispensada pelo próprio fato de que facilita a obtenção do consenso”. 

Ao longo da segunda metade do século XIX e início do século XX, se enfraquecem os 

argumentos liberais hegemônicos o que, segundo Behring (2006), foi resultado de processos 

políticos e econômicos, dos quais se destacam:- o crescimento do movimento operário, que ao 

ocupar espaços políticos importantes, forçam a burguesia a reconhecer direitos de cidadania 

política e social cada vez maior para esses segmentos; - a “concentração e monopolização do 

capital, demolindo a utopia liberal do indivíduo empreendedor orientado por sentimentos 

morais”.  

A grande crise do modo de produção capitalista de 1929/33 e o pós-segunda guerra 

mundial são fatos históricos importantes para provocar novas formulações teóricas e o retorno 

da concepção do Estado como mediador civilizador. John Maynard Keynes(1983)publicou 

suaTeoria Geral, de 1939, sendo o expoente do pensamento que defendeu que o Estado tem 

legitimidade para fazer intervenções econômicas e o incremento de políticas sociais. No pós-

guerra, o keynesianismo vai embasar a consolidação do WelfareState, ou Estado de Bem-

Estar Social. 

Essa conformação estatal só foi possível pela conjugação de alguns fatores como: a) o 

pacto fordista – da produção em massa para o consumo em massa e dos acordos coletivos 
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com os trabalhadores do setor monopolista em torno dos ganhos de produtividade do trabalho; 

b) as políticas keynesianasgerariam pleno emprego e crescimento econômico num mercado 

capitalista liberal; c) ampliação do mercado de consumo a partir da instituição de serviços e 

políticas sociais que por sua vez cria demanda; e d) amplo acordo entre esquerda e direita, 

entre capital e trabalho, e abandono, por boa parte da classe trabalhadora, do projeto socialista 

(PIERSON, 1991; MISHRA, 1995apudBEHRING; BOSCHETTI 2006). 

Ao datar histórica e geograficamente o surgimento do fenômeno do WelfareState, 

Mishra (1995apudBEHRING; BOSCHETTI 2006) busca distingui-lo da compreensão 

genérica de política social, argumentando que seusprincípios estruturantessão aqueles 

apontados no Plano Beveridge1:  
 
[...] responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos 
cidadãos, por meio de um conjunto de ações em três direções: regulação da 
economia de mercado a fim de manter elevado nível de emprego; prestação 
pública de serviços sociais universais, como educação, segurança social, 
assistência médica e habitação; e um conjunto de serviços sociais pessoais; 
2) universalidade dos serviços sociais; e 3) implantação de uma “rede de 
segurança” de serviços de assistência social(MISHRA, 1995 
apudBEHRING; BOSCHETTI 2006). 
 

Contudo, no final dos anos 60, as políticas que tão bem haviam servido à economia 

mundial durante a ‘Era de Ouro’ pareciam estar falhando (HOBSBAWM, 1995). As 

elitespolítico-econômicas começaram a questionar o papel interventor do Estado e a culpá-lo 

pela crise, atacando principalmente aqueles setores que não traziam retorno imediato para os 

seus interesses. ‘E aí se incluíam as políticas sociais’ (BEHRING; BOSCHETTI 2006). 

O expoente deste pensamento, o pensamento neoliberal, é o teórico Friedrich Von 

Hayek (1944)que defende ser ‘necessário que os agentes, no mercado, tenham liberdade para 

vender e comprar a qualquer preço que encontre um interessado na transação, e que todos 

sejam livres para produzir, vender e comprar qualquer coisa’, sem haver a intervenção do 

Estado. Retoma, portanto, o argumento de um capitalismo livre de regras como em Adam 

Smith no século XIX. Porém, segundo Anderson (1995),é a longa e profunda recessão de 

1969-1973, quem vai garantir as condições para o avanço neoliberal.  

                                                
1 O Plano Beveridge foi publicado no Brasil em 1943, sob o título O Plano Beveridge: relatório sobre o seguro 
social e serviços afins. Traduzido do ingles Social Insurance and Allied Services. Report of Sir William 
Beveridge, presented to Parliament by Command of His Majesty, november 1942. No texto original em inglês a 
expressão utilizada é social security. Na tradução brasileira, assim como na portuguesa, o termo utilizado foi 
“segurança social”. No Brasil, o termo seguridade social só foi cunhado a partir de 1988 (BEHRING; 
BOSCHETTI 2006). 
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Behring (2006) vai apresentar algumas proposições básicas que a fórmula 

neoliberalapontaria para sair da crise:  

 
1) Um Estado forte para romper o poder dos sindicatos e controlar 
moedas; 2) um Estado parco para os gastos sociais e regulamentações 
econômicas; 3) a ...busca da estabilidade monetária como meta suprema; 
4) uma forte disciplina orçamentária, diga-se contenção dos gastos 
sociais e restauração de uma taxa natural de desemprego; 5) uma 
reforma fiscal, diminuindo os impostos sobre os rendimentos mais altos 
e 6) o desmonte dos direitos sociais, implicando na quebra da vinculação 
entre política social e esses direitos, que compunha o pacto político do 
período anterior (pag. 24) 
 

Sendo assim, e tendo apresentado as diversas teorias sobre o Estado, recorremos à 

sucinta diferenciação entre Estado e Governo apresentada por Hofling (2001) que considerao 

Estado como o conjunto de instituições permanentes –órgãos legislativos, tribunais, exército e 

outras, que permitem a ação do governo. Já o governo é definido como o conjunto de 

programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade 

civil) propõe para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação política de um 

determinado governo que assume e realiza as funções de Estado por um determinado período. 

Dentro desse conjunto de definições, finalizamos com a conceituação de políticas 

sociais, compreendendo que estavaria entre vários estudiosos, sendo aqui adotada a dePereira 

(2001) que assim se reporta: 
 
Quando se fala de política social, está se falando de uma política pública, ou 
seja, de uma política cuja principal marca definidora é o fato de ser pública, 
e não estatal nem privada, e nem, propriamente coletiva. O seu caráter 
público é dado não pelo tamanho do agregado social que lhe demanda 
atenção, mas principalmente porque são decisões e ações que apresentam as 
seguintes características: a) revertem-se de autoridade, por terem amparo 
legal; b) visam concretizar direitos conquistados por parcelas da sociedade e 
declarados nas leis; c) guiam-se pelo princípio do interesse comum e da 
soberania popular e não pela soberania dos governantes; d)devem estar a 
serviço das necessidades sociais e não da rentabilidade econômica privada; 
e) têm a conotação de res publica, isto é, coisa (res) de todos (publica) 
(pag.81). 
 

Para a Pereira (2001), portanto, a política social trata de uma estratégia de ação 

pensada e guiada por uma racionalidade coletiva, e não meramente individual, onde tanto o 

Estado como a sociedade desempenham papeis ativos. Pode ser entendida como o “Estado em 

ação” (MENY; THOENIG, 1992), em relações de “antagonismo e de reciprocidade” (IANNI, 

1979) com a sociedade, sendo espaço privilegiado das classes sociais. 
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Por outro lado, dentro das diversas interpretações,Lenhardte Offe (1984)vão 

apresentardois esquemas de argumentação sobre as políticas sociais: a) uma que a 

compreende como fruto da organização e lutas da classe trabalhadora assalariadae que impõe 

ao Estado suas exigências; b) e outra como uma das exigências funcionais da produção 

capitalista. 

Por outro lado, Coimbra (1987apudBEHRING 2006) aponta críticas a estas análises 

bipolares e simplistas visto que o Estado e as classes trabalhadorassãoapresentados com perfis 

homogêneos na sua interação e definição das políticas sociais.Para ele,essas abordagens 

desdobram-se em duas hipóteses:1) a hipótese do engodo, permeada de economicismo, sendo 

a política social apenas uma condição para a acumulação, e portanto, útil para a cooptação 

política dos trabalhadores, e 2) a hipótese da conquista, permeada de politicismo, pela qual a 

política social é um prêmio dos trabalhadores, conseqüência de sua pressão sobre o Estado 

capitalista.  

Por fim, Hofling (2001) destaca os fatores culturais, as formas de organização, o poder 

de pressão e articulação de diferentes grupos sociais como alguns elementos importantes na 

análise do estabelecimento de políticas públicas. Para a autora, muito mais que a oferta de 

serviços sociais, as ações públicas devem ser voltadas para a construção de direitos sociais, 

devendo haver programas de ação universalizantes que possibilitem a incorporação de 

conquistas sociais pelos grupos e setores desfavorecidos, visando à reversão do desequilíbrio 

social. 

Essa discussão, portanto, descreve as diferentes lentes que ajudam a entender e 

analisar as políticas públicas aqui estudadas. 
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1.2O DIREITO À SAÚDE E A POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE NO BRASIL 

 

 

Entender a saúde como política social pressupõe assumir-la como um direito de 

cidadania onde haja, portanto, plena participação dos indivíduos na sociedade política e a 

garantia do princípio de justiça. Isso porque as políticas sociais assumem diferentes formatos 

ou modalidades de políticas e instituições com perspectivas distintas de garantia de acesso 

aosdireitos por aqueles que são considerados os usuários dos sistemas de proteção social. 

Assim, de forma ideal, as modalidades de proteção social são assim apresentadas: a 

assistência social, o seguro social e a seguridade social, sendo o acesso à saúde considerado 

respectivamente como uma medida de caridade, umprivilégio, ou o usufruto de um direito de 

cidadania(FLEURY; OUVERNEY, 2008). 

No caso do modelo de assistência socialas ações devem ser dirigidas aos focos de 

pobreza ou a grupos vulneráveis visto que os que não necessitam do benefício é porque têm 

suas necessidades satisfeitas no mercado, adquirindo os bens e serviços de que precisam.Já o 

modelo de seguro social atende às necessidades dos trabalhadores assalariados, descontando 

um percentual do salário, e, possibilitando uma redistribuição entre os participantes de uma 

determinada categoria visto que se configura de forma coletiva e não individual como os 

seguros privados de saúde.Por fim, o modelo de seguridade social, inspirado no princípio de 

justiça social, tem caráter universal e independe de contribuições prévias, sendo o acesso aos 

benefícios sociais dependente apenas da necessidade dos indivíduos(FLEURY; OUVERNEY, 

2008). 

No Brasil,a partir do projeto da Reforma Sanitária Brasileira, a saúde fez-se direito 

social fundamental e inalienável na Constituição de 1988, o que se materializou no Sistema 

Único de Saúde. Este projeto foi construído numa relação intrínseca com os movimentos 

sociais pela redemocratização do país nas décadas de 1970 e 1980, quando a saúde passou a 

integrar o Sistema da Seguridade Social, com a previdência e a assistência social. Dessa 

forma o SUS foi instituído como um sistema universal, equânime e integral, cujos princípios 

organizativos foram definidos nas Leis Orgânicas da Saúde: Lei n 8.080/90 e Lei n. 

8.142/90(BRASIL, 1990, 1990a). 
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Até então o cenário era de exclusão de uma grande parte da população às ações e 

serviços de saúde, haja vista o fato de apenas uma parcela da população ter garantido, nesse 

momento, o direito à assistência médica prestada pelo Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), e que os serviços de saúde, do ministério da saúde, das secretarias estaduais e 

municipais, não absorviam a demanda de atenção gerada pelo restante da população 

(BAPTISTA, 2003). Eram as entidades filantrópicas, portanto, que faziam a caridade de 

atender aos que não tinham trabalho formal e que não podiam arcar com despesas no 

crescente sistema de saúde privado. 

Não havia se constituído, até então, no Brasil, uma política de Estado cidadã no 

sentido abrangente; uma cidadania substantiva que isentassea necessidade de vínculo com o 

processo produtivo e que reconhecesse o cidadão simplesmente pelo valor que tem como 

membro daquela comunidade. Prevalecia a lógica da ‘cidadania regulada’, em que o cidadão 

era aquele que se encontrava localizado em qualquer uma das ocupações reconhecidas e 

definidas por lei. Portanto, a proposta de reforma do setor saúde apresentada pelo movimento 

sanitário também se inseria em uma lógica maior de reestruturação do próprio Estado e de 

afirmação de uma cidadania substantiva para o povo Brasileiro (BAPTISTA, 2003). 

Marco histórico importante na luta pela Reforma Sanitária Brasileira foi a realização 

da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 com o tema ‘Saúde como direito de todos e 

dever do Estado’ cujo relatório afirma que ‘a saúde não é um conceito abstrato. Define-se no 

contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, 

devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas’(BRASIL, 1986). 

Este relatório serviu como instrumento de pressão política e como referência para as 

discussões travadas naAssembléia Nacional Constituinte em 1987/882, sendo reconhecido 

como um documento de expressão social (BAPTISTA, 2007). 

As disputas de interesse, portanto, não foram suficientes para barrar a aprovação do 

SUS e seus princípios, mas, como pontua Bravo (2006): Oque diz respeito ao financiamento 

do novo sistemaficouparcialmentedefinido, não tendo sido estabelecido um percentual sobre 

os orçamentos de onde se origina; Sobre os medicamentos, houve apenas uma menção à 

competência do sistema de saúde na fiscalização da produção; A saúde do trabalhador não 

                                                
2 Este fórum reuniu parlamentares na definição de uma nova Carta Constitucional para o Brasil. A nova carta 
surgia no contexto político da redemocratização e tinha a intenção explícita de afirmar o compromisso com 
políticas mais justas e igualitárias. A constituição foi aprovada em 5 de outubro de 1988 e ganhou a 
denominação de Constituição Cidadã (BAPTISTA, 2007) 
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garantiuno texto a possibilidade de recusa ao trabalho em locais comprovadamente insalubres, 

nem mesmo de o trabalhador ter informações sobre a toxidade dos produtos por ele 

manipulados. 

Por outro lado, Teixeira (1989) destaca os principais aspectos aprovados na nova 

Constituição: - O direito universal à Saúde e o dever do Estado, revogando asdistinções 

existentes entre segurado/não-segurado, rural/urbano; - Ações e serviços de saúde tornam-se 

de relevância pública, devendo o poder público fazer a regulamentação, fiscalização e 

controle; - A constituição do Sistema Único de Saúde, integrando todos os serviços públicos 

em uma rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada e de atendimento integral, com 

participação da comunidade; - A definição de que a participação do setor privado no sistema 

de saúde deve ser complementar, preferencialmente com as entidades filantrópicas, sendo 

proibida a destinação de recursos públicos para subsidiar as instituições com fins lucrativos; - 

A proibição de comercializar sangue e seus derivados. 

É evidente, portanto, que as conquistas legais ainda não se efetivaram plenamente na 

vida dos brasileiros. Cabe ao apresentar os avanços e refletir os desafios, perceber o que 

Hofling (2001) coloca sobre as disputas inerentes à definição de políticas públicas, ou seja, de 

que estas refletem os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder que 

perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo. 

Segundo Bravo (2006) assiste-se no Brasil dos anos 1990o redirecionamento do papel 

do Estado, influenciado pela Política de Ajuste Neoliberal, tendo acontecido neste contexto, a 

Reforma do Estado protagonizada por Bresser Pereira, Ministro da Administração Federal e 

Reforma do Estado em 1995.  

Esta reforma por sua vez, parte do suposto que o Estado desviou-se de suas funções 

básicas ao expandir sua presença no setor produtivo, comprometendo o modelo econômico 

vigente. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado considera que há esgotamento da 

estratégia estatizante de intervenção do Estado e a necessidade de superação da administração 

pública burocrática, a favor de um modelo gerencial. Neste sentido, o Estado deve ‘evoluir’ 

do papel executor para um papel de promotor e regulador do desenvolvimento econômico, 

transferindo para o setor privado as atividades que podem ser ‘controladas pelo mercado’. O 

referido Plano propôs como principal inovação a criação de uma esfera pública não-estatal 

que, embora exercendo funções públicas, devem fazê-lo obedecendo às leis do mercado 

(BRESSER PEREIRA, 1995). 
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Neste contexto foi possível um projeto de saúde pautado na Política de Ajuste, com 

limitação de gastos e a descentralização com desobrigação da responsabilidade do poder 

central. A tarefa do Estado nesse projeto deve prover um mínimo aos que não podem pagar, 

ficando sob atenção do setor privado o atendimento daqueles que têm acesso ao mercado. 

Suas principais propostas são de caráter focalizadopara atender às populações vulneráveis 

através de um pacote básico para a saúde, ampliação das privatizações, estímulo ao seguro 

privado, descentralização dos serviços ao nível local, ao mesmo tempo em que se eliminaa 

vinculação de fonte com relação ao financiamento (COSTA, 1997). 

É neste período que são instituídos o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(1991) e Programa de Saúde da Família (1994), precursores da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) que em 2006 vão se incorporar àPolítica Nacional da Atenção Básica à Saúde 

(BRASIL, 2006), atualmente reconhecida no Brasil como sinônimo de Atenção Primária à 

Saúde (BRASIL, 2011). 

A idéia de atenção primária à saúde foi utilizada como forma de organização dos 

sistemas de saúde pela primeira vez no chamado Relatório Dawson, em 1920. Esse 

documento inglês contrapõe-se ao modelo flexneriano americano de cunho curativo, edificado 

no reducionismo biológico e na atenção individual, ao mesmo tempo em quese 

constituiucomo referência para a organização do modelo de atenção inglês, que começava a 

preocupar as autoridades daquele país, devido ao elevado custo, à crescente complexidade da 

atenção médica e à baixa resolutividade (MATTA; MOROSINI, 2009). 

O Relatório Dawson vai influenciar a organização dos sistemas de saúde de todo o 

mundo e como pode ser observado na descrição abaixo, guarda muita semelhança com o que 

é a ESF no Brasil hoje: 

 

Os serviços domiciliares de um dado distrito devem estar baseados num 
Centro de Saúde Primária- uma instituição equipada para serviços de 
medicina curativa e preventiva para ser conduzida por clínicos gerais 
daquele distrito, em conjunto com um serviço de enfermagem eficiente e 
com o apoio de consultores e especialistas visitantes. Os Centros de Saúde 
Primários variam em seu tamanho e complexidade de acordo com as 
necessidades locais, e com sua localização na cidade ou no país. Mas a maior 
parte deles é formada por clínicos gerais dos seus distritos, bem como os 
pacientes pertencem aos serviços chefiados por médicos de sua própria 
região (MINISTRY OF HEALTH, 1920). 
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A I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em 1978, 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), em Alma-Ata, no Cazaquistão é outro exemplo internacional que representou um 

marco de influência nos debates sobre os rumos das políticas de saúde no mundo, reafirmando 

a saúde como direito humano fundamental. Apesar de ter sido realizada num contexto de crise 

monetária internacional, ela continuou influenciando mudanças no cenário mundial durante 

toda a década de 1980, inclusive no Brasil(MATTOS, 2000, 2001). 

Portanto, é a partir desta conferência que as idéias de APS tomam força e são 

incorporadas ao ideário reformista do movimento sanitário brasileiro, inspirando as primeiras 

experiências de implantação dos serviços municipais de saúde no final da década de 1970 e 

início de 1980 (ESCOREL, 1998), como é o caso do Projeto Montes Claros em Minas Gerais, 

ou mesmo o Projeto de Saúde de Casa Amarela em Recife-PE, que trouxeram aportes 

conceituais e práticos em APS para a organização desta a nível nacional. 

A Declaração de Alma-Ata, como foi chamado o pacto assinado entre os países 

participantes da I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, defendeu 

que, para atingir a meta de maior nível de saúde possível até o ano 2000, fossem adotados os 

cuidados primários de saúde, assim definidos: 

 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados 
em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e 
socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e 
famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 
comunidade e o país podem manter em cada fase de seu desenvolvimento, 
no espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte integrante 
tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 
foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da 
comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 
família e da comunidade com o sistema nacional de saúde pelo qual os 
cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares 
onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um 
continuado processo de assistência à saúde(OPAS/OMS, 1978). 

 

No sentido de responder às crescentes expectativas por uma nova saúde pública e 

corroborando com os progressos alcançadoscom a Declaração de Alma-Ata para os Cuidados 

Primários em Saúde, foi realizada a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 

1986, na cidade de Ottawa. Esta enfatiza numa carta de intenções, a importância da ação de 

outros setores na garantia de saúde das populações, devendo estes agirem sobre os 
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determinantes do processo saúde-doença, além do incentivo aoincremento de poder das 

comunidades para o auto-cuidado e para a participação popular na direção dosassuntos de 

saúde(OMS, 1986). 

Além das influências internacionais advindas da Declaração de Alma-Ata e da Carta 

de Ottawa, o Brasil vai ser submetido às recomendações do Banco Mundial (BM) nos anos 

90, que a partir do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1993: Investindo em 

Saúde, passou a preconizar políticas governamentais, que deveriam combinar três medidas 

estratégicas: A primeira medida diz que os países periféricos deveriam criar “um ambiente 

propício a que as famílias melhorem suas condições de vida”através de políticas de 

crescimento econômico, que assegurassem mais renda aos pobres e uma melhor 

escolarização, particularmente das meninas. A segundaorienta para “tornar mais criteriosos os 

gastos públicos com saúde” redirecionando os gastos governamentais para programas mais 

eficazes em função dos custos e focalizados nos pobres, como por exemplo, os “programas de 

saúde pública” e “serviços clínicos essenciais”. A terceira medida deveria “incentivar a 

diversificação e a concorrência na prestação de serviços de saúde e no seguro-saúde”. Com 

tais medidas, seriam alcançados melhores resultados na área da saúde, maior contenção de 

custos e usuários mais satisfeitos (BANCO MUNDIAL, 1993).  

Estas medidas são acatadas no Brasil pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso, 

em especial a partir da Reforma do Aparelho do Estado de 1995, porém os embates políticos 

em defesa do SUS e as resistências ao que se garantiu legalmente impediram que na prática, 

estas orientações do BM fossem seguidas incondicionalmente. 

Nas últimas décadas, durante os governos de Lula e Dilma, permaneceram as 

contradições entre os avanços no campo político e os retrocessos impostos pelos 

determinantes econômicos na viabilização da política de saúde brasileira. Emfevereiro de 

2007o BM elaborou um novo documento, - Governança do Sistema Único de Saúde no 

Brasil: Aumento daQualidade do Gasto Público e da Administração de Recursos – que expõe 

avaliaçõese propostas para “aumentar a qualidade da gestão e racionalizar o gasto público” 

doSUS fortalecendo as lógicas privatistas já em curso no país. Neste documento recomenda-

se que o SUSgaranta a “gestão autônoma nas unidades maiores, principalmente os grandes 

hospitais de referência” (BANCO MUNDIAL, 2007, p.78) o que se afina com o papel das 

Organizações Sociais já adotadas em várias partes do país (idem, p.79). Também, propõe-

seuma “gestão descentralizada nas unidades menores”o que “poderia transformar unidades de 
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saúde e/ou órgãos regionais emunidades orçamentárias, dotadas de seu próprio orçamento.” 

(BANCO MUNDIAL, 2007, p. 78-79). 

O movimento sanitário hoje, se encontra com posições diversas quanto às formas de 

gestão do sistema de saúde brasileiro. Permanece o consenso de universalização do acesso à 

saúde, de aposta na APS como ordenadora das redes de atenção à saúde, devendo ser 

resolutiva e garantidora de uma atenção integral ao usuário, além do consenso em torno da 

necessidade de maiores gastos para o setor. O direito à saúde se encontra, portanto, em 

disputa legal e factual. 
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2 TRABALHO, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
SAÚDE E O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 

Tendo em vista que o objeto deste estudo atravessa o tema da formação profissional de 

um trabalhador já inserido no mundo do trabalho, e sendo este peculiar na sua forma de 

inserção e atuação no SUS, não poderíamos deixar de elucidar o conceito de trabalho e sua 

relação com a educação a partir de referenciais teóricos críticos.  

Este capítulo iniciará com a conceituação sobre o trabalho e este como princípio 

educativo, discutindo posteriormente como essa concepção deve nortear as políticas de 

formação profissional. Também faremos um breve resgate sobre a formação profissional em 

saúde no Brasil especialmente a formação de nível técnico e fundamental, o que se 

complementará com a história do Agente Comunitário de Saúde que percorreu e ainda 

percorre caminhos de luta pelo reconhecimento profissional. 

 

2.1 A RELAÇÃO TRABALHO E EDUCAÇÃO COMO FUNDAMENTOS 
PARA AS POLÍTICAS DE FORMAÇAO PROFISSIONAL 
 
 

O que é o trabalho? Saviani (2007) discute a ontologia e a historicidade da categoria 

trabalho demonstrando que o homem diferencia-se dos outros seres pelo modo como interage 

com a natureza e pela capacidade de delinear a própria existência. Enquanto os outros animais 

nascem adaptados à natureza, trazendo em seu corpo, os instrumentos necessários a sua 

subsistência, o homem precisa adaptar a natureza a si para produzir a própria vida. O homem 

somente existe porque é capaz de agir sobre o meio em que vive transformando-o com o fim 

de satisfazer as próprias necessidades. 

Nas palavras de Ianni (1984) estas transformações realizadas pelo trabalho humano 

geram realizações materiais e espirituais que se concretiza de diversas maneiras: 

O trabalho humano efetiva-se, concretiza-se, em coisas, objetos, formas, 
gestos, palavras, cores, sons, em realizações materiais e espirituais. O ser 
humano cria e recria os elementos da natureza que estão ao seu redor e lhes 
confere novas formas, novas cores, novos significados, novos tons, novas 
ondulações. De modo que o trabalho é o fundamento da produção material e 
espiritual do ser humano para sua sobrevivência e reprodução (IANNI, 
1984). 
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Em Marx (1978) o homem é concebido como um ser social universal e, 

conseqüentemente livre, na medida em que a sua base de vida física é a natureza – seu corpo 

inorgânico. Desta forma, ao interagir conscientemente com ela, o faz pelo trabalho, sendo 

instrumento material de sua atividade vital. A natureza, portanto, fornece os meios materiais a 

que o trabalho pode aplicar-se e também os meios de subsistência física do trabalhador. Desta 

forma,ao modificar a natureza por meio do trabalho, o homem a torna não mais meio externo, 

pois, o produto do trabalho passa a ser o próprio meio material. 

Assim, os seres humanos criam e recriam, pela ação consciente do trabalho, a sua 

própria existência, se diferenciando dos demais animais por assumirem uma autonomia 

relativa como espécie do gênero humano, que pode projetar-se, criar alternativas e tomar 

decisões (KONDER, 1992; ANTUNES, 2000).  

Desta forma, o trabalho na sua essência e generalidade ontocriativa, não é emprego, 

não é apenas uma forma histórica do trabalho em sociedade – trabalho servil, escravo e 

assalariado. Ele é a atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se transforma, 

constrói conhecimento e se aprimora. O trabalho é a base estruturante de um novo tipo de ser, 

de uma nova concepção de história (LUKACS, 1978). 

Destarte, a ação por meio da qual o homem permite a si mesmo existir, é chamada de 

trabalho. Portanto, o trabalho é inerente ao homem, já que sem realizá-lo o homem não 

poderia conservar a sua existência. E, por ser inerente, é ontológico. Por outro lado, o 

processo pelo qual o homem produz a própria vida modifica-se ao longo do tempo; assume 

novas características e formas de organização, ou seja, constitui-se como um processo 

histórico (SANTOS; BLENGINI 200_). 

No modo de produção capitalista, por exemplo, o trabalho dosque não detêm a 

propriedade dos meios e instrumentos de produção é reduzido à sua dimensão de força-de-

trabalho que se torna uma mercadoria. Os proprietários dos meios e instrumentos de produção 

(capitalistas) compram e gerenciam esta força de trabalho, de forma que o dispêndio da 

mesma pelo trabalhador, no processo produtivo, paga o seu valor de mercado (em forma de 

salário ou meios de subsistência) e, além disso, produz um valor excedente ou mais-valia que 

é apropriado pelo comprador (FRIGOTTO, 2009).  

Já nas palavras de Manacorda (1964, 1991), o trabalho humano se localiza na esfera da 

necessidade e da liberdade, sendo estas inseparáveis. A esfera da necessidade diz respeito a 

quanto se coloca de tempo, de energia física e mental do ser humano, somado ao poder de 

invenção de novas técnicas e saltos qualitativos tecnológicos, para responder às necessidades 

básicas de reprodução biológica e preservação da vida num determinado tempo histórico. 
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Aesfera da liberdade é definida pelo trabalho na sua dimensão das possibilidades de ampliar 

as capacidades e qualidades propriamente humanas com o fim em si mesmas 

(MANACORDA, 1964, 1991). 

Portanto, através do trabalho,os homens satisfazemsuas necessidades que, por sua vez, 

são os fundamentos dos direitos estabelecidos na vida em sociedade. Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2005) vão apresentar que direitos são estes, pelos quais os trabalhadores vêm lutando 

nos últimos séculos: 

 

São os direitos civis ou individuais: direito à liberdade pessoal e à 
integridade física, à liberdade de palavra e de pensamento, direito à 
propriedade, ao trabalho e à justiça. São os direitos políticos, como o direito 
de participar do exercício do poder político como membro investido da 
autoridade política ou como eleitor. São os direitos sociais, como o direito ao 
bem estar econômico, ao trabalho, à moradia, à alimentação, ao vestuário, à 
saúde, à participação social e cultural, à educação e aos serviços 
sociais.(pag.7).  

 

Dessa forma, se é necessário que o homem produza a própria vida, é necessário, 

também, que ele aprenda como fazer isso para que construa e garanta a própria existência e 

humanidade. Assim, a educação está ontologicamente ligada ao trabalho. O homem aprende a 

produzir sua existência produzindo-a,ao mesmo tempo em que produz conhecimento. A partir 

desta premissa, os espaços escolares constituem-se no local em que os homens têm acesso ao 

conhecimento socialmente produzido e que está diretamente ligado à produção da existência 

humana. O trabalho, então, é o princípio que orienta os processos educacionais (SANTOS; 

BLENGINI, 200_). 

Princípios são leis ou fundamentos gerais de uma determinada racionalidade, dos quais 

derivam outras leis ou questões mais específicas. No caso do trabalho como princípio 

educativo, remetes-se à relação entre o trabalho e a educação, no qual se afirma o caráter 

formativo do trabalho e da educação como ação humanizadora por meio do desenvolvimento 

de todas as potencialidades do ser humano. Seu campo específico de discussão teórica é o 

materialismo histórico onde o trabalho é produtor dos meios de vida, tanto nos aspectos 

materiais como culturais, ou seja, de conhecimento, de criação material e simbólica, e de 

formas de sociabilidade (MARX, 1979 apudCIAVATTA, 2009). 

Porém, diante da penúria e das más condições de vida dos trabalhadores operários e do 

campo, ao final da Ditadura civil-militar, nos anos 1980 no Brasil, foram muito discutidas as 

propostas da educação na Constituinte de 1988 e os termos da nova Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação (LDB). Os pesquisadores e educadores da área trabalho e educação tiveram de 

responder a uma questão importante: se o trabalho pode ser alienante e embrutecedor, como 

pode ser princípio educativo, humanizador, de formação humana? (CIAVATTA, 2009) 

Vários autores se debruçaram sobre esta questão tendo a experiência socialista da 

educação politécnica influenciado muito este período, por nesta perpassar aspectos físicos, 

mental, intelectual, prático, laboral, estético, político, combinando estudo e trabalho.  Tratava 

de se defender uma educação que não tivesse apenas fins assistenciais, moralizantes, como as 

primeiras escolas e que também não se limitasse a preparar para o mercado de trabalho nas 

fábricas de forma tecnicista(CIAVATTA, 2009). 

A discussão sobre o trabalho como princípio educativo, portanto, esteve associado à 

discussão sobre a politecnia e sua viabilidade social e política no país. Historicamente, como 

demonstra a análise de Fonseca (1986), o conservadorismo das elites, reservando para si a 

formação literária e científica, predominou na sociedade brasileira. Para os trabalhadores se 

limitou à oferta de educação elementar e não universalizada para toda a população. Além 

disso, a destinação dos filhos dos trabalhadores ao trabalho e ao preparo para as atividades 

manuais e profissionalizantes demarcou o dualismo educacional. 

Saviani (1989) afirma que o trabalho pode ser considerado como princípio educativo 

em três sentidos diversos, mas articulados entre si: 
 
Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que 
determina, pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o 
modo de ser da educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de 
produção correspondem modos distintos de educar com uma correspondente 
forma dominante de educação. E um segundo sentido, o trabalho é princípio 
educativo na medida em que coloca exigências específicas que o processo 
educativo deve preencher, em vista da participação direta dos membros da 
sociedade no trabalho socialmente produtivo. Finalmente, o trabalho é 
princípio educativo num terceiro sentido, à medida que determina a 
educação como uma modalidade específica e diferenciada de trabalho: o 
trabalho pedagógico (SAVIANI, 1989, pp. 1-2).  
 

O conceito de politecnia estaria no segundo nível de compreensão do trabalho como 

princípio educativo em que a educação, em suas diferentes etapas, deve explicitar o modo 

como o saber se relaciona com o processo de trabalho, convertendo-se em força 

produtiva(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Porém, se destaca da realidade concreta a contradição que, para as pessoas de trajetória 

escolar considerada regular, os conhecimentos gerais e os específicos se relacionam de 

maneira mediata, enquanto que para aquelas pessoas jovens e adultas privadas dessa 

escolaridade, tudo isso se relaciona de forma muito imediata e contraditória.Ou seja, para 
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elaso sentido do conhecimento não proporciona primeiro, a compreensão geral da vida social 

e, depois, as instrumentaliza para o exercício profissional. Muitas vezes, o acesso ou o retorno 

à vida escolar ocorre mediante as dificuldades enfrentadas no mundo do trabalho, e pela 

necessidade de nele se inserir e permanecer. Nesse caso a educação é vista de forma 

instrumental, devido ao fetiche com que é tratada, ao se conferir a ela um poder sobre-real de 

possibilitar a permanência das pessoas no mercado de trabalho. É como se expressa o mito da 

‘empregabilidade’ (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Com efeito, ao fazer uma interpretação profunda da perspectiva de Marx sobre a 

relação trabalho e educação e o trabalho como princípio educativo, Manacorda (1975) mostra 

que estas relações não estão reduzidas à dimensão didático-pedagógica ou instrumental. De 

acordo com Marx, o trabalho transcende, necessariamente, toda a caracterização didático-

pedagógica, seja como objetivo meramente profissional, seja como função didática, como 

instrumento de aquisição e comprovação das noções teóricas ou com fins morais de educação 

do caráter e de formação de uma atitude de respeito para com o trabalho ou para quem 

trabalha, e busca identificação com a própria essência do homem.  

Diante desses marcos, Moraes (2005) diz que é preciso rejeitar a concepção 

disseminada nas políticas oficiais de educação de que a efetividade da política de formação 

profissional depende de sua ligação direta com o sistema produtivo. Exemplifica os estudos 

realizados na França e diagnósticos construídos na Espanha, assim como as experiências 

desenvolvidas em regiões da Itália que indicam que as diferentes modalidades de formação 

profissional estreitamente dependentes do mercado de trabalho não têm resistido às mudanças 

impostas pela organização do trabalho. Por outro lado, revela que as políticas que não seguem 

este rumo, têm tido a capacidade de traduzir as novas demandas em sua própria lógica, 

fornecendo-lhe respostas gerais, integradas em um projeto social aberto ao futuro. 

Corroboramos com Enguita (1992) e Moraes (2005) ao apontarem que as políticas de 

educação e formação profissional não podem ser consideradas por mais tempo como respostas 

às necessidades do sistema produtivo, como se fossem efeito inevitável das mudanças 

tecnológicas ou competência exclusiva dos empregadores. Ao contrário, devem ser vistas 

como estratégiascom efeitos no campo da produção, isto é, como opções formativas 

vinculadas a opções de emprego e a organização de trabalho, que derivam destas e são, ao 

mesmo tempo, um dos instrumentos de sua materialização. 
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2.2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E A HISTÓRIA DA 
FORMAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO E FUNDAMENTAL NO BRASIL 
 
 

A formação profissional em saúde está intimamente relacionada à história da Medicina 

no Brasil. No início do século XXo Estado assume ações de saúde pública, pautado pela 

necessidade de garantir condições de salubridade para o processo de mercantilização, 

especialmente centrado nos portos. Em paralelo, cresce a urbanização, determinando a 

necessidade de normas sociais e práticas higienistas, a partir do conhecimento médico. A 

garantia da salubridade dos portos era condição sinequa non para que os navios aportassem, 

fazendo com que a saúde, no caso a medicina, fosse um instrumento necessário ao 

desenvolvimento do capitalismo. 

Esse processo continua até as duas ou três décadas iniciais do século XX, 

caracterizando a relação das condições de higiene e saúde, para o processo de urbanização e 

industrialização. A forma de atuar dos profissionais de saúde, nesse período, é baseada na 

lógica ‘polícia médica’, numa referência à organização da saúde pública na 

Alemanhasetecentista (ROSEN, 1980). 

A higiene familiar também é outro objeto da medicina que busca legitimidade social 

desde o período colonial onde ainda não está atrelado à medicina científica, ou seja, aos 

conhecimentos da anatomia patológica. Como afirma Costa (1979): 
 
Uma das mais importantes conquistas do movimento higienista foi a 
imposição da figura do médico à família. Fazendo-se adotar por esta 
instituição, o médico combatia o desprestígio social de que era vítima e 
produzia uma nova fonte de benefícios econômicos. Pouco a pouco, como 
observou Gilberto Freyre, o confessor e o filho-padre foram sendo 
substituídos por essa figura carinhosa e firme, doce e titânica, o médico da 
família. 
 

Para Mattos (2008), uma das conseqüências dessa atuação da higiene sobre a família e 

sobre os indivíduos, foi a de colocá-los sob a contínua tutela médica, o que não produz 

emancipação, ao mesmo tempo em que são negadas outras práticas de cuidado. 

Outro aspecto da Medicina que influi na formação profissional em saúde diz respeito à 

centralidade da doença que, segundo estudos de Foucault (1981), tem relação com o processo 

de transformação dos hospitais, com o nascimento da clínica, associação entre a clínica e 

anatomia patológica e à conseqüente reorganização das práticas e do saber médico.  
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Estes movimentos, no final do século XVIII e início do século XIX, são responsáveis, 

portanto, pela incorporação do rigor científico aos saberes e práticas da medicina, movimento 

fundamental para a consolidação e hegemonia da Medicina Científica no século XX. 

Assim, as relações das práticas médicas com o capital avançaram a partir da Segunda 

Guerra Mundial, quando houve condições favoráveis ao investimento massivo em pesquisa, 

na criação de novos medicamentos, na anestesia, na cirurgia, na psiquiatria, além do 

financiamento das indústrias farmacêuticas, que conjuntamente com os demais setores de 

produção vão ser colocados a serviço do Estado.  

O advento da indústria farmacêutica representou um processo de reordenamento 

completo da formação e do trabalho médico, sendo as práticas de cuidado muitas vezes 

substituídas por procedimentos, pela prescrição de exames e medicamentos (MATTOS, 

2008).  

Como se pode ver, o modelo da Medicina Científica foi propício para a divisão técnica 

e social do trabalho médico, com ênfase na especialização de saberes e práticas e a 

conseqüente constituição de novas áreas no campo da saúde. O surgimento destas novas áreas 

e profissões da saúde relaciona-se ainda às novas demandas e necessidades sociais, bem como 

à possibilidade da produção de conhecimentos específicos contribuírem com as respostas para 

determinados problemas de saúde ou determinadas dimensões desses problemas (Pereira-

Neto, 1995).  

A evidência de divisão social do trabalho mais conhecida, no âmbito da formação 

profissional em saúde, diz respeito à história da enfermagem. Pereira (2007) faz um resgate 

histórico dos primeiros cursos na Inglaterra do século XIX, quando a duração do curso era de 

um ano, sendo os médicos os responsáveis por ministrar a parte prática. “A escola inglesa, 

inicialmente, recebeu alunas da alta classe burguesa, chamadas de ‘ladies’,que pagavam pelo 

ensino, e alunas da camada popular, chamadas de ‘nurses’, que tinham gratuidade no ensino e 

na moradia”.  

Como demonstram as palavras de Rezende (1989): “[...] a enfermagem nasce no 

capitalismo, dividida em dois extratos sociais distintos: Às 'ladies' cabia o pensar 

caracterizado nos postos de comando; às 'nurses' cabia o fazer sob direção das ladies" 

evidenciando a dicotomia entre trabalho manual e intelectual pela classe social. 

No Brasil, tanto o processo de divisão manual e intelectual do trabalho em saúde, 

como a relação deste com uma divisão social, atravessa o século XIX e XX, agravado pelo 

fato de a grande maioria dos hospitais serem da Santa Casa de Misericórdia, onde os trabalhos 

de cuidado cabiam às religiosas, na perspectiva de ver a saúde como caridade. 
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No que diz respeito aos profissionais de nível fundamental e médio na saúde, merece 

destaque a criação, em 1942, do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) que em 1960 foi 

transformado em Fundação Serviço Especial de Saúde Pública onde havia uma figura -

semelhante em alguns aspectos aos ACS- que era denominado visitador sanitário. Neste 

período, a III Conferência Nacional de Saúde em 1963, sinalizou, além da falta e da má 

distribuição de trabalhadores que atuavam na área de saúde, a necessidade de construir 

programas de capacitação voltados para esses trabalhadores (PEREIRA, 2007). 

Já a IV Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1967, tinha como meta a 

produção de uma política permanente de recursos humanos na saúde tendo destaque a 

necessidade de formação profissional de nível médio e elementar, como se evidencia no texto: 

“[...] os auxiliares de nível elementar devem ser preparados ao mínimo possível, pelos 

próprios órgãos interessados (...) e serem recrutados localmente [...]” (BRASIL, 1967). 

Observa-se que,a idéia de formação profissional dos trabalhadores de nível médio e 

auxiliar, explicitada naquele momento, ganha força dentro da estratégia de substituição do 

profissional de ensino superior, em regiões onde estivessem em falta (BRASIL, 1967). 

Como exemplo desta proposta, é citado por Corbo e Morosini (2005), os Programas de 

Extensão de Coberturas (PECS), criados na década de 1970, dentre estes o Programa de 

Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde (PREPS) e o Programa de Interiorização das 

Ações de Saúde e Saneamento (PIASS). O primeiro, criado pelo Ministério da Saúde, em 

colaboração com o Ministério da Educação e Cultura e a Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS), cujo objetivo era preparar trabalhadores de nível médio e fundamental para um 

processo de extensão de cobertura adequado às diferentes necessidades das regiões (SILVA E 

DALMASO, 2002). O segundo objetivava a utilização de pessoal de nível auxiliar, recrutados 

nas comunidades locais (SOUZA, 1980). 

Em 1981, com o apoio e a participação do então Ministério da Previdência e 

Assistência Social e da Organização Pan-americana de Saúde, emerge o “Programa de 

Formação em Larga Escala de Pessoal de Nível Médio e Elementar para os Serviços Básicos 

de Saúde”, que ficou conhecido como Projeto Larga Escala (PLE) (BRASIL, 1985). 

O mesmo era entendido pelo Ministério da Saúde como proposta que alia pontos 

positivos da formação profissionalizante realizada tanto pelos serviços de saúde, quanto pelas 

instituições educacionais (BRASIL, 1982). 

O Projeto Larga Escala tinha como principal finalidade promover a formação 

profissional de trabalhadores de saúde de nível médio e elementar, em serviço, visto que um 

grande contingente dos trabalhadores empregados nos serviços de saúde não tinha 
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qualificação específica. Desempenhavam funções as mais diversas, que iam desde processos 

administrativos gerais até a prestação de assistência em áreas como enfermagem, nutrição, 

odontologia, fisioterapia e meios diagnósticos contando também com aqueles que atuavam em 

saneamento e vigilância sanitária(SANTOS; SOUZA, 1989). 

Outra idéia que o Projeto Larga Escala queria colocar em prática era a estruturação dos 

centros formadores,que foram os precursores das Escolas Técnicas do SUS, para que dessem 

conta do desafio de formar adultos, muitas vezes analfabetos, já inseridos nos serviços e 

dispersos no Brasil afora. Para isso, seu regimento deveria garantir o ensino multiprofissional, 

a centralização dos processos de administração escolar, a descentralização da execução 

curricular e a utilização de profissionais de nível superior da rede de serviços como 

instrutores, o que só foi possível através do Ensino Supletivo vigente na época(MATHIAS, 

2011). 

Este projeto, assim como a criação das escolas técnicas de saúde, foi balizado pela 

legislação educacional vigente, a Lei 5.692/71 de Reforma do Ensino que fixa as Diretrizes e 

Bases do ensino de 1º e 2º graus. A leiinstitui o ensino profissionalizante compulsório no 2º 

grau, com base na chamada ‘qualificação para o trabalho’ e, de acordo com a carga horária do 

currículo, poderiam ser formados técnicos (habilitação plena) ou auxiliares (habilitação 

parcial) (BRASIL, 1971). 

No ano 2000, foi instituído o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área 

de Enfermagem (PROFAE) que foi inicialmente organizado em dois componentes: 

“Qualificação profissional e escolarização de trabalhadores da enfermagem” e 

“Fortalecimento institucional das instâncias formadoras e reguladoras de recursos humanos do 

SUS” (BRASIL, 2000). 

O PROFAE surgiu como resposta a um estudo de 1998 sobre o mercado de trabalho 

em enfermagem que mostrou que existiam cerca de 225 mil atendentes atuando nos serviços, 

sendo que 35% não tinham qualificação e 25% não haviam nem concluído o ensino 

fundamental, pré-requisito para o ingresso no curso de auxiliar de enfermagem(MATHIAS, 

2010). Neste ano, extinguia-se o prazo de 10 anos previsto na lei do exercício da enfermagem 

para que todos os atendentes fossem formados como auxiliares de enfermagem, com no 

mínimo o ensino fundamental completo. 

Para além da qualificação, o PROFAE propôs a criação de condições de continuidade 

e de sustentabilidade para os programas de formação de nível médio para a saúde, quando 

houve um grande investimento na ampliação e modernização das ETSUS(MATHIAS, 2010).  
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Mais recentemente o Programa de Formação Profissional de Nível Médio para a Saúde 

(PROFAPS), instituído em dezembro de 2009, prevê a realização de cursos técnicos em 

Radiologia, Patologia Clínica, Citologia, Hemoterapia, Manutenção de Equipamentos, Saúde 

Bucal, Prótese Dentária, Vigilância em Saúde e Enfermagem; o aperfeiçoamento ou 

capacitação na área de Saúde do Idoso para as equipes da Estratégia de Saúde da Família e 

para os enfermeiros que atuem em instituições de longa permanência; além da formação dos 

Agentes Comunitários de Saúde (BRASIL, 2009). 

Este programa foi idealizado com respaldo nos resultados obtidos com PROFAE, 

devendo qualificar e/ou habilitar 745.435 trabalhadores em cursos de Educação Profissional 

para o setor saúde, já inseridos ou a serem inseridos no SUS, no período de oito anos.Fica 

clara a continuidade do investimento no fortalecimento das Escolas Técnicas de Saúde do 

SUS, as Escolas de Saúde Pública e os Centros Formadores vinculados aos gestores estaduais 

e municipais de saúde visto que é estabelecida na portaria prioridade destas instituições na 

formulação e execução técnica e pedagógica dos cursos (BRASIL, 2009). 

No que diz respeito às disputas no setor educação, é fundamental demarcar a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação, LDB 9.394/96,em 20 de dezembro de 

1996:  

 
Art. 21 A educação escolar compõe-se de: I- educação básica, formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II- educação superior. 
“Prevê a referida lei que o ensino médio, assim que atendida a formação 
geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício das profissões 
técnicas” (BRASIL, 1996). 
 

Desta forma, a educação profissional passa a ser regulamentada, a partir do decreto n. 

2.208 de 17 de abril de 1997, sob a égide da LDB. A estrutura da educação profissional passa 

a ser organizada nos níveis: básico, que independe da escolaridade do trabalhador; técnico 

para os que tenham concluído o ensino médio (podendo cursar o ensino médio 

concomitantemente ao técnico, mas, o aluno só podendo receber o certificado de conclusão da 

habilitação técnica depois que tiver concluído toda a educação básica); e tecnológico 

correspondente ao ensino superior da área tecnológica (BRASIL, 1997). 

Um documento deste período que serve como ferramenta de orientação na elaboração 

e no planejamento pedagógico da organização curricular dos cursos técnicos no Brasil são os 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico. Estes 

referenciais foram Instituídos pela Resolução nº 04/99, do Conselho Nacional de Educação e 

abrangem vinte áreas profissionais, dentre elas, a área da Saúde. A resolução descreveque esta 
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área refere-se às ações integradas baseadas nas necessidades individuais e coletivas, com base 

em modelo que ultrapasse a ênfase na assistência médico-hospitalar (BRASIL, 1999). 

Mais recentemente, o decreto n. 5.154/2004, substituiu o decreto n. 2.208/97 sobre 

educação profissionalapontando que cursos e programas de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, independente de escolaridade, poderão ser ‘ofertados segundo itinerários 

formativos’ (Art. 3º). O itinerário formativo é entendido, no referido decreto como “[...] 

conjunto de etapas que compõem a organização da educação profissional em uma 

determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos” (Art. 3º, 

parágrafo 1º) (BRASIL, 2004a). 

A educação técnica de nível médio por sua vez, nos termos do decreto, será 

desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, nas formas I-integrada (para quem já 

tenha concluído o ensino fundamental, com matrícula única para cada aluno); II- 

Concomitante (para quem está cursando o ensino médio); III- Subseqüente(para quem já 

tenha concluído o ensino médio) (BRASIL, 2004a). 

Esta lógica de organização dos itinerários formativos para Ramos (2009) tem dois 

fundamentos: o primeiro é ascendente, ou seja, as qualificações obtidas por meio de cursos, 

etapas ou módulos correspondentes a ocupações de uma família ocupacional ou área 

profissional podem redundar numa titulação de nível superior a essas qualificações. O 

segundo considera que tais cursos, etapas ou módulos, nos seus respectivos níveis, 

correspondam a ocupações existentes no mercado de trabalho. 

Desta forma, Ramos (2009) entende que o segundo fundamento poderia voltar a “[...] 

fragmentar e limitar a formação dos trabalhadores aos requisitos econômicos, técnicos e 

procedimentais da oferta de postos de trabalho”, sugerindo que a maneira enfrentar essa 

questão perpasse pela concepção de qualificação que embasa os parâmetros definidores dos 

títulos profissionais e dos itinerários formativos. Desta forma, entende que os parâmetros 

devem ser configurados com base numa compreensão da qualificação como unidade integrada 

de conhecimentos científicos e técnicos que possibilitem ao trabalhador atuar em processos 

produtivos complexos, com suas variações tecnológicas e procedimentais, associados a uma 

formação política que permita uma inserção profissional não subordinada e alienada na 

divisão social do trabalho. 

Com a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio 

de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, foi instituído em 2011,o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).  Este considera 

como modalidades de educação profissional e tecnológica os cursos: I - de formação inicial e 
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continuada (os denominados cursos FIC) ou qualificação profissional com carga horária 

mínima de 160 horas; e II - de educação profissional técnica de nível médio que submete-se 

às diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, devendo 

também constar no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, organizado pelo Ministério da 

Educação(BRASIL, 2011a e 2008). 

Desta forma, o Curso Técnico de Agentes Comunitário de Saúde, com carga horária 

mínima de 1.200 horas, se vincula no eixo tecnológico ‘Ambiente e Saúde’ no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, assim como passa, de forma separada, a constar no Guia 

PRONATEC de Cursos de Formação Inicial e Continuada com carga horária mínima de 400h 

(BRASIL, 2008, 2011b). 

Segundo o site oficial do PRONATEC, o programa é parte de uma estratégia de 

desenvolvimento, em escala nacional, que busca integrar a qualificação profissional de 

trabalhadores com a elevação da sua escolaridade, constituindo-se em um instrumento de 

fomento ao desenvolvimento profissional, de inclusão e de promoção do exercício da 

cidadania (BRASIL, 2013). 

É importante destacar quena educação profissional em saúde, tem-se presente a noção 

de politecnia que, como apresentado anteriormente, entende que o processo de trabalho 

desenvolve, em uma unidade indissolúvel, os aspectos manuais e intelectuais, pois são 

características do trabalho humano (SAVIANI, 1997, 2003). 

A idéia de politecnia na saúde implica em uma formação que, a partir do próprio 

trabalho social, desenvolva a compreensão das bases de organização do trabalho de nossa 

sociedade. Trata-se da possibilidade de formar profissionais não apenas teoricamente, mas 

também através da prática, em um processo onde se aprende praticando, mas, ao praticar, se 

compreendem os princípios científicos que estão direta e indiretamente na base desta forma de 

organizar o trabalho na sociedade (EPSJV, 2005). 

Tendo em vista o trabalho e a educação profissional em saúde, Pereira (2006) destaca 

algumas premissas que devem ser levadas em contana formação dos técnicos em saúde, tais 

como: os trabalhadores técnicos de saúde desenvolvem trabalho complexo3, e, portanto, 

precisam de formação profissional qualificada; a importância da escola e da escolaridade 

como política pública e como condição para a formação dos trabalhadores técnicos em saúde; 
                                                
3 Conceito formulado por Karl Marx em 1867, como par do conceito de trabalho simples, caracteriza-se por ser 
de natureza especializada. O trabalho complexo é ao mesmo tempo produção de valor de uso e produção de 
valor. Como produto de valor de uso é trabalho concreto e nessa condição deve ser considerado nos seus 
aspectos qualitativos. Como produto de valor é trabalho abstrato e, nessa condição, só é considerado nos seus 
aspectos quantitativos, como trabalho simples potencializado, ou seja, igual a uma quantidade maior de trabalho 
simples (LIMA; NEVES; PRONKO, 2009).  
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a defesa da dimensão política e técnica da prática educativa na saúde; a crítica ao positivismo, 

ao cientificismo e ao tecnicismo; o princípio educativo do trabalho e a idéia da qualificação 

como construção social (CASTRO, 1992; HIRATA, 1994). 

No Brasil, são exemplos contra-hegemônicos na educação profissional em saúde, a 

concepção de ensino e serviço, desenvolvida pelas Escolas Técnicas do Sistema Único de 

Saúde (ETSUS), e a própria concepção de politecnia, desenvolvida pela Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz). 

A educação profissional em saúde deve, portanto, se contrapor à história formação em 

medicina que nasceu e perdurou a serviço dos interesses do mercado influenciando todas as 

demais profissões de saúde. Deve contribuir para a emancipação dos trabalhadores em relação 

à ordem social e econômica imposta pelo modo de produção capitalista que exclui e aliena, 

que tende a transformar a saúde e a educação em mercadoria e,em outro sentido, optar pela 

transformação da sociedade, tornando realidade o direito universal à saúde e à educação.  

 

 

2.3AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: DO RECONHECIMENTO 
COMUNITÁRIO AO RECONHECIMENTO TÉCNICO-INSTITUCIONAL 
 
 

O surgimento do Agente Comunitário de Saúde no país, e no Recife em particular, está 

imbricado com a história do Movimento Popular de Saúde (MOPS) que, na década de 1970, 

se organiza a partir das Comunidades Eclesiais de Base e dos movimentos das Associações de 

Moradores, elegendo a saúde como bandeira de mobilização popular (QUEIRÓS, 2008). 

As organizações, inicialmente, se aglutinavam a nível nacional a partir dos Encontros 

Nacionais de Experiências de Medicina Comunitária (ENEMEC) sendo o primeiro realizado 

na Diocese de Lins, no Estado de São Paulo, em julho de 1979, através do Instituto Paulista 

de Promoção Humana (IPPH). Segundo os anais deste encontro (IPPH,1980), um dos 

objetivos do mesmo foi a discussão sobre o papel do “Agente Local de Saúde”, também 

chamado na época de agente ou auxiliares de saúde(ALBUQUERQUE, 2003). 

Albuquerque (2003) descreve que naquela ocasião o Pe. Augusti, em sua 

conferência,define o agente como aquele que contribui para criar condições de uma 

autoconsciência, de uma autoconsciência política, a consciência de todos os problemas que 

afetam, nas suas raízes, o próprio ser social da comunidade (IPPH, 1980). Também resgata 
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que no 2º. ENEMEC, realizado em Olinda, a partir da demanda de Dom Helder Câmara, vai 

propor a criação do MOPS.  

No Recife desta época, já havia vários grupos que desenvolviam ações de saúde em 

comunidades pobres, formados por profissionais de saúde e estudantes que, dentre suas ações, 

desenvolvia a formação ‘técnica’ de pessoas destas comunidades para trabalhar com a saúde. 

Dentre estes grupos, se destacam o grupo dos Coelhos e o Projeto de Saúde de Casa Amarela 

(PSCA) que, em 1982, começa o primeiro curso de capacitação de agentes de 

saúde(QUEIRÓS, 2008; ALBUQUERQUE, 2003). 

É importante destacar que o contexto de lutas da década de 1970 contra a ditadura 

militar, e posteriormente na década de 1980 em torno da constituinte, favoreceu a coesão do 

MOPS e sua articulação com outras organizações. Nessa época, a formação política dos 

participantes, incluindo os agentes de saúde, acontecia também em grupos de estudo, através 

de debates e encontros sobre conjuntura política, reforma agrária e constituinte 

(ALBUQUERQUE, 2003). 

É o MOPS e seus agentes de saúde que vão atuar na 8ª Conferência Nacional de Saúde 

conseguindo aprovar em seu relatório final a “incorporação dos agentes populares de saúde 

como pessoal remunerado, sob a coordenação do nível local do Sistema Único de Saúde, para 

trabalhar em educação para saúde e cuidados primários.” (BRASIL, 1986). 

Em 1991, depois de concluído o arcabouço jurídico-legal do Sistema Único de Saúde, 

é criado o Programa Agentes Comunitários de Saúde, inicialmente chamado de Programa 

Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNACS) que institucionaliza experiências já 

existentes em vários estados do Nordeste. Segundo Albuquerque (2003), é neste contexto de 

institucionalização que são interrompidas as atividades do Projeto de Saúde de Casa Amarela, 

passando os seus Agentes de Saúde a serem contratados pelo PACS. 

A criação do PACS, diferentemente da forma como se organizavam nas comunidades, 

traz o ACS para aégide da enfermagem, depois de um longo debate em que se confrontaram 

as entidades da enfermagem e os gestores do programa a nível federal, estadual e até 

municipal. Ao final, a coordenação ficou a cargo de instrutores-supervisores, 

enfermeiros(SOUSA, 2001). 

A origem do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, portanto,está baseado nos 

conhecimentos produzidos por práticas cotidianas e culturais de uma comunidade, que,nas 
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palavras de Ramos (2007), estão“em pleno processo de legitimação social pela mediação 

científica”. A partir dessa mediação, busca validade universal, através de uma trajetória de 

lutas pela regulamentação da profissão, assim como pela definição das diretrizes curriculares 

nacionais de um curso, que garanta sua formação profissional. 

Desta forma, é possível observar no quadro1 os marcos legais da regulamentação da 

profissão do ACS e da sua formação profissional, o que representa as contínuas lutas travadas 

ao longo dos anos e suas conquistas: 
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Quadro 1 –Marcos legais relacionados à regulamentação da profissão dos ACS 

Marco Legal –Regulamentação do ACS Descrição 

Portaria nº 1.886 de dezembro de 1997 
Aprova as Normas e Diretrizes do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família. 

Decreto nº 3.189 de outubro de 1999 Fixa diretrizes para o exercício da atividade 
de ACS, e dá outras providências. 

Lei nº 10.507 de Julho de 2002 

Cria a profissão ACS e dá outras 
providencias, tais como ACS deve ter 
concluído curso de qualificação básico e o 
ensino fundamental. 

Referencial Curricular para o Curso Técnico 
de Agentes Comunitários de Saúde, 2004 

Apresenta justificativa e objetivos do curso, 
requisitos de acesso, perfil profissional de 
conclusão, a organização curricular e critérios 
de aproveitamento de conhecimentos e 
experiências anteriores. 

Parecer CNE/CEB, novembro de 2004 Favorável a habilitação técnica para a 
profissão de ACS. 

Portaria nº 2.474/GM,de 12 de novembro de 
2004 

Institui o repasse regular e automático de 
recursos financeiros na modalidade fundo a 
fundo, para a formação profissional dos 
Agentes Comunitários de Saúde. 

Lei nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 

Altera o art. 198 da CF devendo o ACS ser 
admitido por meio de processo seletivo 
público e regido pelo regime jurídico da CLT. 
Mantém como requisito para atuação o ensino 
fundamental e curso introdutório de formação 
inicial e continuada. 

Portaria nº 2.662, de 11 de novembro de 2008 
 

Institui o repasse regular e automático de 
recursos financeiros na modalidade fundo a 
fundo, para a formação dos Agentes 
Comunitários de Saúde. 

Portaria nº 3.189, de 18 de dezembro de 2009 
 

Dispõe sobre as diretrizes para a 
implementação do Programa de Formação de 
Profissionais de Nível Médio para a Saúde 
(PROFAPS). 

Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica 
e revisa as normas para a organização da 
Atenção Básica, da ESF e do PACS, incluindo 
as atribuições dos ACS. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Essas lutas dos ACS foram resultado (ao mesmo tempo em que fortaleceram) da 

organização da categoria, que vai se estruturando através de associações efederações, 
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articuladas na Confederação Nacional dos ACS, bem como dos sindicatos, em geral, 

articulados à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS) e à 

Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

Surgida como PACS, a profissão de Agente Comunitário de Saúde vai tomar grande 

importância com a ampliação da equipe e instituição do Programa Saúde da Família(PSF), 

que levou os ACS para as regiões Sul e Sudeste do país. 

O PSF, assim como o PACS, são criados, institucionalizados e massivamente 

ampliados pelo Brasil, na perspectiva do neoliberalismo, mantendo os seus trabalhadores com 

vínculos precários, através de bolsas, cargos comissionados, depois substituídos pelas 

cooperativas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e Organizações 

Sociais de Saúde (OSS). À forma de contratação precária, associava-se uma formação 

precária. Da mesma forma em que não existia no mercado o médico, enfermeiro ou dentista 

especializado em saúde da família, não existia o Agente Comunitário de Saúde, passando toda 

a equipe por cursos introdutórios, variando de 40 horas a mais de 200 horas.  

Ramos (2007) contextualiza que os ACS compõem uma equipe multiprofissional onde 

se percebe a clássica divisão do trabalho, e onde, por mais que as atividades de alguns 

trabalhadores sejam mais complexas do que outras, nenhum deles é sujeito pleno da totalidade 

do processo de trabalho desde a sua concepção até a sua execução. A complexidade desse 

processo de trabalho, de fato, só se encontra no produto final, neste caso, “a promoção, a 

proteção e a recuperação da saúde de indivíduos e famílias, de forma integral e contínua” 

(BRASIL, 2004). 

Esta divisão social e técnica do trabalho trazem implicações para a educação dos 

trabalhadores (RAMOS, 2007) sendo exemplo aqui os Agentes Comunitários de Saúde que, 

desde a criação do PACS em 1991 até o marco do referencial curricular, passaram por várias 

experiências de formação. 

Nos três primeiros anos do PACS, no Recife, os cursos introdutórios faziam parte do 

processo seletivo, com cerca de três meses de duração, desclassificando os que não fossem 

aprovados. Entre os anos de 1995 e 1999-2000, através da Secretaria Estadual de Saúde e do 

seu Centro Formador, foram realizados muitos cursos para todos os municípios, financiados 

pelo chamado Projeto Nordeste II, indo desde os cursos introdutórios com 40 horas até os 

cursos de Auxiliar de Enfermagem Comunitário, passando por cursos referentes às políticas 
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específicas como: Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) para ACS, 

saúde da mulher, tuberculose e hanseníase, dentre tantos outros. 

Nos anos 2000, com a criação do PROFAE, estando o programa findando sem cumprir 

suas metas de número de alunos formados, e diante da pressão dos próprios agentes, é 

autorizada a inscrição dos ACS para os cursos de auxiliar, e depois técnico, de enfermagem. 

Essas várias experiências de formação, em consonância com as novas discussões do 

sistema educacional, num contexto do primeiro governo Lula, foram as condições para o 

lançamento de uma consulta pública para o Referencial Curricular para o Curso Técnico de 

Agentes Comunitários de Saúde. Aprovado em 2004, este Referencial segue na contramão da 

hegemônica formação dos trabalhadores da saúde, afirmando que a profissionalização desses 

trabalhadores deve considerar as novas perspectivas delineadas para a educação profissional 

no Brasil, que apontam para: 

a elevação da escolaridade e para uma concepção de formação que 
proporcione compreensão global do processo produtivo, com apreensão do 
saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos 
valores necessários à tomada de decisões (BRASIL, 2004). 

Desta forma, a educação básica é reconhecida como um direito de todos os 

trabalhadores e como uma condição para concretizar uma formação que possibilite aumentar a 

autonomia intelectual dos trabalhadores, aapropriação do conhecimento técnico-científico, a 

habilidadedo auto-planejamento, de gerenciar tempo e espaço de trabalho, de desenvolver a 

criatividade, de trabalhar em equipe, de interagir com usuários dos serviços, de ter 

consciência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho(BRASIL, 2004). 

O referencial curricular para o curso técnico de ACS também menciona a interface da 

assistência social, educação e meio ambiente no trabalho deste profissional“desenvolvendo 

ações de promoção da saúde, privilegiando o acesso às ações e serviços de informação e 

promoção social e de proteção e desenvolvimento da cidadania, no âmbito social e da saúde” 

(BRASIL, 2004). 

Esta dimensão intersetorial do trabalho do ACS se opõeao pensamento hegemônico 

que associa o trabalho complexo exclusivamente ao ápice da pirâmide que hierarquiza as 

funções e os trabalhadores segundo a histórica divisão técnica e social do trabalho e, disto, 

deduz os respectivos níveis educacionais, na linha que Adam Smith defendeu ainda no século 

XIX : ao trabalho simples e manual, níveis educacionais elementares; ao trabalho intelectual e 

complexo, níveis educacionais avançados (RAMOS, 2007). 
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Sobre o dualismo na educação brasileira, é vasta e concordante a literatura quanto ao 

fato de ser o ensino médio sua maior expressão.Neste nível de ensino se apresenta com clara 

evidência a contradição entre o capital e o trabalho, expressa no falso dilema de sua 

identidade: destina-se à formação propedêutica ou à preparação para o trabalho? 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).  

O falso dilema nas palavras de Kuenzer (2007) se elucida quando se entende que 

esta“[...] não é uma questão apenas pedagógica, mas política, determinada pelas mudanças nas 

bases materiais de produção, a partir do que se define a cada época uma relação peculiar entre 

trabalho e educação”.  

Por outro lado Frigotto (1989, p.24) afirma que: 

A escola ao explorar (...) as contradições inerentes à sociedade capitalista é 
ou pode ser um instrumento de mediação na negação dessas relações sociais 
de produção. Mais que isto, pode ser um instrumento eficaz na formulação 
das condições concretas da superação dessas relações sociais que 
determinam uma separação entre capital e trabalho, trabalho manual e 
trabalho intelectual, mundo da escola e mundo do trabalho. 

No SUS, a aposta para cumprir este papel está nas Escolas Técnicas do SUS e Centros 

Formadores de Recursos Humanos em Saúde (CEFOR), que compõem a Rede de Escolas 

Técnicas do Sistema Único de Saúde (RETSUS), sendo atores relevantes neste debate da 

formação, inclusive a formação dos ACS. A rede é marcada por sua história de defesa da 

formação de trabalhadores de nível médio e fundamental da saúde e no caso em questão, por 

terem se inserido nos espaços decisórios quanto ao caráter do Curso Técnico dos ACS. Têm 

como finalidade e missão institucional promover a profissionalização dos trabalhadores 

inseridos nos serviços de saúde que não possuem qualificação profissional para exercer ações 

na área, procurando formá-los de acordo com os novos modelos assistenciais (PEREIRA, 

2007). 

Numa perspectiva histórica, Pereira (2007) avalia como um dos ganhos promovidos 

pelas Escolas Técnicas do SUS, o fortalecimento da qualidade pedagógica e a preocupação 

com a certificação dos trabalhadores já inseridos na área da saúde, rompendo com a idéia de 

que os serviços por si só, através da passagem de experiência entre os trabalhadores de nível 

superior para os de nível médio, ou de meros treinamentos, bastariam. Estas escolas, portanto, 

tem cumprido o referido papelna formação dos ACS, sendo neste caso, praticamente 

exclusivas. 
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É importante mencionar aqui também a regulamentação da emenda constitucional n. 

51/06 através da lei n. 11.350, de 5 de outubro de 2006, como um dos importantes marcos 

legais sobre os ACS, que cria o processo seletivo público, garantindo poder exigir que os 

mesmos ao se candidatarem à seleção morem na comunidade em que vão trabalhar, além de 

induzir a contratação destes por vínculosbaseados na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT)(BRASIL, 2006a, 2006b). 

Um dos maiores problemas da lei n. 11.350, segundo Morosini (2007), diz respeito 

àesfera da formação por reproduzir os mesmos requisitos que a lei 10.507, de 2002, para o 

exercício da função de ACS, não os atualizando diante do curso técnico proposto pelo 

Ministério da Saúde e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2004 

(BRASIL 2006b, 2002). Tais requisitos são a conclusão do ensino fundamental e a realização 

de um curso introdutório de formação inicial e continuada.  

Uma das conseqüências dessa desatualização da lei foi apresentada por Morosini 

(2007) ao identificar a prevalência de uma cultura de gestão que, justificada pelos baixos 

recursos disponíveis para as políticas sociais, como é o caso da saúde, investe apenas o 

mínimo necessário para evitar a ilegalidade perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse 

caso, a maioria dos municípios tem optado apenas pela formação inicial dos seus agentes, o 

que significa um retrocesso em relação ao debate público e coletivo que identificou 

anecessidade de um curso técnico para o trabalho deste profissional (MOROSINI, 2007). 

As lutas pelo reconhecimento técnico-institucional do ACS, portanto, se encontram em 

contínua disputa, tanto do ponto de vista de decisão política pela realização da formação 

técnica, quanto pelo caráter da mesma que fica a depender de quem a conduz e sua visão 

ideológica quanto ao papel da educação, do trabalho e da saúde. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 

3.1DESENHO DO ESTUDO 
 

 

Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, de caráter histórico, cujo 

tema se firma no campo das ciências sociais. SegundoMelucci (2005), este campo vem 

passando por redefinições fundamentais. Para ele o objetivo da pesquisa social não se propõe 

mais a explicar uma realidade em si, independente do observador, mas se torna uma forma de 

tradução do sentido produzido pelo interior de um certo sistema de relações sobre um outro 

sistema de relações que é aquele da comunidade científica ou do público. O pesquisador é 

alguém que traduz de uma linguagem para outra.  

Nas palavras de Yin (2005) o estudo de caso é “[...] uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, principalmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Para o 

autor, a opção pelo estudo de caso geralmente surge da intenção de se compreender 

fenômenos sociais complexos e tem como maior vantagem a possibilidade de aprofundar 

aquilo que está em questão. 

Nesta pesquisa, o estudo de caso dialoga com a pesquisa histórica visto que buscou 

analisar a trajetória da formação dos ACS no Recife,entre o período de 2001 e 2012. No 

método histórico, segundo Yin (2005), o pesquisador deve confiar, como fonte principal,em 

evidências, em documentos primários, secundários e artefatos físicos e culturais. O estudo de 

caso com sua capacidade de lidar também, com uma ampla variedade de evidências – 

documentos, artefatos, entrevistas e observações – se relaciona bem com o estudo histórico 

convencional.No presente estudo, as duas abordagens se fizeram necessárias, visto que seu 

objeto central se propôs a abordar um conjunto de situações históricas que foram importantes 

ou até determinantes para a compreensão deste contexto atual. 

A opção pelo qualitativo neste estudo observa as peculiaridades deste tipo de 

abordagem, mas principalmente aquilo que se resume ao núcleo comum das pesquisas 

qualitativas: “(a) Referem-se à necessidade de levar em conta a participação e as percepções 
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dos sujeitos envolvidos na criação e implementação de programas sociais; (b) consideram as 

relações e as representações como parte fundamental dos êxitos e limites das ações” 

(MINAYO, 2006). 

Pesquisar com métodos qualitativos envolve, portanto, o emprego da observação em 

primeira mão, das entrevistas com perguntas abertas, dos relatos, em contraposição a 

números, tabelas e modelos estatísticos; há preocupação com a revelação do contexto e não 

tanto no de justificação e/ou aplicação; enfoca-se mais os significados do que a freqüência dos 

fatos; a tendência a considerar os fenômenos sociais mais como particulares e ambíguos, do 

que como repetíveis e claramente definidos e captar a informação de maneira mais flexível e 

menos estruturada (TOBAR; YALOUR, 2001). 

 

 

3.2LOCAL DO ESTUDO 
 

 

O estudo será realizado no município do Recife, que se estrutura numa área de 

220Km², e população de 1.634.808 habitantes.Para efeito de planejamento e gestão, a Cidadeé 

dividida espacialmente em seis Regiões Político-Administrativa (RPA) onde estão localizados 

94 bairros. No setor saúde cada RPA corresponde a um Distrito Sanitário (RECIFE, 2010). 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 

Para o alcance dos objetivos do estudo, foram realizadas as seguintes etapas de coleta 

de dados:  
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a) Com fins de caracterizar o contexto em que perpassa a Formação dos Agentes 

Comunitários de Saúde no Recife, foi realizada pesquisa documental e entrevistas com 

sujeitos chaves.  As principais fontes de dados para caracterização deste contexto 

foram os entrevistados, os Planos Municipais de Saúde,pesquisa bibliográfica 

relacionados ao tema ou sobre o contexto em questão; 

b) Para descrever o processo de implementação e os conteúdos dos projetos do Curso de 

Formação Técnica dos ACS no Recife, foi realizada inicialmente uma pesquisa 

documental do arcabouço jurídico-institucional que baliza a construção dos Cursos de 

Formação Técnica de Agentes Comunitários de Saúde no Brasil e posteriormente o 

Projeto Político Pedagógico e Materiais didáticos do curso no Recife. Além disso, 

foram utilizadas as fontes primárias através dos entrevistados da pesquisa e partícipes 

do grupo focal; 

c) Para conhecer as posições dos diferentes sujeitos envolvidos na Formação Profissional 

dos Agentes Comunitários de Saúde em Recife foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com informantes-chaves da gestão da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) do Recife nos diferentes períodos em que o curso foi realizado, técnicos 

envolvidos na realização do curso e Agentes Comunitários de Saúde representantes do 

Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde (SINDACS) e da Associação dos ACS; 

Também foi realizado umGrupo Focal com Agentes Comunitários de Saúde dos 

diferentes Distritos Sanitários, e que são ACS do Município do Recife desde a 

instituição do PACS em 1991. 

A principal característica da técnica do Grupo Focal está no fato de ela trabalhar com a 

reflexão expressa através da ‘fala’ dos participantes, permitindo que “[...] eles apresentem, 

simultaneamente, seus conceitos, impressões e concepções sobre determinado tema” (CRUZ 

NETO et al., 2002). O pesquisador pode ouvir vários sujeitos ao mesmo tempo, além 

dapossibilidade de observar as interações características do processo grupal (KIND, 2004). 

A amostra é assim caracterizada como do tipo intencional, que é aquela em que o 

pesquisador está interessado na opinião (ação, intenção, etc.) de determinados atores 

(MARCONI; LAKATOS, 2006; NAVERRETE, 2009). 

Da mesma forma,foi utilizada como instrumento de coleta de dados primários, a 

entrevista semi-estruturada. Esse tipo de entrevista utiliza um roteiro que contém poucas 
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questões, as quais servem como guia para o andamento da interlocução entre o entrevistador e 

o entrevistado (MINAYO, 2010). 

O roteiro da entrevista foi o mesmo utilizado na condução do grupo focal tendo 

permitido flexibilidade nas conversas e absorção de novos temas e questões trazidas pelos 

interlocutores. 

As entrevistas e grupo focal foram conduzidos pela autora, sendo o material gravado 

em aparelho de áudio e transcrito por uma pessoa externa à pesquisa.  

Os sujeitos da pesquisa e a forma de identificação destes seguiram os respectivos 

códigos abaixo: 

• Três ACS que participaram do Grupo Focal representantes de três distritos sanitários 

diferentes: ACS-1, ACS-2 e ACS-3; 

• Um representante do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde: Sindicato; 

• Um representante da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde: Associação; 

• Umgestor da Secretaria Municipal de Saúde do Recife: Gestor-1; 

• Quatrotécnicos da gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Recife: Técnico-1, 

Técnico- 2, Técnico-3, Técnico-4. 

Foram considerados Gestores os sujeitos que no organograma se posicionavam no 

primeiro ou segundo escalão e Técnicos da Gestão aqueles que se encontravam no 

organograma em posições abaixo dos gestores. 

Não foi possível entrevistar a Escola de Saúde Pública de Pernambuco por motivos de 

desencontros de agendas entre o entrevistador e o pretenso entrevistado. 

Para o Grupo Focal, foram convidados seis Agentes Comunitários de Saúde, tendo 

todos aceitado o convite para participação, porém, somente três destes compareceram e 

participaram efetivamente do grupo. A gravação do grupo focal teve duração de 02 horas e 44 

minutos tendo sido realizado em um único encontro. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS: 

 

A análise de dados na pesquisa qualitativa consiste em reduzir, categorizar, clarificar, 

sintetizar e comparar a informação a fim de obter uma visão mais completa possível do objeto 

de estudo (NAVARRETE et al, 2009). 

O método utilizado para a análise dos dados foi o proposto por Minayo (2008, 2010): a 

hermenêutica-dialética. Essa combinação entre hermenêutica e dialética, segundo a autora, 

parte da compreensão que, do ponto de vista do pensamento, ela faz a síntese dos processos 

compreensivos e críticos. 

Para autora, a hermenêutica é considerada a disciplina que se ocupa da arte de 

compreender textos, sendo o ‘texto’ usadonum sentido amplo: biografia, narrativa, entrevista, 

documento, livro, artigo, dentre outros. 

A hermenêutica oferece os limites para a compreensão do sentido da comunicação 

entre os seres humanos, partindo da linguagem como núcleo central de realização da 

intersubjetividade e do entendimento. Na perspectiva hermenêutica, entender a realidade que 

se expressa num texto é entender o outro e entender-se no outro. A compreensão é 

considerada a categoria metodológica mais potente no movimento e na atitude de 

investigação(MINAYO, 2008). 

A abordagem hermenêutica, do ponto de vista metodológico segue os seguintes 

parâmetros: 

 
(a) busca esclarecer o contexto dos diferentes atores e das propostas que 
produzem; (b) acredita que existe um teor de racionalidade e de 
responsabilidade nas diferentes linguagens que servem como veículo de 
comunicação; (c) coloca os fatos, os relatos e as observações no contexto dos 
atores; (d) assume seu papel de julgar e tomar posição sobre o que ouve, 
observa e compartilha; e (e) produz um relato dos fatos em que os diferentes 
atores se sintam contemplados (MINAYO, 2010, p. 167). 
 

Em relação à dialética, a autora apresenta como a ciência e a arte do diálogo, da 

pergunta e da controvérsia. Enquanto a hermenêutica se fundamentaria na busca da 

compreensão, a dialética se empenha em encontrar “[...] nos fatos, na linguagem, nos 

símbolos e na cultura, os núcleos obscuros e contraditórios para realizar uma crítica 

informada sobre eles” (MINAYO, 2010). 
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Destaca ainda da dialética, como o estudo da oposição das coisas entre si. Dessa 

forma, a abordagem metodológica está centrada, principalmente, na explicação do fenômeno 

dentro de sua própria lógica, na evidência da contradição interna no interior do fenômeno e no 

desvendamento das relações múltiplas e diversificadas das coisas entre si.  

Na articulação da hermenêutica e da dialética, as complementaridades entre as duas 

são assim pontuadas por Minayo (2010): 

(a)ambas trazem em seu núcleo a idéia fecunda dos condicionamentos 
históricos da linguagem, das relações e das práticas; (b) ambas partem do 
pressuposto de que não há observador imparcial; (c) ambas questionam o 
tecnicismo em favor do processo intersubjetivo de compreensão e de crítica; 
(d) ambas ultrapassam as tarefas de serem simples ferramentas para o 
pensamento; e (e) ambas estão referidas à práxis estruturada pela tradição, 
pela linguagem pelo poder e pelo trabalho (MINAYO, 2010, p. 168). 
 

Tendo definido a hemenêutica-dialética como luz para a análise dos dados, partimos 

para um processo de criação de categorias na perspectiva de encontrar unidade na diversidade 

e produzir explicações e generalizações.  Seguindo as orientações de Minayo (2010), foram 

criadas categorias analíticas e categorias operacionais como podem ser vistas no quadro 2. 

As categorias analíticas são para Minayo (2010), aquelas que retêm, historicamente, as 

relações sociais fundamentais, servindo como guias teóricos e balizas para o conhecimento de 

um objeto nos seus aspectos gerais. Elas comportam vários graus de generalização e de 

aproximação. Já as categorias operacionais são construídas com finalidade de aproximação ao 

objeto de pesquisa (na sua fase empírica), devendo ser apropriadas ou construídas com a 

finalidade de permitir a observação e o trabalho de campo.  

O processo de categorização nesta pesquisa sofreu influência dos estudos sobre análise 

de política realizada pela autora tendo como referência as produções de Walt e Gilson (1994), 

Araújo Júnior (2000) e Viana (2008) tendo sido definidas as categorias analíticas: Contexto, 

Processo Político e Sujeitos que buscaram revelar a trajetória da Formação dos Agentes 

Comunitários de Saúde em Recife. 

O Contexto buscou apresentar, de forma ampliada, processos históricos sobre a 

formação dos ACS prévios à realização do curso de formação técnica, as características do 

momento em que o curso foi desenvolvido em âmbito nacional e local, elucidando aspectos 

sobre os modelos tecnoassistenciais em saúde, as principais políticas no campo da gestão do 

trabalho e educação em saúde e a relação destes aspectos com os ACS. 
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Já o Processo Político,foi apresentado com foco na análise de como o curso fez parte 

da agenda de decisões (WALT; GILSON, 1994). Foi explorado nesta categoria aspectos do 

método que considera o ciclo das políticas: definição da agenda, formulação da política, 

implementação e avaliação (VIANA, 2008). Também foi avaliado o conteúdo do Curso de 

Formação Técnica dos ACS do Recife a partir dos documentos disponíveis. 

Os sujeitos, por sua vez, são aqueles que de alguma forma, participam efetivamente do 

processo político, influenciam desde a definição até a avaliação do problema. São 

fundamentais para definição do conteúdo da política e influenciam e são influenciados pelo 

contexto. Estes participam de alguma forma do processo político e segundo Walt (1994), são 

os grupos de sujeitos envolvidos e o foco do governo, os principais aspectos que determinam 

as mudanças políticas. Podem ser formuladores, implementadores, defensores ou opositores, 

e, adicionam seus valores ideológicos, visões políticas, e propostas práticas para o processo, e 

assim influenciam o curso da política. 

Para conhecer a posiçãodos diversos sujeitos que participaram do processo político de 

Formação Profissional dos ACS em Recife, se tomou como referência a proposta de Araújo 

Júnior (2000), onde se identificam os sujeitos principais da política, a posição de cada um, se 

estão de acordo com a política, e qual a postura deles durante o processo da política. 

É importante considerar também, que ao selecionar os textos que contribuíram para 

fundamentação teórica e análise do estudo, partimos de um entendimento de que o texto não é 

um conjunto de enunciados portadores de um e até mesmo várias significações. É antes um 

processo que se desenvolve de variadas formas, em determinadas situações sociais. O texto é 

aqui entendido como discurso, um objeto histórico (ORLANDI, 2001). 
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Quadro 2 –Plano de Análise dos Dados segundo categorias analíticas e operacionais 
CATEGORIAS 

DE ANÁLISE 

CATEGORIA 

OPERACIONAL 

QUESTÕES NORTEADORAS FONTES DE VERIFICAÇÃO 

Contexto 1. Aspectos históricos da 
Formação dos ACS; 

 
 
 

2.Caracterização 
dosModelos 
Tecnoassistenciais em 
Saúde; 
 
 
 
 
3. Caracterização das 
políticas de gestão do 
trabalho e educação em 
saúde; 

1. Como se deu o processo de Formação 
dos ACS no Recife desde a sua origem? 
 
 
 
2.  Quais as características dosModelos 
Tecnoassistenciais em Saúdeque estavam 
sendo implementados naquele período e 
o papel dos ACS dentro daquele modelo? 
 
 
 
 
3. Quais as principais Políticas de Gestão 
do Trabalho e Educação em Saúde 
implantadas no período? 

1.  Estudos que se relacionem com os ACS e sua história; 
Entrevista com Sindicato, Associação, gestores e técnicos 
envolvidos na realização do curso; Documentos relativos à 
Formação dos ACS em Recife; Grupo Focal com ACS. 
 
2. Plano Municipal de Saúde, 2002-2005, 2006-2009, 2010-
2013; Estudos na área de saúde que se relacionem ao mesmo 
contexto e período do curso dos ACS em Recife; Entrevista com 
Sindicato, Associação, gestores etécnicos envolvidos na 
realização do curso. Documentos relativos à Formação dos ACS 
em Recife; Grupo focal com ACS de diversos distritos 
sanitários. 

 
3. Plano Municipal de Saúde 2002-2005, 2006-2009, 2010-
2013; Documentos jurídico-institucionaisrelativos às políticas; 
Estudos relacionados às Políticas de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde em Recife, sobre o período em que ocorreu 
a formação dos ACS. 

Processo Político 4. Definição da agenda; 
 
 
 
 
 
5. Formulação da 
política; 
 
 

4. Como foi o processo de discussão e 
definição da Formação Profissional dos 
ACS enquanto agenda a ser priorizada na 
gestão da SMS do Recife? Como foi a 
participação dos diversos sujeitos?  
 
5. Quais as estratégias de formação 
profissional dos ACS em Recife, como 
foram formuladas, que sujeitos 
participaram, que documentos guiaram 

4.  Entrevista com Sindicato, Associação, gestores e técnicos 
envolvidos na realização do curso.  Grupo focal com ACS. 
 
 
 
 
5.  Entrevista com Sindicato, Associação, gestores e técnicos 
envolvidos na realização do curso. Documentos relativos à 
Formação dos ACS em Recife; Grupo focal com ACS. 
Documentos jurídico-institucionais relativos às políticas de 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
 
 
6. Conteúdo da política, 
seus objetivos e metas; 
 
 
 
 
 
7. Implementação e 
avaliação; 

esta formação?  
 
 
6. Quais os objetivos e metas das 
políticas de formação profissional dos 
ACS no período em estudo? 
 
 
 
 
7. Como foi implementada esta políticas, 
quais as dificuldades e quais as 
facilidades encontradas neste processo? 
Como os sujeitos envolvidos avaliam esta 
política? 

Formação dos ACS 
 
 
6. Documentos relativos às políticas de Formação Profissional e 
à Formação Profissional dos ACS; Projeto Político Pedagógico 
(PPP) do Curso de Formação Técnica de ACS, Material 
didático; Entrevista com Sindicato, Associação, gestores e 
técnicos envolvidos na realização do curso; Grupo focal com 
ACS. 
 
7.  Entrevista com Sindicato, Associação, gestores e técnicos 
envolvidos na realização do curso; Grupo focal com ACS. 

Sujeitos 8. Identificação dos 
sujeitos; 

 
 

 

 8.  Quais sujeitos estavam atuando neste 
contexto? Como participaram da agenda 
da Formação Profissional dos ACS neste 
período? Qual a correlação de forças no 
período em questão? 

8. Entrevista com Sindicato, Associação, gestores e técnicos 
envolvidos na realização do curso; Grupo focal com ACS. 
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3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 
 

Esta pesquisa obedece às recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde – (CNS, 1996) e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Científica do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco(CAAE 

05500712.8.0000.5208).Neste sentido, esta pesquisa assegurou os referenciais da Autonomia, 

Não-maleficência, Beneficência e Justiça que compõem os referenciais da Bioética. Buscou-

se ratificar o compromisso com os direitos e deveres dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa 

bem como à comunidade científica. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
4.1 A PRIMEIRA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS 
ACS EM RECIFE 
 

4.1.1 Contexto Local e Nacional: acontecimentos importantes prévios à 
realização do curso 

 

Para entender como a formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde entram na 

agenda política do município do Recife, em 2005, buscaremos caracterizar previamente o 

contexto local e nacional do início dos anos 2000 apresentando acontecimentos considerados 

relevantes no campo da saúde. 

 No governo Federal, o presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB, durante seu 

segundo mandato (1999- 2002) vai buscar fortalecer algumas políticas de saúde tendo em 

vista a introdução do seu sucessor, o então Ministro da Saúde, José Serra. Neste sentido, o 

estudo de Queirós (2008) aponta que foram elencados o Programa Saúde da Família, a 

Política de AIDS, de saúde da mulher e a assistência farmacêutica, através dos genéricos, 

como algumas das políticas estratégicas frente ao cenário eleitoral. 

Em Recife, a Frente de Esquerda, com o candidato a prefeito João Paulo do Partido 

dos Trabalhadores (PT), ganha as eleições municipais em outubro de 2000 derrotando o 

candidato do PFL, o ex-prefeito e ex-governador Roberto Magalhães. O Partido dos 

Trabalhadores, portanto, vai conduzir o município entre 2001 e 2012, pois João Paulo foi 

reeleito em 2004 e fez seu sucessor, João da Costa, em 2008. 

Neste período, asecretaria de saúde, inicialmente sob o comando do secretário 

Humberto Costa,buscou colocar na prática o Modelo de Atenção à Saúde “Cidades 

Saudáveis”,que conforme a Carta de Ottawa orienta para:  

 
[...] a formulação de políticas públicas equânimes e saudáveis em todos os 
setores; - proporcionar ambientes saudáveis; - incentivo à participação 
popular; - aumentar as opções disponíveis para que as pessoas possam cuidar 
melhor da sua saúde e do meio ambiente; - reorientar os serviços de saúde 
para uma atenção integral; - mudança na formação dos profissionais de 
saúde para mudança atitude (OMS, 1986). 
 

Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Recife definiu os seus 

macros- objetivos no Plano Municipal de Saúde 2002-2005 da seguinte forma: 
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- Desenvolver ações de Educação em Saúde e Saúde Preventiva nas 
Comunidades; - Ampliar o acesso à Rede Pública de Saúde visando, a 
integralidade da atenção e qualidade do atendimento; - Promover programas 
de saúde considerando características epidemiológicas da população 
recifense; - Assegurar o controle social no desenvolvimento da Saúde 
Pública(RECIFE, 2002). 
 

A Estratégia Saúde da Família, portanto, se tornou o carro-chefe da gestão, sendo os 

ACS um importante e potente articulador da comunidade para participação popular e para 

promoção do auto cuidado, através da educação em saúde. 

O organograma da Secretaria Municipal de Saúde foi organizado em cinco Diretorias 

Gerais: Diretoria Geral de Planejamento (DGP), Diretorial Geral de Atenção à Saúde 

(DGAS), Diretoria Geral de Epidemiologia e Vigilância à Saúde (DGEVS), Diretoria Geral 

de Desenvolvimento e Administração de Pessoas (DGADP) e Diretoria Geral Administrativa 

e Financeira (DGAF). 

No âmbito do Desenvolvimento de Pessoas, portanto, foi observada em algumas metas 

do Plano Municipal de Saúde 2002-2005uma preocupação com a sustentação do projeto 

político da gestão e a garantia da saúde como direito de cidadania que vai perpassar a 

valorização dos trabalhadores. Desta forma estão descritas: 1-a ampliação do PACS e PSF 

tendo como meta 1.800 ACS a mais;2-o reconhecimento e a legalização dos Agentes 

Comunitários de Saúde como profissionais do SUS de forma a garantir direitos sociais; 3- a 

garantia da valorização dos trabalhadores de saúde através da implantação do Plano de Cargos 

Carreira e Vencimentos (PCCV) (RECIFE, 2002). 

Conforme apresentado por um entrevistado (Gestor-1), “[...] por volta do dia 09 de 

Janeiro de 2001, ou seja, nos primeiros dias da nova gestão municipal, o Ministério Público 

do Trabalho vai pressionar a Prefeitura do Recife quanto as irregularidade na forma de 

contratação dos Agentes Comunitários de Saúde” que até então eram realizados através da 

cooperativa Saúde da Família. 

Queirós (2008) expõe que em março de 2001 a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) 

assinou um Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Trabalho e em abril 

desse mesmo ano, a nova forma de contratação dos ACS passa a ser o contrato temporário, 

havendo a extinção da cooperativa e a vinculação direta dos ACS ao município. Desta forma, 

foram garantidos os direitos trabalhistas (férias, licença maternidade, licença médica, décimo 

terceiro salário) que até aquele momento lhes eram negados. 

Entre março e abril de 2001 a Diretoria Executiva de Atenção Básica (DEAB), 

vinculada no organograma à DGAS, vai conduzir o processo de seleção pública das novas 
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equipes de Saúde da Família e posteriormente um curso introdutório de 40 horas para estes 

novos trabalhadores de nível superior. 

Ao mesmo tempo, abre processo seletivo público para novos ACS, com inscrição nas 

comunidades descobertas mapeadas como prioritárias, estabelecendo o ensino fundamental 

como requisito mínimo de inscrição e uma prova mais criteriosa na seleção. Como o 

quantitativo de ACS inscritos é muito grande, ocorre contratação da Comissão de Processos 

Seletivos e Treinamentos (Covest) que dispunha de tecnologia de rápida leitura dos gabaritos, 

dando celeridade à contratação destes novos trabalhadores. 

Um dos entrevistados revela a diferença daquela nova gestão em relação aos processos 

realizados anteriormente pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco que até aquele 

momento era a responsável pela seleção e formação introdutória destes trabalhadores. 
 
Quando a gente ganha a prefeitura, vem normalmente os processos de 
expansão, então a gente passa a fazer uma seleção pública para o PACS que 
rompia com a anterior, porque a anterior era uma prova padronizada de dez 
questões super fáceis, e indicação pelas lideranças. Então, as lideranças 
indicavam, você juntava dez pessoas, aplicava essa prova nas dez pessoas e 
escolhia dali cinco. Então a gente faz um processo seletivo enorme, nas 
comunidades, com milhares de inscritos. E a gente já botou o ensino 
fundamental como requisito mínimo, então, isso foi forçando os antigos 
ACS a fazerem. [...] a gente tinha 60% sem ensino fundamental (GESTOR-
1). 
 
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco foi contra a seleção que a 
gente começou a fazer, pública, em 2001, porque ela dizia que ia perder 
justamente esse caráter comunitário. Ela dizia: será que aquelas senhorinhas 
vão passar? E a gente diz: oh, infelizmente não tem muita bola de cristal, 
mas a gente vai tentar fazer as perguntas de uma forma que valorize 
inclusive o conhecimento político. Porque a gente fazia prova (GESTOR-1). 
 

Fica claro nestas falas a disputa de concepção de saúde e de educação que estava 

colocada naquele cenário entre a secretaria municipal e a estadual de saúde quando se passa a 

adotar o caráter público de seleção. Nesse caso, passa-se a excluir o critério da indicação 

política até então utilizado, baseado num pretenso perfil solidário e de comprometimento dos 

ACS com a comunidade, que só foi possível em contextos específicos, como a indicação do 

MOPS em Pernambuco, por exemplo. 

Ao mesmo tempo, a elevação da escolaridade dos ACS é entendida como 

responsabilidade da gestão ao determinar que o ensino fundamental seja um critério de 

seleção dos novos ACS e,conseqüentemente,indutor da escolarização dos demais ACS já 

contratados. 
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Na gestão anterior, a Associação defendia que aqueles ACS que não tinham formação 

de nível fundamental deveriam se matricular nas escolas estaduais ou participarem do Projeto 

de Elevação de Escolaridade através do Telecurso 2000. 

Segundo informações do site oficial do Telecurso 20004, este trata deuma tecnologia 

educacional, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), que oferece 

escolaridade básica de qualidade a quem precisa. No Brasil, ele é utilizado para a diminuição 

da defasagem idade-ano, Educação de Jovens e Adulta (EJA), e como alternativa ao ensino 

regular em municípios e comunidades distantes. 

As salas de aula são equipadas com aparelhos de DVD/vídeo, TV, mapas, livros, 

dicionários e outros materiais didáticos e, normalmente, são instaladas em escolas, 

associações de moradores ou igrejas, a partir de convênios firmados entre a Fundação Roberto 

Marinho, governos, prefeituras, instituições públicas ou privadas. No caso do Recife, as salas 

de aula, em 2001, funcionavam precariamente em salas dos distritos ou de unidades de saúde, 

com poucos ACS participando, sem apoio ou supervisão institucional. 

Desta forma, além da primeira seleção pública, que incorporou novos ACS em março 

de 2001, foram sendo realizadas outras seleções ao longo dos anos, assim como os cursos 

introdutórios dos ACS, que eram tidos como pré-requisito da contratação. 

Em 1991, os cursos introdutórios foram definidos pelo Ministério da Saúde como a 

formação inicial e suficiente para o ACS. Era utilizado como material didático o ‘Manual do 

Agente Comunitário de Saúde’, documento/texto criado na instituição do PACS em 1991, que 

teve várias versões atualizadas nos anos posteriores. Estes manuais foram transformados em 

vídeos, em VHS, ainda na década de 90, e distribuídos amplamente por todos os municípios 

do país. Durante um longo período, o Estado Brasileiro entendia que a formação pelo curso 

introdutório era o suficiente para que o ACS atuasse na comunidade. 

Na segunda metade dos anos 90, estes cursos passaram a ser conduzidos pelo Centro 

Formador, precursor da Escola Técnica de Saúde Pública de Pernambuco (ETESPPE), através 

do chamado Projeto Nordeste II, e tinham 40 ou, no máximo, 80 horas de carga horária total. 

Assim, a gestão de Recife traz um grande diferencial na formação ao realizar os cursos 

introdutórios com carga horária expandida,numa volta ao início do PACS, quando os ACS 

passavam três meses em curso, que tinha caráter eliminatório. Como não havia uma 

regulamentação de carga horária mínima dos cursos introdutórios, cada município adotava 

                                                
4 Disponível em: ˂http://www.telecurso.org.br/ ˃ Acesso em 01 de junho de 2013. 
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aquela que lhes parecia ideal e necessária para uma melhor formação do ACS. Na visão do 

entrevistado: 

 
A gente fez o nosso primeiro introdutório, que foi um introdutório bastante 
grande, uns três meses, lá no Hospital Pedro II, já junto com aEscola 
Técnica. A gente tinha nesse momento uma idéia de resgatar o modelo 
inicial do introdutório do PACS, porque o introdutório do PACS ele era 
eliminatório. Então, o ACS fazia a seleção e ia pro curso, se depois de três 
meses ele não passasse no curso, ele não era contratado (GESTOR-1). 
 
Os introdutórios, no mesmo processo do estado, vão diminuindo de carga 
horária. Muito porque ia faltando recurso, professor e voluntários querendo 
trabalhar na loucura voluntariada. A gente puxava os supervisores do PACS 
já que a gente tinha feito uma seleção pra instrutor supervisor do PACS e 
tinha feito introdutório pra todas as equipes novas de saúde da família 
(GESTOR-1). 
 

Pode-se afirmar, por outro lado, que apesar do esforço pela expansão da carga horária 

dos introdutórios realizado pelo município do Recife, eo compromisso de atrelar a formação 

geral ao processo seletivo, a formação desenvolvida nos cursos introdutórios eram aligeiradas 

e tecnicistas. 

A evidência mais clara disso era o próprio material didático organizado no formato de 

Manual o que evidenciava a orientação de uma formação pautada na operacionalização de 

passos e, portanto, de técnicas a serem colocadas em prática no trabalho. Desta forma, não 

havia preocupação de que o educando compreendesse os princípios científicos que estavam, 

direta ou indiretamente, sendo utilizado no seu trabalho, supervalorizando-se o saber fazerem 

detrimento do saber ser e do saber conhecer.Vejamos isso na fala de uma entrevistada: 
 
A gente trabalhava já um conjunto de temas gerais por aquele manual “O 
trabalho do Agente Comunitário” e ia seguindo os outros módulos, pelo 
manual também. Aí assim, começava diagnostico de área, então eles faziam 
o cadastramento da área, faziam o mapa, fechavam diagnostico, 
apresentavam o diagnostico e depois iam para o planejamento das ações. Aí 
viam saúde da mulher, da criança, dos diversos programas e 
fechava(GESTOR-1). 
 

Esta postura limitada de formação estava ancorada também no fato dos ACS não terem 

sua profissão regulamentada como as demais profissões e,conseqüentemente, predominar o 

entendimento do saber empírico como suficiente para garantir uma boa atuação junto à 

comunidade, seus problemas sociais e de saúde.  Isso se concretizava com os pré- requisitos 

estabelecidos para atuação profissional dos ACS que exigiam apenas: “[...] ser morador da 

área onde exercerá suas atividades há pelo menos dois anos, saber ler e escrever, ser maior de 
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dezoito anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades” (BRASIL, 

1997b). 

A regulamentação da profissão do ACS, ou seja, o reconhecimento legal daquela 

categoria profissional, só veio a acontecer no último ano da gestão do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, através da Lei Federal nº 10.507, de julho de 2002. 

Art. 1º Fica criada a profissão de Agente Comunitário de Saúde, nos termos 
desta Lei; [...] Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os 
seguintes requisitos para o exercício da profissão: I - residir na área da 
comunidade em que atuar; II - haver concluído com aproveitamento curso de 
qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde; III - 
haver concluído o ensino fundamental; Art. 4º O Agente Comunitário de 
Saúde prestará os seus serviços ao gestor local do SUS, mediante vínculo 
direto ou indireto (BRASIL, 2002). 

 

No caso da divulgação da regulamentação da profissão dos ACS, sendo de interesse 

direto destes trabalhadores, houve um grande evento de divulgação desta Lei Federalem 

Recife, com a presença do próprio ministro da Saúde, José Serra.  Apesar dos usos 

eleitoreiros, pode-se dizer que a luta travada pelos ACS, no campo jurídico e parlamentar, 

obteve uma conquista importante com a Lei nº 10.507/2002. 

 

Foi relatada nas entrevistas com os Agentes Comunitários de Saúde a prática recorrente 

de realização de grandes eventos para divulgação de programas e projetos dos governos, 

nacional e local, onde havia convocação dos ACS para participação obrigatória. Isso se 

tornava mais freqüente em momentos eleitorais e se utilizava dos vínculos frágeis destes 

trabalhadores para fazê-los de forma autoritária e intransigente, quando muitas vezes essas 

atividades não condiziam com os interesses dos ACS. 
 

Nesta perspectiva, é possível concluir que a Secretaria de Saúde do Recife já estava 

colocando em prática a exigência de ensino fundamental que foi definida na referida lei 

federal, estando agora sob responsabilidade do Ministério da Saúde estabelecer o conteúdo 

programático do curso de qualificação básica, mencionado como pré-requisito para o 

exercício da profissão. 

Dito isso, é importante entender que esse processo de conquista no campo do trabalho, 

com a regulamentação da profissão, repercutiu no campo da educação visto que a categoria, 

representada principalmente pela Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 

(CONACS), passou a cobrar a definição do perfil profissional dentro de um Referencial 

Curricular Nacional o que se concretizou apenas em 2004. 
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4.1.1.1 A Educação Popular em Recife na Formação dos ACS 

 

Além dos processos seletivos e dos cursos introdutórios, outra esfera de atuação da 

Diretoria Executiva da Atenção Básica (DEAB) neste período, foi a formulação de estratégias 

para implantação do modelo de atenção à saúde, o que se deu também, pelo fomento das 

práticas de educação em saúde junto às Equipes de Saúde da Família, em especial junto aos 

ACS. 

Em estudo desenvolvido neste momento (2001-2003), sobre a experiência da 

implantação da Proposta de Educação Popular em Saúde no Município do Recife, 

Albuquerque (2003) descreveu a execução da proposta dos Núcleos de Cultura e Educação 

Popular em Saúde nos distritos sanitários, envolvendo trabalhadores de diversas Equipes de 

Saúde da Família, tendo tido êxitos e também muitas dificuldades. Apresenta, portanto, uma 

diversidade de iniciativas desenvolvidas, das quais destacamos aqui as experiências que 

priorizaram a formação dos Agentes Comunitários de Saúde no Distrito Sanitário III. 

 Durante o ano de 2002, foi realizado um trabalho de formação com 22 Agentes 

Comunitários de Saúde, na perspectiva de atuarem enquanto educadores populares, tendo 

estes participado de um curso de quatro meses de duração, ministrado pelo gerente de 

educação em saúde do Distrito Sanitário III na época.  

Esses 22 ACS, depois de formados, quiseram reproduzir o curso na comunidade 

quando formaram 620 adolescentes que se tornaram Adolescentes Educadores em Saúde, os 

AESAS.Os entrevistados descrevem com mais detalhes o processo: 
 
Primeiro a gente formou o grupo cultural onde fizemos vários eventos, 
estudamos teatro, fizemos teatro na rua... o grupo montou a cartilha dos 10 
anos do Agente de Saúde, que culminou com uma comemoração(ACS -1). 
 
...existia no final um processo de formatura dos adolescentes e dos 
educadores, que era como se fosse a conclusão de um curso, então eles 
ganharam um título de educadores em saúde para adolescentes, e os 
adolescentes ganhavam o titulo de AESAs, que eram Adolescentes 
Educadores em Saúde e isso passou a ser muito valorizado dentro da 
comunidade(GESTOR-1). 
 

A proposta de formação em educação popular que inicialmente estava pensada para 

todos os membros das equipes de saúde da família toma força, portanto, num território 

específico da cidade e a partir dos Agentes Comunitários de Saúde. A autonomia, auto-estima 

e identidade que a educação popular gera, motiva a continuidade do trabalho por estes 
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profissionais, o que se multiplica junto aos adolescentes e perante os problemas da 

comunidade. 

Em maio de 2002, a partir de uma mudança conjuntural frente ao cenário eleitoral, o 

Secretário de Saúde do Recife, Humberto Costa, deixou o cargo para preparar sua campanha 

como candidato a Governador do Estado de Pernambuco, assumindo em seu lugar Antônio 

Mendes, que propôs algumas mudanças no organograma vigenteda secretaria de saúde do 

Recife. 

Neste período, a então diretora do DEAB e entusiasta da Educação Popular vai 

assumir a direção do Distrito Sanitário III, potencializando o trabalho dos AESAs ali em 

andamento, ao mesmo tempo em que a DGADP passa a assumir os processos de seleção e de 

formação introdutória dos novos ACS. 

A experiência de formação em educação popular que se inicia no âmbito do Distrito 

Sanitário III com os adolescentes, se expande para outros grupos específicos como os idosos, 

o que é denominado Idosos Educadores em Saúde (IESA); e mulheres, que recebe a 

denominação de Educadores em Saúde da Mulher (ESAM). 

Nas palavras dos entrevistados, fica mais evidente a dimensão da proposta e a forma 

de envolvimento dos ACS: 

 
Na primeira etapa, vieram pessoas do nível central pra dar capacitação, na 
segunda já fomos nós que capacitamos as colegas.Tinham colegas que não 
se acharam no perfil para o AESA, não queriam trabalhar com crianças e 
adolescentes, ai foi quando surgiu a formação do idoso, o IESA, em 2004, e 
em 2005, o ESAM. Foram 95 Agentes de Saúde capacitadas no ESAM, um 
número bem maior pra trabalhar saúde da mulher (ACS-1). 
 

É importante destacar a importância deste projeto no fortalecimento dos Agentes 

Comunitários de Saúde em Recife. Eles passam a ser educadores populares e multiplicadores, 

não só junto aos comunitários, mas também junto aos demais ACS que vieram a fazer parte 

do projeto. Neste sentido, há um processo de geração de autonomia destes profissionais que 

historicamente, e em detrimento de uma formação precária, muitas vezes ficaram submetidos 

aos trabalhos orientados pelos profissionais de nível superior, com seus saberes acadêmicos, 

em grande parte, voltados para os saberes biológicos e da doença. 

Nos estudos de Queirós (2008) retrata-se o caminho percorrido pelos ACS em Recife, 

com apoio inicial da secretaria de saúde, no sentido da sustentação do projeto de educação 

popular por fora dos marcos institucionais da gestão através da criação do MEP: Movimento 

de Educadores Populares. Este movimento buscou manter e fortalecer a autonomia dos ACS 
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enquanto educadores, mesmo que estes não a tivesse plenamente conquistado por dentro da 

profissão. 

Corroboramos por fim, com a análise de Queirós (2008) sobre o compromisso ético-

político dos sujeitos que assumiram aquele projeto dentro da gestão pública. Estes 

mantiveram uma coerência histórica de esquerda, quando buscaram estratégias para manter 

organizações políticas por fora do aparelho do Estado e conseqüentemente, ampliando as 

possibilidades de continuidade desta forma de produzir saúde, com formação crítica e 

permanente dos trabalhadores. 

 

 

4.1.1.2 Lutas e Conquistas na Regulamentação do Trabalho 
 

 

No contexto nacional, finaliza-se em outubro de 2002 o processo eleitoral para 

presidente da república com vitória do Partido dos Trabalhadores e sua ampla aliança 

partidária o que projeta o governo para uma linha de não ruptura, anunciada por meio da Carta 

ao Povo Brasileiro que assume o compromisso com uma transição progressiva e pactuada. De 

2003 a 2006, o governo Lula teria aceitado sem maiores contestações a manutenção das 

políticas econômicas da gestão anterior, se aproximado de correntes mais ao centro do 

partido, abandonando o Programa Democrático Popular sistematizado pelo Partido dos 

Trabalhadores, que se propunha a enfrentar os principais problemas estruturais do Brasil. 

No campo das políticas sociais, a expectativa era de atender as reivindicações antigas de 

garantia dos direitos à saúde e educação como aconteceu esforços em administrações petistas 

de vários municípios do país. 

No caso do Ministério da Saúde, assume como ministro o até então secretário de saúde 

do Recife, Humberto Costa, líder do Partido dos Trabalhadores, que junto com sua equipe vai 

realizar uma importante reestruturação das áreas técnicas criando a Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). A partir desta secretaria, “o Ministério da Saúde 

assumiu o seu papel de gestor federal do SUS no que diz respeito à formulação das políticas 

orientadoras da formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão dos 

trabalhadores da saúde, no Brasil” (BRASIL, 2003). 

Este cenário político e institucional vai favorecer o trâmite da pauta dos Agentes 

Comunitários de Saúde que terão pela frente a luta pela regularização dos vínculos, forma de 
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seleção, assim como a construção de um referencial curricular que orientasse a formação 

profissional a nível nacional e em consonância com a complexidade das suas atribuições. 

A SGTES, estruturada em dois departamentos, o Departamento de Gestão e Regulação 

do Trabalho na Saúde (DEGERTS) e o Departamento de Gestão da Educação na Saúde 

(DEGES), vai articular esforços, por dentro da esfera do Estado, no sentido de responder às 

demandas da gestão do trabalho e da educação em saúde, o que se expressa através de 

iniciativas como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e o Programa 

Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi estabelecida em 2004, 

através da Portaria Ministerial nº 198/2004 que estabeleceu e assegurou inovações no modo 

conduzir as questões relativas à formação e desenvolvimento dos trabalhadores, passando pela 

discussão de articulação dos componentes de gestão, atenção e participação popular com o 

componente de educação dos profissionais de saúde através da aprovação de projetos nas 

rodas dos Pólos de Educação Permanente para o SUS (instância interinstitucional e 

locorregional de gestão) (BRASIL, 2004b).  

Já o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS, o DesprecarizaSUS, 

se fortalece no âmbito da DEGERTS com o intuito de buscar soluções para a precarização dos 

vínculos de trabalho através da pactuação de financiamento e de metas do processo de 

desprecarização pelas três esferas de governo (BRASIL, 2006c). 

Neste sentido, o entendimento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) sobre 

trabalho precário se limita a discutir os vínculos de trabalho no SUS que não garantem 

direitos trabalhistas e previdenciários consagrados em lei, e a defender que este vínculo possa 

ser direto ou indireto. Por outro lado as entidades sindicais que representam os trabalhadores 

do SUS entendem que, além disso, o trabalho precário está relacionado à ausência de 

concurso público para cargo permanente no SUS (BRASIL, 2006c). 

No legislativo, com a entrada de um novo grupo de deputados na Câmara Federal, em 

2003, vários projetos de lei propuseram a regularização dos ACS, sendo que um delespropôs 

que os ACS fossem regularizados como servidores públicos, equivalentes a quaisquer 

servidores públicos concursados.  

É nesta conjuntura do primeiro governo Lula que o Ministério Público do Trabalho 

(MPT) e a CONACSvão acirrar as tensões no campo jurídico com o Ministério da Saúde, pela 

garantia de transparência e caráter público do processo de ingresso dos ACS no SUS, assim 

como pela regularização dos vínculos de trabalho pelos gestores estaduais e 
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municipais,ameaçando a interrupção de repasses financeiros. Cabe lembrar que o MPT tinha 

construído um conjunto de Termos de Ajuste de Conduta – prerrogativas para a regularização 

dos vínculos dos ACS – pelo Brasil afora. 

Ao mesmo tempo, a categoria vai se organizar no campo das disputas parlamentares 

num processo longo de articulações e negociações que culmina com a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 51 (EC- 51), em 14 de fevereiro de 2006, estabelecendo mais uma forma de 

ingresso noserviço público – o Processo Seletivo Público para os Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de Combate às Endemias (BRASIL, 2006a). 

Em 05 de outubro de 2006, com base na EC-51, passa a vigorar a lei 11.350, que altera 

o artigo 198 da Constituição Federal e define que o ACS deve ser admitido por meio de 

processo seletivo público, mesmo que tenha como critério diferencial residir na área da 

comunidade em que atua.  Também define que a contratação deve ser regida pelo regime 

jurídico da CLT, “[...] salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei 

local dispuser de forma diversa”. Além disso, mantém como requisito para o exercício da sua 

atividade haver concluído o ensino fundamental e o curso introdutório de formação inicial e 

continuada (BRASIL, 2006b). 

É importante refletir que esta conquista no âmbito do legislativo acontece mais uma vez 

num fim de mandato, às vésperas das eleições presidenciais e parlamentares, como acontecera 

na promulgação da lei 10.507/2002, que cria a profissão ACS, o que nos faz supor haver 

interesses eleitoreiros diante de uma categoria tão numerosa como é a dos ACS. 

Estas disputas, portanto, podem ser observadas sob o prisma do Estado Ampliado, onde 

a sociedade civil organizada vai se confrontar com os interesses do bloco hegemônico, 

garantindo direitos que legitimam a organização dos trabalhadores e suas lutas sociais. 

No contexto local, as eleições de outubro de 2004 garantem a continuidade de João 

Paulo e do PT na prefeitura municipal, período em que a Secretaria de Saúde do Recife passa 

por mudanças na sua estrutura organizacional. Com as crescentes negociações das questões 

relativas ao trabalho na gestão anterior e diante da reconfiguração nacional do Ministério da 

Saúde, a DGADP passa a ser denominada Diretoria Geral de Gestão do Trabalho (DGGT). 

Neste período, a DGGT vai assumir duas grandes agendas de negociação com os 

Agentes Comunitários de Saúde: uma no campo do trabalho, com a discussão da efetivação 

destes trabalhadores; e uma no campo da educação, com a execução da primeira etapa do 

curso técnico de ACS. 

Desta forma, em Recife, a partir das reivindicações e negociações locais dos ACS, e 

após aprovação da EC-51 na esfera federal, o prefeito assume o compromisso de enviar para a 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


74 
MÉLLO, L. M. B. D. A Trajetória da Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde do Recife-PE  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
câmara dos vereadores um projeto de lei municipal que cria cargos públicos para os Agentes 

Comunitários de Saúde, devendo estes serem enquadrados no regime de contratação 

estatutária, como relata um Agente de Saúde entrevistado: 
 
Nós conseguimos alinhar estrategicamente os poderes. No governo federal 
estava o PT, e a prefeitura também era do PT, então, a primeira coisa que 
João Paulo fez, ele disse: Oh, aprovando, no outro dia eu mando pra câmara, 
e ele honrou a palavra dele. Recife é a primeira capital a mandar lei pra 
efetivação dos Agentes de Saúde. [...] Recife também é o primeiro a colocar 
os Agentes de Saúde e os Agentes de Endemias como estatutários. 
(SINDICATO). 

 
Alei municipal 17.233 foi publicada em 26 de Junho de 2006e cria dois mil e trezentos 

cargos de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Administração Direta além de ter 

estabelecido como requisito a conclusão do ensino fundamental e do curso de qualificação 

básica para formação de ACS (RECIFE, 2006). 

É importante destacar que em Recife a lei municipal de efetivação dos ACS foi 

publicada á luz da EC-51, antes mesmo da aprovação da lei federal 11.350de 05 de outubro de 

2006,tendo como diferença os termos “curso de qualificação básica para formação de ACS” 

(estabelecido na lei federal 10.507/2002) e “curso introdutório de formação inicial e 

continuada” (estabelecido na lei federal 11.350/2006). Este último termo incorpora as 

definições vigentes nodecreto nº 5.154/2004 sobre educação profissional, cujoscursos e 

programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, independente de escolaridade, 

poderão ser “ofertados segundo itinerários formativos”(BRASIL, 2004c). 

 
Logo que ocorre a aprovação da EC-51, a Prefeitura do Recife inicia o 
processo de regularização dos vínculos. Havia, no entanto, um problema: 
todos tinham que ter o ‘curso de qualificação’ descrito na EC-51.  E o 
pensamento era: Já que temos de fazer esse curso, porque não fazer um curso 
de formação auxiliar? Já tinha os referenciais curriculares nacionais, já 
tinham recursos na ETESPPE, só faltava juntar essas coisas num curso 
(GESTOR-1). 
 

O curso começa em 2005, interrompe em dezembro, com crise interna na secretaria de 

saúde, em especial na Diretoria Geral de Gestão do Trabalho (DGGT), e só se retoma em 

abril/maio de 2006.  Nas palavras de Gestor-1 “Essa ‘crise’ da DGGT deve estar relacionada à 

dificuldade de operacionalização do concurso do nível superior que estava em andamento e à 

dificuldade de discutir a agenda dos ACS”. 

Enquanto isso, paragarantir o processo de efetivação da categoria, foi montada uma 

comissão que buscou, durante todo o ano de 2006, levantar os documentos que 

comprovassem que houve processos seletivos entre 1991e 2005. 
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É possível perceber até aqui que o contexto local de Recife e o contexto nacional se 

relacionam no âmbito das políticas de gestão do trabalho e educação na saúde assim como no 

âmbito das lutas jurídicas e parlamentares dos ACS que são travadas local e nacionalmente na 

busca de direitos. 

Além disso, retrata-se a partir deste contexto a definição de Fleury e Ouverney(2008) 

sobre políticas públicas onde estas são entendidas como um produto da relação constituída 

entre os diferentes sujeitos sociais (CONACS, MPT, MS,PCR, SINDACS, Câmara de 

Vereadores) na redefinição das relações de poder e conseqüente distribuição dos recursos 

produzidos na sociedade. 

 

 

4.1.2 Definição da Agenda e a Formulação do Curso de Formação Técnica dos 
ACS em Recife: como os sujeitos entram em cena 

 

Tratar-se-á aqui sobre a primeira etapa do Curso de Formação Técnica dos Agentes 

Comunitários de Saúde cujo processo político de formulação e implantação em Recife é o 

objeto central deste estudo. 

Para entender o processo local, contudo, recorremos aos estudos de Morosini (2010) 

que apresenta os sujeitos que disputaram a agenda e o processo nacional de formulação da 

Política de Formação dos ACS, o que culminou, em 2004, com a publicação do “Referencial 

Curricular para o Curso Técnico de Agentes Comunitários de Saúde” pelo Ministério da 

Educação e Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 

A autora também vai discutir sobre o conteúdo deste Referencial Curricular, os 

objetivos e concepçõesembutidas no mesmo, o que para ela se resume como: 
 
Um instrumento indutor da política de formação técnica dos ACS, associado 
às estratégias de financiamento dessa formação, cujo principal efeito é 
colocar na cena política a formação técnica como meta e um itinerário 
formativo para que esta seja alcançada, conciliando a questão da necessidade 
de elevação da escolaridade por parte dos ACS e da não criação de estratos 
profissionais dentro da categoria desses trabalhadores (MOROSINI, 2010). 
 

Desta forma, a discussão da formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde em 

Recife se inicia no ano de 2005, primeiro ano da segunda gestão do Partido dos Trabalhadores 

na cidade (2005-2008), pautada por um cenário nacional de garantia do financiamento e um 

subsídio normativo do Referencial Curricular Nacional para conduzi-la.  
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Além disso, a secretaria de saúde, através da DGGT, buscou atrelar localmente a 

primeira etapa da formação dos ACS à discussão de efetivação destes trabalhadores que, 

como apresentado anteriormente, garantiu a vinculação estatutária deste trabalhador. 

Esta opção, portanto, exigia da gestão uma proposta de curso que dialogasse com os 

anseios da categoria e com as necessidades de saúde no território assim como com as 

cobranças advindas dos órgãos legislativos e judiciários perante a efetivação deste 

trabalhador. 

O primeiro desafio encontrado na formulação do curso, portanto, foi partir do dado de 

realidade que nem todos os Agentes de Saúde haviam concluído o ensino fundamental além 

do fato de muitos dos ACS antigos terem sido selecionados na década de 1990 como “cabos 

eleitorais” indicados pelos vereadores (QUEIRÓS, 2008) o que ainda repercutia em posturas 

questionáveis naqueles mais de 10 anos de atuação. 

Albuquerque (2003) analisa que o relacionamento das lideranças comunitárias com os 

políticos é algo característico nas grandes cidades levando a práticas clientelistas e 

conseqüentemente a baixa participação e conscientização popular dos seus direitos: 
 
A proximidade do centro do poder faz com que o clientelismo impere nas 
comunidades. As lideranças têm de demonstrar que estão conseguindo coisas 
para a comunidade, quer sejam cursos, entrega de leite, cestas básicas, 
conserto de barreiras, calçamento de ruas, postos de saúde etc. A 
conscientização e a participação de todos os membros da comunidade numa 
luta conjunta para que se conquistem os benefícios sociais do Estado são 
fenômenos cada vez mais raros de serem observados nas comunidades, 
mesmo naquelas que se dizem de esquerda (ALBUQUERQUE, 2003). 
 

Sobre a escolaridade dos ACS, o relatório do curso descreve que havia estudantes com 

ensino fundamental incompleto até com o nível superior, sendo a maioria com ensino médio 

completo. (RECIFE, 2006a). Portanto, para validar o processo de efetivação, estes deveriam 

finalizar o ensino fundamental até a conclusão da primeira etapa do curso de acordo com o 

estabelecido na lei municipal 17.233 de 26 de Junho de 2006 (RECIFE, 2006). 

Assim, a formação técnica em três etapas formativas, definida no Referencial Curricular 

para o Curso Técnico de Agentes Comunitários de Saúde, dialoga com o problema concreto 

da baixa escolaridade dos ACS ao possibilitar uma formação profissional concomitante à 

escolarização, o que se apresenta da seguinte forma: 

a) etapa formativa I – formação inicial: acesso a todos os agentes comunitários de saúde 

inseridos no Sistema Único de Saúde, independentemente da escolarização – carga horária 

400 horas; 
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b) etapa formativa II: concluintes da etapa formativa I, com certificado de conclusão ou 

atestado de realização concomitante do ensino fundamental – carga horária 600 horas; 

c) etapa formativa III: concluintes das etapas formativas I e II, com certificado de 

conclusão ou atestado de realização concomitante do ensino médio – carga horária 200 horas 

(BRASIL, 2004). 

O município de Recife propôs um curso com carga horária expandida, ou seja, não 

apenas as 1.200 horas previstas no Referencial Curricular Nacional, mas sim um curso de 

1.800 horas, dividido da seguinte forma: 
 
Três etapas formativas, perfazendo uma carga horária total de 1.800 horas, 
sendo a primeira etapa, com carga horária de 600 horas, considerada 
itinerário de formação, podendo participar todos os ACS, independente de 
escolaridade. A segunda, com carga horária de 900 horas, exige a conclusão 
do Ensino Fundamental, e a terceira conta com 300 horas de formação e para 
ingresso nesta etapa o ACS terá que concluir ou estar em fase final de 
conclusão do ensino médio (RECIFE, 2006a). 
 

No entanto, como só foi aprovada a primeira etapa do curso pelo Ministério da Saúde, e 

sendo este o órgão financiador do maior volume de recursos, o entendimento dos gestores 

municipais foi de condensar os conteúdos das I e II etapas formativas em 600 horas. Esta 

decisão se justificou por não se vislumbrar, em curto prazo, um incentivo financeiro do 

Ministério da Saúde na realização das etapas subseqüentes o que pode ser confirmado nas 

palavras de um entrevistado: 
A primeira etapa era mais focada no conteúdo social, na educação popular, 
no conceito de família, era uma unidade mais fundamentadora. Mas o que 
aconteceu? Ninguém estava com esperança, já sinalizava no Ministério uma 
parada, uma não garantia da continuidade do financiamento. Então aqui, na 
época a DGGT optou em tipo assim, fazer todo o cursoem 600 horas, meio 
que dar uma formação geral (TÉCNICO-1). 
 

Já a discussão colocada em nível nacional, principalmente pelo CONASEMS, era 

baseada na argumentação de que incentivar a formação técnica dos Agentes Comunitários de 

Saúde exigiria dos municípios um aporte financeiro maior para o pagamento de pessoal visto 

que possivelmente os trabalhadores tencionariam por um aumento salarial esbarrando assim 

na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Desta forma o financiamento para realização do Curso Técnico de Agentes 

Comunitários de Saúde (CTACS) foi limitadoà qualificação básica que nos termos da portaria 

nº 2.474 de 12 de novembro de 2004orienta para a elaboração de um projeto 

técnico/pedagógico “[...] formulado de acordo com o perfil de competências profissionais do 
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Agente Comunitário de Saúde em curso de 400 horas, correspondendo à qualificação básica 

de que trata a Lei nº 10.507/2002”(BRASIL, 2004d). 

Além disso, em Recife, apesar da portaria nº 2.474/2004 estabelecer como prioridade as 

Escolas Técnicas de Saúde do SUScomo os responsáveis pela formulação e execução 

técnica/pedagógica dos cursos de formação do Agente Comunitário de Saúde (BRASIL, 

2004d), o projeto apresentado pela Escola Técnica de Saúde Pública de Pernambuconão 

contemplou os interesses do município. 

Uma pessoa entrevistada revela a atitude da Escola em sua fala e as divergências quanto 

às formulações do curso: “A Escola Técnica começa a estimular assim: oh, tenho dinheiro 

aqui. Então Recife entra na tensão de dizer: a gente não vai fazer desse jeito. Porque do jeito 

deles era quase um manual do auxiliar de enfermagemcom textos antigos” (GESTOR-1). 

Por outro lado, Morosini (2010) vai fazer considerações a respeito da situação das 

Escolas Técnicas do SUS em nível nacional que, com a falta de autonomia financeira, leva as 

condições colocadas pelo Ministério da Saúde se tornarem normas na realização da formação 

técnica dos ACS. Sendo assim, a autora avalia que o financiamento da política de formação 

técnica dos ACS pelo Ministério da Saúde pode ser caracterizado como um elemento 

fundamental, indutor ou restritivo, para essa política. 

Neste contexto, com o intuito de submeter o projeto pedagógico da ETESPPE à 

discussão e apreciação crítica, juntamente com o material de apoio didático, a Secretaria 

Municipal de Saúde do Recife constituiu uma comissão avaliadora do projeto com 

representantes da DGGT e das coordenações responsáveis pelos programas específicos (saúde 

da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, etc.) que destacou na análise documental as 

seguintes questões: 
 
- O eixo estruturador do projeto estava centrado numa lógica materno 
infantil, desconsiderando os agravos à saúde expressivos no município tais 
como: principais endemias, violência, álcool e outras drogas. Além disto, a 
abordagem ainda dificulta o trabalho com DST/AIDS, pois está centrado 
numa lógica heterossexual, onde a única responsável é a mulher, não 
considerando as diversidades de orientação sexual e portanto, reforçando 
estigmas e preconceitos; - O perfil social do ACS no material didático não 
apresentou abordagens sobre o SUS, e o enfoque no seu papel político é 
frágil no tocante aos conteúdos sobre o fortalecimento da cidadania; - O 
papel do educador não foi desenvolvido, tendo em vista que a metodologia e 
textos sugeridos não respondem as principais necessidades da atenção 
básica: metodologias participantes, formação de grupos e ações 
intersetoriais; - O material didático indicado, em sua maior parte é antigo, 
alguns não atualizados e por conseqüência trazendo informações 
ultrapassadas, além de outros conteúdos que não foram contemplados mas 
fazem parte do trabalho dos ACS; - A organização curricular e o material 
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didático não respondem as necessidades do modelo de atenção à saúde, nem 
levam em consideração os processos de formação desenvolvidos 
anteriormente no município(RECIFE, 2006a). 
 

Portanto, um novo projeto foi elaborado pela SMS do Recife, contextualizado com o 

modelo de atenção à saúde “Cidades Saudáveis”, o que será apresentado nas próximas linhas 

deste estudo. 

 

 

4.1.3 Conteúdo, Objetivos e Metas do Curso de Formação Técnica dos ACS em 
Recife à luz do Referencial Curricular Nacional 

 
A primeira etapa do curso de formação técnica dos ACS em Recife foi pensado e 

estruturado, com 600 horas/aula,como já foi mencionada anteriormente, e tendo sido 

estruturada em três unidades. Estas contemplaram dois dos três âmbitos de atuação do 

profissional estabelecidos pelo Referencial Curricular para o Curso Técnico de Agentes 

Comunitários de Saúde,dos descritos abaixo, como pode ser visto no quadro 3. 

1- O âmbito da mobilização social, integração entre a população e as 

equipes de saúde e do planejamento das ações; 

2- O âmbito da promoção da saúde e prevenção de doenças, dirigidas a 

indivíduos, grupos específicos e a doenças prevalentes; 

3- O âmbito da promoção, prevenção e monitoramento das situações de 

risco ambiental e sanitário (BRASIL, 2004). 
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Quadro 3–Organização da I Etapa Formativa do CTACS em Recife 
I ETAPA FORMATIVA 

I UNIDADE II UNIDADE III UNIDADE 
Perfil Sócio Demográfico da 
População e Papel Social do 

ACS no PACS/PSF 

Promoção e Educação 
Popular em Saúde junto às 
Famílias e Comunidades 

Papel do ACS no PACS/PSF em 
relação às Políticas Específicas de 

Saúde 
COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA 

Reorganização do processo 
de trabalho e fortalecimento 
do perfil social do/a ACS, 
através do desenvolvimento 
de habilidades para: leitura 
crítica da realidade de vida e 
saúde da comunidade, do 
seu processo histórico e de 
lutas, da visão ampliada da 
saúde, das políticas de 
saúde, da missão do 
PSF/PACS, do papel do 
ACS e do seu trabalho em 
equipe. 

Desenvolver habilidades para 
planejar e realizar processos 
de promoção da saúde, tendo 
como foco as ações: 
educativas libertadoras; de 
intersetorialidade; de estímulo 
a formação de redes de apoio 
e solidariedade. Espera-se, 
assim, fortalecer práticas de 
saúde que se dêem de forma 
crítica, criativa, participativa 
e compromissada com a 
emancipação dos sujeitos 
sociais, com a luta pela 
cidadania, com a melhoria da 
qualidade de vida e a 
efetivação do SUS. 

Desenvolver habilidades no sentido 
de desempenhar com qualidade e 
criticidade o papel do ACS em 
relação às políticas de saúde 
específicas do município: saúde da 
criança e do adolescente, saúde da 
mulher, saúde ambiental, 
hanseníase e tuberculose, redução 
de danos, saúde mental, doenças 
crônicas não-transmissíveis e saúde 
da pessoa idosa. 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO ÂMBITO DE ATUAÇÃO 
Mobilização social, integração entre a população e as equipes 
de saúde e do planejamento das ações. 

Promoção da saúde e prevenção de 
doenças, dirigidas a indivíduos, 
grupos específicos e a doenças 
prevalentes. 

Fonte: Elaborado pela autora (BRASIL, 2004; RECIFE, 2006a). 

 

Como se pode ver, o projeto em Recife incorporou a educação popular como um dos 

eixos estruturantes tendo o curso sido aproveitado para fortalecer as estratégias da gestão que 

se encontrava em andamento. Além disso, os Agentes Comunitários de Saúde, membros do 

projeto AESA, IESA e ESAM, foram convidados para ministrarem aula sobre educação 

popular o que buscou fortalecer e legitimá-los junto aos demais profissionais assim como 

fortalecer o próprio projeto: 

 
Aí a gente coloca o Projeto de Educação Popular dentro da segunda etapa, 
que foi aí uma grande sacada, eu acho, que o AESA, IESA e ESAM estava 
só no distrito três, e a gente traz eles pra dentro do curso e coloca como 
conteúdo mesmo do curso, do curso da segunda etapa da educação popular, e 
bota os próprios Agentes que eram educadores do AESA, que vão dar aula, 
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em todos os distritos, isso foi um negócio muito... Eles viraram professores 
dos colegas deles (GESTOR-1). 
 
Na primeira etapa do nosso curso técnico a gente foi pros outros distritos 
levar essa proposta de educação popular, porque havia uma cobrança das 
nossas colegas de querer ser educadora do AESA (ACS-1). 
 

Para Paludo (2012), a educação popular orienta para importância de reconhecer o 

movimento do povo em busca de direitos, a vivência organizativa e de luta como um processo 

formador. Assim, na perspectiva da educação popular, o trabalho educativo visa formar 

sujeitos que interfiram para transformar a realidade seja através das escolas seja nos espaços 

não formais. 

Ao analisar os cadernos de texto da I etapa formativa, destacamos aspectos relevantesde 

cada um deles, onde em síntese, se percebem a ênfase na educação popular e mobilização 

social como instrumentos para a prática dos ACS: 

a) Caderno de textos I: Aborda temas como alteridade, cidadania, educação popular, 

com destaque para a preocupação de ofertar textos que tratem de método de 

condução de grupos, planejamento e avaliação dos encontros destes grupos com 

clara aposta no ACS enquanto condutor autônomo destes processos; 

b) Caderno de textos II: Os textos deste caderno enfatizam questões relativas à 

desigualdade social e econômica, subdesenvolvimento, miséria, concentração de 

renda, desemprego, exclusão social, finalizando com exemplos positivos de quebras 

dos ciclos viciosos de perpetuação da pobreza através da educação, economia 

popular e solidária, mobilização e participação política; 

c) Caderno de texto III: Apresenta textos sobre Estado, modos de produção, o papel 

das instituições sociais, da família, da igreja, instrumentalizando os ACS para fazer 

análise de conjuntura. Posteriormente são abordados o conceito de saúde, a história 

das políticas de saúde no Brasil e o SUS, adentrando na discussão sobre Modelos de 

Saúde com ênfase no Modelo de Cidade Saudáveis visto ser esta a aposta da SMS 

do Recife na época. O caderno finaliza com textos sobre de movimentos sociais e 

movimentos populares apresentando-os como caminhos pedagógicos a serem 

percorridos e incentivados nas comunidades, nas escolas, na perspectiva da inclusão; 

d) Caderno de texto IV: Este caderno mescla temas ligados às políticas específicas de 

saúde, como destaque para as questões de gênero, saúde da criança, amamentação, 

juventude; e temas relacionados com as concepções de educação, orientando para a 

pedagogia crítica, além de apresentar ferramentas como, por exemplo, o 
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teatro,oficinas, dinâmicas, sistematização, monitoramento e avaliação, com textos 

bastante didáticos (RECIFE, 2006b). 

Sendo assim, a I etapa do curso de Formação dos ACS em Recife buscou coerência com 

os princípios da educação popular sendo a didática de todo o curso, regida pela participação, 

diálogo e troca de experiências, mediante um pacto de formação permanente e processo 

mútuo de ensino aprendizagem entre facilitadores e ACS(RECIFE, 2006a). 

Os facilitadores/docentes,responsáveis pelas aulas teóricas, foram profissionais das 

equipes de saúde da família, que passaram por uma formação pedagógica específica, tendo 

sido realizadas capacitações complementares para cada uma das unidades, onde os conteúdos 

e técnicas pedagógicas foram vivenciadas, revisadas e /ou apropriadas (RECIFE, 2006a). 

Porém, esta escolha dos docentes não passou sem discussão e divergências visto que a 

enfermagem reivindicava este lugar ao mesmo tempo em que outras categorias, da própria 

Estratégia Saúde da Família, também entendiam poder cumprir este papel, como por exemplo, 

médicos e odontólogos. Finalmente, foi aberta a possibilidade de qualquer categoria 

profissional de nível superior participar deste processo formativo como docentes, porém, a 

grande maioria foram enfermeiras. 

Já em relação à prática profissional, esta foi incluída na carga horária de cada 

unidade,conforme orientação do referencial curricular nacional (BRASIL, 2004), como 

atividade dedispersão, sendo estas monitoradas pelos profissionais de enfermagem no local de 

trabalho. Estes deveriam buscar interação com os facilitadores/docentes das turmas para 

melhor relacionar a teoria e a prática que estavam pré-estabelecidas nos planos de aula. 

Aqui não podemos deixar de emitir uma crítica à opção de realização da atividade 

prática no serviço de origem, o que tende a se confundir com o trabalho cotidiano. 

Corroborando com Morosini (2010), diferentemente da crítica que é feita em relação à 

formação de nível superior, onde historicamente se prioriza o conhecimento teórico na direção 

da atenção individualizada e da clínica privada, na formação dos trabalhadores de nível médio 

e técnico o pólo privilegiado tem sido a prática. 

No caso dos Agentes Comunitários de Saúde, que já se inserem nos serviços do SUS a 

partir de suas práticas e saberes empíricos, sem uma profissão regulamentada e 

conseqüentemente sem um currículo definido, a dimensão do conhecimento teórico se mostra 

fundamental e de grande valor num curso de formação técnica, não podendo se igualar aos 

desafios da formação das demais profissões da saúde. 

Além disso, mesmo que o intuito seja de mudança do serviço e das relações de trabalho 

da equipe a partir do curso, ou uma melhor integração teoria-prática, os profissionais de 
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enfermagem, por serem aqueles do dia-a-dia do trabalho do ACS, poderiam não estar abertos 

às críticas trazidas pelos ACS havendo manutenção da relação de poder estabelecida 

historicamente nas equipes de saúde entre os profissionais de nível superior e os demais 

profissionais da equipe, o que demandaria um mediador externo com formação crítica neste 

processo de provocação de mudanças.  

Nunes et al (2002) vai além nesta análise, dizendo que as restrições de autonomia 

estão presentes para todos os membros das equipes de saúde da família, adicionando-se ao 

ACS dificuldades provenientes da insuficiência de uma qualificação que dê conta de 

demandas relacionais com a comunidade, com seus pares e em relação aos saberes da 

biomedicina. 

Esta relação de poder entre os profissionais ocorrem especialmente em relação ao ACS 

e o profissional de nível superior da enfermagem, visto que este último incorporou a partir do 

PACS mudanças na sua formação profissional, que orientam para a supervisão do trabalho do 

ACS, o que pode ser entendido de forma verticalizada e impositiva, portanto, limitadora das 

possibilidades criativas deste trabalhador em formação. 

Este ponto de vista é corroborado por alguns ACS entrevistados e contrariado por outros 

como se pode ver nas entrevistas: 
 
Na primeira etapa era a própria supervisora da gente que dava aula pra gente. 
Ai, dependendo do que ela pensava do ponto de vista dela, tudo que você 
colocava podia ser levado para o trabalho. Porque têm pessoas que não 
sabem fazer esse diferencial então você não podia fazer uma crítica mesmo 
que fosse construtiva ao trabalho (ACS-2). 
 
Outra briga era, pra ser as nossas supervisoras que fossem dar aula pra gente. 
A gente não via sentindo uma categoria tão jovem sem muito [...], sem as 
pessoas entenderem muito bem qual era o papel dela, pegar um monte de 
gente da universidade e botar pra dar aula pra gente(ASSOCIAÇÃO). 
 

A reflexão destas relações de poder no processo de trabalho das equipes de saúde da 

família, portanto, precisam acontecer durante o curso a fim de que haja superação deste 

problema histórico de subordinação assim como a instrumentalização do profissional ACS 

para agir de forma criativa e propositiva junto à equipe e à comunidade.  

À luz da teoria do trabalho como principio educativo, como vimos no marco teórico, 

portanto, a educação politécnica contempla esta formação crítica e reflexiva, pois, apresenta 

como objetivos da formação humanatodos os seus aspectos, físico, mental, intelectual,prático, 

laboral, estético, político, combinando estudo e trabalho (CIAVATTA, 2009).  
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Já em relação à jornada de aula houve uma diversidade baseada na realidade de cada 

distrito sanitário. Os Agentes Comunitários de Saúde foram liberados durante um turno de 

trabalho, cabendo a cada distrito sanitário adequar a programação à realidade dos respectivos 

calendários distritais e à demanda de trabalho nas Unidades de Saúde da Família. O que“[...] 

significa que as turmas tiveram um cronograma flexível em relação ao horário das aulas” 

(RECIFE, 2006a). 

A infra-estrutura das salas de aula também ficou sob responsabilidade dos seis distritos 

sanitários, tendo o curso sido oferecido de forma descentralizada em locais pactuados nos 

bairros onde os Agentes de Saúde moravam e trabalhavam. 

Sendo assim o público de inscritos atingiu aproximadamente 1.800 ACS, distribuídos 

em 67 turmas, onde cada uma deveria conter entre 18 e 24 ACS (RECIFE, 2006a). Neste 

sentido, os Agentes Comunitários de Saúde tiveram experiências diversas e, portanto, 

opiniões diversas sobre a descentralização e qualidade destas salas de aula: 

 
Foi outra coisa que a gente conseguiu que foi muito boa (...) que foi aí que 
conseguiu, montou as salas de aula dentro da própria comunidade. Aqui a 
gente tem 25 Agentes nessa unidade, então a gente tem aqui uma sala de 
aula(ASSOCIAÇÃO). 

 
Oh, se você for pesquisar distrito por distrito, você vai poder ver relatos 
terríveis, situações terríveis de ensino, condições que não existe, sem 
condições, pessoas que cediam o terraço, espaços cedidos por igrejas 
católicas, igrejas evangélica. Tu sabe o que é começar de uma hora da tarde, 
numa sala sem ar condicionado, nesse sol de rachar de Recife? 
(SINDICATO). 
 

Há, portanto evidências de que a vantagem da descentralização das turmas se resume 

em garantir um deslocamento menor dos trabalhadores para freqüentarem as aulas pesando a 

desvantagem do risco de locais inadequados para a prática do ensino e da desvalorização da 

escola como local em que os homens têm acesso ao conhecimento socialmente produzido 

através da ciência. 

Diante da dimensão do curso e da logística montada nos diversos bairros da cidade foi 

conformada uma equipe pedagógica e administrativa diferente de uma escola tradicional. A 

gestão do curso foi feita por profissionais vinculados à SMS de Recife de forma 

descentralizada e compartilhada com uma equipe composta por: um supervisor municipal, 

uma assessora pedagógica, seis supervisores distritais, oito coordenadores distritais e dois 

coordenadores administrativos de nível central além de um ACS de cada distrito e da entidade 

de classe (RECIFE, 2006a). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


85 
MÉLLO, L. M. B. D. A Trajetória da Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde do Recife-PE  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Um entrevistado revela sua participação na discussão nacional em defesa das Escolas 

Técnicas do SUS como as responsáveis pela realização do CTACS o que é coerente com a 

perspectiva de fortalecimento do caráter público e estatal do SUS: 
 
A gente elaborou em Brasília e depois a gente veio pros estados, abraçamos, 
com as escolas técnicas, todinho foi feito pelo Sistema Único de Saúde, 
todinho, todos os cursos, toda primeira etapa em todos os lugares. Não 
deixamos escola privada entrar em lugar nenhum e foi uma briga, porque em 
vários lugares escola privada queria entrar (ASSOCIAÇÃO). 
 

A portaria nº 2.474/GM de 12 de novembro de 2004 estabeleceu no seu Art. 7º que “[...] 

terão prioridade na formulação e execução técnica/pedagógica dos cursos de formação do 

Agente Comunitário de Saúde, as Escolas Técnicas de Saúde do SUS, as Escolas de Saúde 

Pública e os Centros Formadores” na perspectiva de fortalecimento institucional e pedagógico 

da RETSUS a exemplo do que foi o Projeto Larga Escala e o PROFAE(BRASIL, 2004d). 

Por outro lado, a mesma portaria é flexível a outras instituições formadoras nos casos 

em que as Escolas do SUS apresentem capacidade insuficiente para a demanda de formação 

ou mesmo quando não existam em âmbito regional (BRASIL, 2004d). 

Assim, apesar das Escolas Técnicas do SUS terem sido sujeitos relevantes no debate da 

formação dos ACS, se inserindo nos espaços decisórios quanto ao caráter Técnico do Curso 

da referida categoria profissional, o papel da ETESPPE na realização do curso em Recife foi 

meramente formal. 

O financiamento do curso foi viabilizado pela transferência de recurso financeiro 

doFundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde o que exigiu da ETESPPE a 

elaboração de um projetotécnico/pedagógico, sua pactuação no Pólo de Educação Permanente 

e deliberação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) (BRASIL, 2004d), projeto este que, 

como apresentamos anteriormente, foi modificado pela SMS do Recife. 

Conforme determinado na Portaria nº 2.474/GM de 12 de novembro de 2004 “os 

repasses serão em parcelas trimestrais, de igual valor, de acordo com o Plano de 

Execução”(BRASIL, 2004c)o que no caso de Recife, sofreu atrasos que demandaram da 

Secretaria Municipal de Saúde um aporte de recurso próprio para continuidade e conclusão do 

curso.  
 
Recife termina bancando grande parte do curso financeiramente. Tivemos 
dificuldades com alguns repasses, não chegava a tempo. O governo do 
estado era oposição e então, como sempre, a gente teve dificuldade com a 
questão da educação permanente na secretaria estadual de saúde (TÉCNICO-
2). 
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Já sobre o processo de avaliação do CTACS, este contou com o referencial da 

Avaliação Emancipatória, desenvolvido por Ana Maria Saul conforme apresentado em 

relatório do curso(RECIFE, 2006a). 

 A avaliação emancipatória segundo Saul (1995) apresenta dois objetivos básicos: 

iluminar o caminho da transformação e beneficiar as audiências no sentido de torná-las 

autodeterminadas. O primeiro objetivo indica que essa avaliação tem compromisso com o 

futuro, com o que se pretende transformar, a partir do autoconhecimento crítico do concreto, 

do real, que possibilitaria vislumbrar alternativas para a revisão desse real. O segundo 

objetivo acredita que esse processo pode permitir que o homem, através da consciência 

crítica, imprima uma direção às suas ações nos contextos em que se situa de acordo com 

valores que escolhe e com os quais se implica no trajeto de sua historicidade. O sujeito que é 

submetido à avaliação emancipatória, é visto como capaz de participação e de construção em 

sua sociedade.  

Assim,durante todo o curso, as atividades pedagógicas individuais e coletivas foram 

avaliadas e refletidas em sala de aula à luz da avaliação emancipatória, conforme pudemos 

observar nos plano de aula (RECIFE, 2006a). 

Além disso, foi aplicada uma ficha de preenchimento dos estudantes e facilitadores, que 

se auto-avaliaram e avaliaram o curso sob a ótica dos aportes teóricos e práticos dos 

conhecimentos desenvolvidos, metodologia e infra-estrutura fornecendo informações às 

instituições formadoras para reorientação de suas concepções e estratégias educacionais, dos 

currículos, materiais didáticos, métodos e técnicas de ensino e da própria avaliação(RECIFE, 

2006a). Os critérios que orientaram as ações de avaliação foram: 

 
- os procedimentos de avaliação devem ser contínuos e cumulativos;- a 
avaliação deve conjugar técnicas e instrumentos diversificados, com vistas a 
garantir sua função formativa;- as técnicas, os instrumentos e os critérios de 
avaliação devem ser coerentes com a natureza das competências a serem 
avaliadas;- os critérios de avaliação devem ser claros e explícitos para os 
agentes comunitários de saúde, bem como passíveis de observação e 
julgamento; as formas de análise e interpretação do alcance das 
competências devem estar bem definidas;- aos agentes comunitários de 
saúde que apresentarem dificuldades de aprendizagem deverão ser 
oferecidos processos de apoio e reforço teórico/prático;- as experiências e os 
conhecimentos prévios dos agentes comunitários de saúde deverão ser 
valorizados na obtenção das competências(RECIFE, 2006a). 
 

Recordamos aqui que a conclusão da I etapa do CTACS, de 600 horas, se configurou 

como um dos requisitospara efetivação dos ACS no município assim como a conclusão do 

ensino fundamental. Desta forma, a lei municipal 17.233/2006estabeleceu a criação de uma 
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Comissão Especial que deveria ao final do curso emitir um posicionamento individualizado 

quanto ao cumprimento dos requisitos preconizados para a efetivação de cada Agente 

Comunitário de Saúde. 
Parágrafo Único - Os requisitos tratados neste artigo devem ser apurados em 
processo administrativo individualizado e submetidos à avaliação de 
Comissão Especial a ser criada pela Secretaria de Saúde, da qual, 
obrigatoriamente, participe 2 (dois) representantes de cada uma das 
categorias, esses indicados pelo Conselho Municipal de Saúde, Comissão 
essa que emitirá seu posicionamento em forma de resolução e, em seguida, 
submeterá o assunto à decisão final do Prefeito do Recife(RECIFE, 2006). 
 

Porém, o contexto político de final da gestão, as pressões e jogos de interesse em torno 

do processo eleitoral vindouro, e as marcas do clientelismo histórico na relação dos 

vereadores com os ACS determinaram a decisão final quanto à aprovação ou reprovação dos 

Agentes Comunitários de Saúde como podemos visualizar nas falas de um entrevistado: 

 
A gente tinha um rigor, de avaliação e nota também importante. E esse 
curso, essa etapa, ela foi exigência mínima pra efetivação, porque tinha, teve 
a mudança da constituição que exigia que você era estatutário, desde que 
passasse por um processo de formação, então a gente teve essa segunda 
etapa como processo de formação necessário para efetivação dos ACSs. 
Porém o ACS tinha que passar, e a gente tinha consciência de todo um 
grande problema que tinha, tanto na entrada inicial dos agentes comunitários 
na década de 90, quanto na trajetória de muitos deles, no decorrer dos dez 
anos, a gente já tava em 2006. E a gente passa também a garantir um rigor 
do curso pra que a gente pudesse reprovar os ACSs que realmente não 
tinham condições (GESTOR-1). 
 
A gente deixou gente reprovada e as pessoas foram passadas. Quando 
começa a chegar o final da gestão, da segunda gestão de João Paulo, então as 
pressões políticas pela efetivação se tornam muito grandes, e terminou que 
foram efetivados (GESTOR-1). 
 

Apesar do rigor na avaliação e da possibilidade comprovada de reprovação, como se 

pôde ver na fala dos entrevistados, a comissão acabou aprovando todos os ACS, no intuito de 

evitar uma crise que iria terminar por não regulamentar os ACS que eram ‘cabos eleitorais’. 

Sendo assim, foi conferido umAtestado de Conclusão do Curso de Formação 

Inicial,expedido pela ETESPPE,onde constavam as disciplinas realizadas até aquele 

momento, conforme determinado pela portaria da SGTES (BRASIL, 2004e). 

O diploma com a titulação de Técnico Agente Comunitário de Saúde, por sua vez, só 

seria entregue após a conclusão de todas as três etapas do curso, o desenvolvimento de todas 

as competências requeridas, e para aqueles que já possuíssem o diploma do Ensino Médio 

conforme preconizado no Referencial Curricular para o Curso Técnico deAgentes 

Comunitários de Saúde(BRASIL, 2004). 
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Em Recife, demoraram cinco anos (de 2007 a 2011) para a retomada da agenda de 

conclusão da formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde o que vai acontecer em 

outro contexto, com a presença de novos sujeitos políticos e, portanto a partir de novas 

disputascomo veremos no próximo capítulo deste estudo. 

 

 

4.2 OCUPANDO ESPAÇOS, FAZENDO HISTÓRIA: A CONCLUSÃO DA 
FORMAÇÃO TÉCNICA DOS ACS 

 
 
4.2.1 Contexto Local e Nacional: a retomada da II e III Etapa do Curso de 
Formação Técnica dos ACS (2009-2012) 

 

Na intenção de elucidar o cenário onde perpassam as discussões, negociações e  

construção das II e III etapas do CTACS em Recife, buscaremos demarcar alguns fatos 

históricos importantes tanto no âmbito local quanto nacional. 

 

 

4.2.1.1 Contexto Local: o Modelo de Atenção e Gestão em Defesa da Vida 

 

Outubro de 2008 marca o início de um novo cenário político na cidade do Recife, 

quando ocorre a sucessão eleitoral do então prefeito João Paulo (PT) pelo seu correligionário 

João da Costa (PT), eleito com o discurso de continuidade ao projeto implantado pelo Partido 

dos Trabalhadoresdurante os últimos oito anos, apoiado pelo presidente Lula (PT) e pelo 

governador do estado de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), além de uma frente de mais 

oito partidos. 

A vitória de João da Costa ocorreu no primeiro turno, num cenário de 60% de 

aprovação das duas gestões anteriores, tendo a expansão dos serviços de saúde e, em especial 

da Estratégia Saúde da Família, um destaque relevante na campanha eleitoral. 

Apesar de toda a expansão, Coêlho e Couto (2009), em artigo sobre a aposta no novo 

modelo de atenção e gestão em Recife, apresentam um diagnóstico debaixa resolução do 

sistema, desarticulação entre os níveis de atenção, fragmentação das ações de saúde, clínica 

centrada em procedimentos e num único saber profissional, com baixa potência do trabalho 

interdisciplinar. 
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Além disso, Coêlho (2012) caracterizaa saúde coletiva como: centrada em ações 

programáticas, baseada em regras, desenvolvida de forma normativa e com baixa 

incorporação das práticas de educação em saúde.  

Desta forma a nova secretaria de saúde vai definir na sua estrutura organizacional: a 

Diretoria Geral de Assistência a Saúde (DGAS), Diretoria Geral de Gestão do Trabalho e 

Educação em Saúde (DGGTES), Diretoria Geral de Vigilância à Saúde (DGVS), Diretoria 

Geral de Planejamento e Gestão (DGPG) e a Diretoria Geral de Regulação do Sistema de 

Saúde (DGRS) e a Diretoria Geral Administrativo-Financeira. 

Neste contexto, a Diretoria Geral de Atenção a Saúde (DGAS) vai ser responsável 

pelaoperacionalizaçãodo Modelo de Atenção e Gestãoem Defesa da Vida, partindo da 

compreensão que: 
 
O objetivo que justifica a existência do SUS é a produção de saúde. A saúde 
aqui é um atributo das pessoas, dos sujeitos. Não há, pois, como se falar em 
saúde desconsiderando os sujeitos concretos, ainda que a produção de saúde 
dependa do contexto. A cidade, o ambiente ou os territórios saudáveis 
somente podem ser assim classificados se em referência a pessoas reais. A 
saúde das pessoas, portanto (COÊLHO, 2012). 
 

As diretrizes do modelo são, portanto, descritas no Plano Municipal de Saúde do 

Recife (2010-2013) como:  

 
A valorização da atenção básica com capacidade para resolver problemas 
individuais e coletivos; Ampliação das ações de promoção e prevenção; A 
rearticulação dos serviços de alta complexidade e especializados, segundo 
padrões de humanização e adoção de outras práticas em saúde como 
internação domiciliar, visita aberta e direito à acompanhante de livre escolha 
do usuário durante o internamento hospitalar; O estabelecimento de atenção 
segundo linha de cuidado com equipes de referência e cogestão; Necessidade 
da desinstitucionalização na saúde mental e do trabalho transdisciplinar para 
elaboração de projetos terapêuticos com resolutividade (RECIFE, 2010).  
 

O plano também propõe dez diretrizes de atuação da Secretaria de Saúdepara 

operacionalização do modelo:centralidade no território e no sujeito; incentivo a estratégias de 

co-gestão e produção de autonomia; incentivo a clínica ampliada; utilização do critério da 

equidade na gestão de recursos;garantiade agilidade e correção nos processos administrativos 

financeiros; desenvolver formação permanente e valorização dos trabalhadores;qualificação 

dos processos internos de trabalho e dos mecanismos de gestão;que a Atenção Básica seja a 

ordenadora da rede de saúde;novas estratégias de comunicação;articulação intersetorial e 

construção de parcerias(RECIFE, 2010). 
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No que diz respeito à sustentabilidade das ações que norteiam o Modelo de Atenção, 

fica evidente a aposta na contratualização de metas e no estabelecimento de normas, 

protocolos e fluxos(RECIFE, 210), deixando claro que nesta perspectivade gestão a 

repactuação da relação com os trabalhadores, a garantia de espaços de co-gestão, e o maior 

investimento na formação permanente dos profissionais não garantem esta sustentabilidade 

por si sós. 

Sendo assim, além da SMS do Recife implantar os dispositivos: Apoio Matricial, 

Acolhimento e Projeto Terapêutico Singular na perspectiva de garantir uma clínica ampliada 

através da co-gestão, a Diretoria Geral de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 

(DGGTES) ficou com a missão de construir e negociar com os trabalhadores,em Mesa de 

Negociação Setorial da Secretaria Municipal de Saúde do Recife (MNS-SMS), uma nova 

proposta de Avaliação de Desempenho dos servidores de saúde e do Plano de Cargos, 

Carreira, Vencimentos (PCCV) conforme estabelecido no Plano Municipal de Saúde (2010-

2013) (RECIFE, 2010). 

Esta perspectiva da gestão municipal se fortalece e se respalda na Política Nacional de 

Humanização (PNH), criada em 2003, que por sua vez tem seus dispositivos e arranjos de 

trabalho incorporados à nova Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) instituída 

emoutubro de 2011(BRASIL, 2004f, 2011). Essa PNAB também vai mencionar o esforço do 

Ministério da Saúde em fazer com que parte dos recursos financeiros destinados à Atenção 

Básica sejam “[...] condicionados a resultados e avaliação do acesso e da qualidade, tal como 

o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ)”(BRASIL, 2011c)o 

que fortaleceu os trabalhos já iniciados neste sentido pela Secretaria Municipal de Saúde do 

Recife. 

 

 

4.2.1.2 Contexto Nacional: continuidade com foco em outras lógicas de realizar 
o trabalho e a educação na saúde 
 

Com as eleições presidenciais de 2010 que garantiram a terceira vitória consecutiva do 

Partido dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff e seu governo optaram por um 

projeto neodesenvolvimentista cujo programa político se expressa na meta-síntese do 

crescimento econômico e da distribuição de renda. Esse programa reflete interesses 

principalmente da burguesia interna, mas também de parte dos setores populares, sem garantia 
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em sua agenda política das reformas democráticas, nacional e populares de caráter estrutural 

(CONSULTA POPULAR, 2012).   

Na esfera da Atenção Primária à Saúde, portanto, o Ministério da Saúde vai instituir 

como carro-chefe o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade do SUS 

(PMAQ) reforçando a lógica produtivista na saúde em que se garantem mais recursos para o 

setor mediante desempenho dos trabalhadores.  

No âmbito da SGTES, por sua vez, permanece em vigor a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, que com sua nova roupagem, define as Comissões 

Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES), compostas por gestores, trabalhadores, 

instituições de ensino e movimentos sociais em saúde, como instânciasregionais de apoio e 

cooperação técnica na elaboração de Planos de Ação Regionais para a Educação Permanente 

em Saúde (PAREPS). Estes planos devem ser aprovados em Comissão IntergestoresBipartite 

(CIB) devendo contemplar inclusive as demandas de formação dos trabalhadores de nível 

médio no âmbito do SUS (BRASIL, 2007). 

Na agenda específica de Formação Profissional de Nível Técnico tem destaque o 

Programa de Formação Profissional de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS), com ênfase 

aqui para a continuidade da formação dos Agentes Comunitários de Saúdegarantida pelo 

programa na agenda do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009). 

Porém a portaria que estabelece o programa não especifica que contemplará a 

continuidade da formação dos ACS (II e III etapas do CTACS) o que, por fim, se concretiza 

na orientação e referência à portaria específica de financiamento dos cursos que só destina 

verba para a realização das 400h iniciais da formação. 

Outra agenda que ganha peso na SGTES a partir de 2011 é o Sistema Universidade 

Aberta do Sistema Único de Saúde - UNA-SUS, “com a finalidade de atender às necessidades 

de capacitação e educação permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS, 

por meio do desenvolvimento da modalidade de educação a distância na área da saúde” 

(BRASIL, 2010). 

Por outro lado, a DEGERTS também vai dar continuidade às políticas no campo da 

gestão do trabalho instituídas no governo Lula, relacionadas com a desprecarização dos 

vínculos, valorização dos trabalhadores, como também a qualificação e estruturação dos 

setores da gestão do trabalho nos estados e municípios. A novidade deste novo ciclo do 

Partido dos Trabalhadores no Ministério da Saúde será umamaior preocupação em torno das 

estratégias de fixação de médicos nas áreas de difícil acesso, inicialmente através doPrograma 
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de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB (BRASIL, 2011d) e mais 

recentemente através do Projeto Mais Médicos para o Brasil (BRASIL, 2013a). 

O PROVAB oferece incentivo aos médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas no 

sentido de induzir que estes optem por atuação na Atenção Básica de municípios com 

carência de profissionais, áreas de extrema pobreza e periferias das regiões metropolitanas, 

contemplando equipes que desenvolvem a atenção à saúde das populações ribeirinhas, 

quilombolas, assentadas e indígenas. Um destes incentivos diz respeito a um bônus aos 

profissionais médicos, com pontuação em qualquer Programa de Residência que este pretenda 

ingressar futuramente (BRASIL, 2011d). 

Já o Projeto Mais Médico para o Brasiltem a finalidade de aperfeiçoar médicos na 

atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, que terá componente assistencial mediante 

integração ensino-serviço (BRASIL, 2013a). 

Dessa forma contará com médicos formados em Instituições de Educação Superior 

(IES) brasileiras, médicos intercambistas com diploma revalidado no Brasil e médicos 

formados em IES estrangeira com habilitação para o exercício da medicina no exterior 

(BRASIL, 2013a). 

O Projeto que está em pleno processo de divulgação, com inscrições abertas tanto para 

médicos quanto para municípios interessados, tem gerado muitas polêmicas e debates em 

torno das necessidades de saúde e de médicos no país versus os interesses da corporação 

médicaque, são enfáticas na não- aceitação de médicos estrangeiros no país sem passarem por 

um processo de revalidação de diploma. 

Pode-se afirmar com isso que o Ministério da Saúde, tanto na agenda da gestão do 

trabalho quanto da gestão da educação em saúde deu continuidade às políticas formuladas no 

governo Lula, porém estabelecendo novas prioridades que não perpassam a conclusão do 

ensino técnico dos ACS. 

 

4.2.1.3 Contexto Local: a Política de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
em Recife (2009-2012) 
 

 
Em Recife, as conquistas nas Políticas de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde vão 

continuar de forma incremental como foi exposto no seu PM 2010-2013, sendo a Mesa de 
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Negociação Setorial da Secretaria Municipal de Saúde do Recife (MNS-SMS), instituída em 

2007 e implantada oficialmente a partir de 2008 (RECIFE, 2007, 2008), sendo palco de 

importantes decisões. 

No que diz respeito à agenda da DGGTES de valorização profissionaldos servidores 

efetivos da SMS do Recife, Oliveira (2013) apresenta uma comparação entre oPlano de 

Cargos, Carreira e Vencimento (PCCV) de 2004, instituído pela Lei nº 16.959/2004, e o Plano 

de Cargos, Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos (PCCDV), instituído pela Lei nº 

17.772/2012, onde se percebe o caráter incremental da política de gestão do trabalho do 

município, 

Neste estudo, Oliveira(2013) descreve que o desenvolvimento dos ocupantes de cargo 

do Grupo Ocupacional Saúde ocorre segundo mecanismos de Progressão nos dois Planos, 

porém explica que no PCCV/2004 ocorre segundo mecanismos de Progressão Horizontal e 

Vertical enquanto no PCCDV/2012 ocorre segundo Progressão por Mérito, por Qualificação e 

Tempo de Serviço.  

Desta forma destacamos a inclusão dos Agentes Comunitários de Saúde no Grupo 

Ocupacional da Saúde em 2012, o que garante que estes sejam contemplados pelo PCCDV 

juntamente com o Agente de Saúde Ambiental e Combate às Endemias – ASACE. 

OPCCV passa a ser denominado (PCCDV) com a proposta de valorizaçãodo 

componente Desenvolvimento, o que é entendido através tanto da educação formal como 

também do desempenho no próprio ambiente de trabalho (OLIVEIRA, 2011). Sobre os 

processos de negociação do PCCDV na MNS-SMS, um dos entrevistados descreve: 
....então a gente consegue botar o sindicato dos médicos na mesa setorial, 
porque a discussão deles era direta, por alto, direto pro gabinete. Pra que a 
gente pudesse ter adesão dos trabalhadores com esse novo modelo (em 
Defesa da Vida), muito investimento também é trazido pra os trabalhadores. 
É aquela questão, assim: qual oferta também você traz para os 
trabalhadores? A revisão do plano de cargo carreira, que já vinha em 
discussão, mais do que nunca ela entra em pauta, a questão da gratificação 
SUS, a produtividade SUS. Então assim, essas questões vieram pra mesa, e a 
questão de educação permanente também, então a gente pautava isso na 
mesa setorial (TÉCNICO-2). 

 
Segundo informa o site da Secretaria de Saúde do Recife, a experiência de construção 

democrática do PCCDVno município foi reconhecida peloPrêmio InovaSUS-

Carreira, concurso promovido pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), cujo objetivo foi identificar e valorizar os 

esforços voltados à melhora das condições de trabalho no SUS, bem como a divulgação de 

soluções inovadoras que sirvam de referência para outras iniciativas (RECIFE, 2012). 
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Como apresentado na fala de um dos entrevistados o PCCDV representou ganho para 

todas as categorias profissionais, tendo o SINDACS papel importante nas negociações: 

Nós conseguimos na mesa de negociação pela primeira vez um plano de 
cargos e carreira da saúde, você não tem um plano de cargos e carreira dos 
médicos ou plano de cargos e carreira do Agente Comunitário de Saúde não, 
você tem um plano de cargos e carreira da saúde. Então você para pra 
analisar: Oh, o Agente de Saúde coordena mesa de negociação de todos os 
trabalhadores. E isso tudo são avanços da nossa categoria (SINDICATO). 
 

Já o que diz respeito à Política de Gestão da Educação em Saúde, conduzida pela 

DGGTES no período (2009-2013), foi priorizado logo no início da gestão o curso Introdutório 

para os profissionais de nível superior sobre o Modelo de Atenção e Gestão em Defesa da 

Vida, ação conjunta com a DGAS e a Gerência da Atenção Básica (GAB), além da 

continuidade da Política de Integração Ensino-Serviço, que já vinha sendo construída desde 

2001.  

Sobre isso, houve discussão na 9ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2009, 

onde foi proposto:- Pactuação de diretrizes para intervir na consolidação das reformas 

curriculares; - Instituir política municipal de residência profissional de modo a oferecer cursos 

de atualização e educação continuada além de desenvolver programas de residência em saúde 

nas áreas prioritárias de acordo com as necessidades do SUS (Residência em Medicina de 

Família e Comunidade e Multiprofissional em Saúde da Família);- Desenvolver sistema de 

Educação a Distância (EAD); - A criação do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental sediado nos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); -Desenvolver estratégias 

de reconhecimento das atividades de ensino em serviço na forma de: a) Sistema de 

Certificação Acadêmica (IES e SMS); b) Participação em Cursos e Atividades Científicas 

(RECIFE, 2009). 

Também, foi proposto na referida conferência, a continuidade de Educação Continuada 

para ACS’s e ASACE’s na perspectiva de um melhor o atendimento à comunidade, inclusive 

diante das questões éticas profissionais, bem como a implantação do Curso Técnico para 

ASACE e a garantia da continuação do Curso Técnico para ACS ambos em caráter 

emergencial (RECIFE, 2009). 

Neste sentido o PMS 2010-2013 incorporou as demandas da conferência que diziam 

respeito às propostas de integração ensino-serviço, na relação com as IES, contudo, é 

importante destacar que não aparece nenhuma referência à relação com as Escolas Técnicas 

do SUS, inclusive à continuidade da Formação Técnica dos Agentes Comunitários de Saúde.  
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Na expectativa que a compreensão da formação dos ACS seja entendida como 

estratégica na reformulação do Modelo de Atenção e Gestão Recife em Defesa da Vida, não 

ter encontrado nenhuma menção sobre isso no PMS 2010-2013 suscitou perguntas que 

buscaremos responder daqui por diante: Como a conclusão do curso de Formação Técnica dos 

Agentes Comunitários de Saúde entra na agenda da Secretaria de Saúde do Recife?Que 

sujeitos disputaram esta agenda? Como foi o processo de formulação do curso? Qual o 

conteúdo, objetivos e metas do mesmo? Como foi o processo de implementação e avaliação? 

 

 

4.2.2 Definição da Agenda da II e III Etapa do Curso de Formação Técnica dos 
ACS em Recife: os sujeitos em disputa 

 

A retomada da agenda do Curso de Formação Técnica dos ACS em Recifefoi fruto da 

movimentação de diversos sujeitos interessados na concretização deste projeto em confronto 

com as forças contrárias existentes. O cenário de mais um governo do Partido dos 

Trabalhadores no poder e a posição estratégica de alguns sujeitos também corroboraram para 

a definição positiva dessa agenda 

O SINDACS, por exemplo, teve um papel importante nesta disputa, tendo ocupado 

estrategicamente espaços de negociação tanto da pauta quanto do recurso financeiro 

necessário para viabilizá-la. 

Um desses espaços foi a Mesa de Negociação Setorial da Secretaria Municipal de 

Saúde, que através do Diretor de Formação e Prática Sindicaldo SINDACS e no bojo da 

discussão do PCCDV, passa a pautar prioritariamente a continuidade da formação profissional 

da categoria, reivindicando a finalização do Curso de Formação Técnica dos Agentes 

Comunitários de Saúde.  

... como todo trabalhador de nível médio tem dificuldade de ascensão em 
termo de curso, não há uma gama de oferecimento de curso de qualificação, 
ele sempre tinha dificuldade de progressão mais dificuldade do que a do 
nível superior, porque nível superior tem especialização, tem mestrado, tem 
doutorado, tem várias possibilidades de ascensão, e o de nível médio não. 
Então assim, uma briga da categoria era incluir o curso técnico como parte 
da carreira do ACS, já que ele passando a técnico não pode mudar o cargo, 
que esse técnico ele fluísse dentro do plano de cargos e carreiras(TÉCNICO- 
1). 
 

O curso, que em âmbito nacional se encontrava fora das prioridades do Ministério da 

Saúde e sem a garantia de financiamento, estava parado em Recife desde a conclusão da 

primeira etapa em 2006.Porém, diante do contexto de negociação do PCCDV com 
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participação ativa dos ACS, e do entendimento de que a formação dos trabalhadores traria 

ganhos tanto no campo do trabalho quanto na consolidação do próprio sistema de saúde, a 

secretaria de saúde assume o compromisso em Mesa de Negociação Setorial de finalizar a 

formação técnica. 

Como relatado por um entrevistado, a DGGTES tinha grande interesse na continuidade 

do curso, sendo a aprovação considerada uma conquista histórica não só para categoria como 

para aqueles técnicos e militantes que compunham a equipe da diretoria e acreditavam na 

importância da formação para a consolidação do SUS: 
 
Chega um novo momento de negociação salarial com os trabalhadores, e aí 
foi a vez dos trabalhadores dizer: tá, pra gente a pauta nossa de negociação 
esse ano é a realização do curso, segunda etapa do curso de ACSs, e aí 
assim, a diretoria da DGGTES na época, bancou, foi muito corajosa ela, 
bancou, claro que com respaldo do secretário, bancou a realização do curso 
de ACSs. Pra gente foi excelente, felicíssimo, porque era tudo que a gente já 
queria. Um ganho histórico! Começa assim: como vamos operacionalizar 
essa segunda etapa de formação? (TÉCNICO-2). 
 

Por outro lado, dentro do próprio SINDACS não havia um entendimento consensual 

quanto à importância da continuidade da formação em nível técnico e como relatado por um 

entrevistado, o Diretor de Formação e Prática Sindicalteve papel decisivo nesta pauta: “Ele 

pautou o curso com alguns militantes, mas isso não era consenso entre o sindicato, mas ele é 

quem tava dentro da mesa de negociação e aí sempre bateu muito forte na questão de 

reivindicar o curso” (TÉCNICO-1). 

Da mesma forma, a posição da secretaria de saúde não foi tomada sem resistências e 

disputas: “[...] o grande problema que tinha aqui é que o Gustavo Couto, o secretário de 

saúde, ele era do CONASEMS. Ele era do CONASEMS e aí teve algumas resistências em 

relaçãoao curso” (TÉCNICO-1). 

Estudo de Queirós (2008) revela que o CONASEMS, apesar de reconhecer, em tese, a 

importância da qualificação profissional para o trabalhador e para o SUS, se posiciona contra 

a continuidade do curso argumentando que o nível técnico gera maiores gastos na folha de 

pagamento de pessoal, sem haver por outro lado um pacto tripartite para arcar com este custo. 

Esta posição não parecer ter se modificado nos dias atuais, o que corrobora com as 

análises de Dussault e Dubois (2003) ao caracterizarem que as Políticas de Recursos 

Humanos na Saúde, mesmo em países em que estas recebem relativa atenção, são geralmente 

subordinadas a critérios econômicos. Nestes casos, os governos tendem a estar mais 

preocupado com questões macroeconômicas, tais como o tamanho do mercado de trabalho e 
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da massa salarial, e facilmente negligenciam outras questões importantes relativas à 

organização do trabalho, a motivação pessoal e o desempenho individual. 

Neste panorama, osecretário de saúde de Recife, além da relação com o CONASEM, 

vai precisar garantir recurso financeiro para o curso o que exigirá da equipe de gestão 

articulações e negociações com a Secretaria Estadual de Saúde para uma contrapartida deste 

ente federativo através da Política de Estadual de Educação Permanente. 

A relação da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) com o governo do estado de 

Pernambuco, apesar de o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) serem da mesma base aliada, se encontrava desgastada, tendo em vista os ruídos de 

projeção política do governador Eduardo Campos (PSB) à presidência da república e 

localmente à condução da própria prefeitura do Recife, ambas sob o comando do PT. No que 

diz respeito às políticas de saúde havia muitas críticas por parte do município em torno do 

modelo adotado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) ao priorizarem 

os serviços de Urgência em detrimento de um maior investimento na Atenção Primária à 

Saúde. 

A partir de 2009 a nova portaria da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) e a incorporação de novos arranjos e tecnologias de gestão em saúde 

compuseram um novo cenário para a implantação da PNEPS em Pernambuco.Foram 

realizadas tentativas de operacionalizar a Política, tendo o ente estadual assumido a 

responsabilidade inicial de garantir cooperação e assessoramento técnico na instituição das 

Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) e na elaboração dos Planos 

Regionais de Educação Permanente em Saúde – PAREPSnas 11 regiões de saúde. 

Foi montada uma equipe de apoiadores institucionais, sendo um apoiador de referência 

para cada região de saúde, com a missão de fomentar a Política Estadual de Educação 

Permanente e assessorar os Colegiados de Gestão Regionais na construção dos PAREPS. Este 

movimento teve início em 2009, porém foi interrompido após um ano de trabalho, com a 

extinção do grupo de apoiadores, tendo os Colegiados de Gestão Regionais ficado sem 

assessoria por um longo período.  

A CIES Estadual, por sua vez, foi instituída dia 14 de Dezembro de 2010 pela CIB, 

assim como seu regimento interno, com a seguinte composição: I. Conselho Estadual de 

Saúde; II Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco; III. Instituição Pública de Ensino 

Superior com curso na área de saúde; IV. Representantes das CIES regionais formadas; V. 

Gestor Estadual (Diretoria de Educação em Saúde e Escola de Saúde Pública de 

Pernambuco); VI. Representantes dos Hospitais Estaduais de Ensino de Alta Complexidade; 
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VII. Três membros dos Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas de saúde e 

docontrole social do SUS (PERNAMBUCO, 2010).  

Dentre algumas das atribuições da CIES Estadual destacamos o papel de assessorar a 

CIB na elaboração da Política Estadual de Educação Permanente além de subsidiá-la na 

definição dos critérios para a distribuição, a alocação e o fluxo dos recursos financeiros no 

âmbito estadual (PERNAMBUCO, 2010). 

Sendo assim, faziam parte da composição da CIES a Secretaria Municipal de Saúde do 

Recife, representando a CIES da I Gerência Regional de Saúde (GERES), e o SINDACS, 

representando os Movimentos Sociais,tendo este sido entendido aqui como mais um espaço 

estratégico para pautar o CTACS, por se colocar em discussão os projetos que deveriam ser 

priorizados pela Política Estadual de Educação Permanente, e por ali passar a discussão da 

destinação dos recursos da referida política. 

 
Enquanto isso o que a gente ficou pleiteando: já que a gente tem o recurso do 
Ministério da Saúde pela Política de Educação Permanente, que é repassado 
para o estado a partir das CIES, Comissões de Integração Ensino-Serviço, 
elaboramos os Planos de Ação Regional, o PAREPS, então, Recife leva todo 
o pleito de formação, de inclusão dentro do PAREPS,pra formação dos ACS 
e outras formações específicas: saúde mental, o próprio saúde da família, 
vigilância, SAMU (TÉCNICO-2). 
 
[...] e aí a gente tem um respaldo do conselheiro, da pessoa que tá 
representando o conselho municipal de saúde, que essa representante ela é 
Agente de Saúde, e é claro que isso enfatiza, dá respaldo pra gente, pra 
colocar como pauta de prioridade lá, embora que não era só pra Recife. A 
gente tem respaldo dos outros municípios também porque era objetivo. 
Agora Recife já tem todo um contexto anterior, mais estruturado, então 
termina que a gente levava a proposta mais redondinha, com mais 
argumento. A gente pautava como continuidade, porque como teve a 
primeira etapa, então faltava segunda e terceira (TÉCNICO-2). 
 

Outro fato que corroborou para a priorização da formação dos ACS pela DGGTES em 

Recife foi decorrente da não inclusão dos Agentes Comunitários de Saúde no curso 

introdutório para os trabalhadores da rede realizado no início da gestão (2009-2012). Este 

curso foi direcionado em especial para os trabalhadores da Estratégia Saúde da Famíliasobre 

os dispositivos do novo Modelo em Defesa da Vida sendo a argumentação dos gestores em 

relação a não participação dos ACS baseada na insuficienteinfra-estrutura disponível para 

comportar os mais de 1.700 ACS do município. 

Na CIES, portanto, a realização deste curso introdutório passa a ser um pleito também, 

porém como “plano B” já que a prioridade passa a ser a realização do CTACS. 
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Então assim, terminava atirando pros dois lados, um pleiteava a segunda 
etapa que era uma coisa maior, ou seja, todos os municípios teriam que estar 
juntos. E já que a segunda etapa é uma coisa grande, talvez a gente não tenha 
tanta adesão para brigar por isso, a gente levava outra formação que era o 
Introdutório. Como os ACS não entraram no introdutório, naquele primeiro 
momento, então a gente ia fazer uma, vamos dizer assim, parecido. O que os 
outros profissionais das equipes receberam como introdutório, que foi 
bancado por Recife, então a gente queria bancar uma formação similar, um 
introdutório para os Agentes Comunitários de Saúde, com recurso da 
educação permanente (TÉCNICO-2). 
 

A Secretaria Estadual de Saúde, no entanto, não aceita o pleito do Curso Técnico, se 

respaldando na posição do Ministério da Saúde de que o recurso da Política de Educação 

Permanente não deveria ser utilizado para este fim. 
 
A gente chega até ir pra um evento em Brasília, puxada pelas SEGETS, um 
evento grande, e a gente leva essa discussão pra lá- foi perguntado: qual a 
posição do Ministério da Saúde com relação a continuidade da formação dos 
Agente Comunitários de Saúde, já que foi dado incentivo para primeira 
etapa, foram realizadas em quase todos os estados, mas e aí, a segunda 
etapa? Foi falado que naquele momento não era pauta, isso era uma 
discussão que tinha divergências, inclusive entre o próprio CONASS – 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E foi perguntado se o dinheiro 
da educação permanente, da política de educação permanente podia ser 
destinado pra esse finalidade e a resposta era que não. Mesmo assim a gente 
não deixou de tratar isso (TÉCNICO-2). 
 

Com este desfecho nas negociações, a saída da SMS do Recife passa a ser o 

financiamento próprio devendo partir agora para o desafio de formulação do projeto assim 

como a garantia de uma escola parceira que certificasse os técnicos. 

 

 

4.2.2.1 O papel das Instituições Formadoras na realização das II e III Etapas 
do Curso de Formação Técnica dos ACS em Recife 

 

Como foi apresentado anteriormente o resultado das negociações levaram a SMS do 

Recife a elaborar um projeto de financiamento próprio, levando em consideração um público 

alvo de aproximadamente 1700ACS que terminaram a I etapa da formação em 2006 e que já 

haviam concluído o ensino médio ou viriam a concluir até o final de 2011. 

O passo seguinte foi buscar uma Escola Técnica para estabelecer convênio, que, embora 

tenha havido dificuldades na I etapa do curso junto à ETESPPE,e apesar de não ter ocorrido 

modificações na composição da mesma, a proposta inicial continuou sendo esta parceria. 
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Naquele momento, a ETESPPE já se chamava Escola de Saúde Pública de Pernambuco 

(ESPPE), passando pela compreensão da DGGTES em Recife,a importância de 

fortalecimento desta escola como parte do Sistema Único de Saúde, o que também é 

preconizado pelo próprio Ministério da Saúde na portaria que garante financiamento para a I 

etapa da formação dos ACS e recentemente ao instituir o PROFAPS. Nestes documentos se 

estabelece que as Escolas Técnicas de Saúde do SUS, as Escolas de Saúde Pública e os 

Centros Formadores vinculados aos gestores estaduais e municipais de saúde têm prioridade 

na formulação e execução técnica e pedagógica dos cursos “como um componente para seu 

fortalecimento” (BRASIL, 2004d, 2009). 

Porém a ESPPE se nega a realizar a parceira, utilizando-se do argumento que isso iria 

“[...] causar um problema com as outras gerências regionais” além de afirmar que não 

estavam “[...] com estrutura pra abarcar isso, levantando toda uma questão de que não tinha 

pessoal” (TÉCNICO-2). 

Sendo assim, apesar da contra-argumentação da SMS do Recife, afirmando garantir 

todos os facilitadores, toda a questão financeira, e de que a Escola ficaria responsável apenas 

pela certificação, nesse primeiro momento, não foi possível estabelecer a parceria.  

Diante da pressão dos ACS na Mesa de Negociação por uma solução para que o curso 

se iniciasse, a DGGTES de Recife buscou estabelecer contato com uma instituição de ensino 

técnico da secretaria estadual de educação, indicada pela própria ESPPE, na perspectiva de se 

estabelecer um convênio, mesmo indo de encontro com o que se entendia como ideal e 

correto no sentido de fortalecimento do SUS:  
 
Aí foi proposto, até por eles lá, da gente procurar uma parceria com a 
secretaria estadual de educação, através da escola Soares Dutra, que naquele 
momento era uma escola estadual que realizava, tinha um curso técnico de 
ACS. E já que tinha esse curso técnico, ela estaria na condição de habilitada, 
da gente fazer um convênio pra esse curso, dessa segunda etapa, ser 
certificado por lá. Mas por outro lado a gente meio que tá indo porque não 
tem outra alternativa né, e o sindicato encima cobrando a gente. Eles não 
queriam entrar só no papel de certificador, queriam participar também, só 
que a gente: oh, vai ser uma coisa muito especifica, a formação vai ser com 
caráter, assim, diferente do curso que vocês tem. Porque a formatação do 
curso deles era completamente eu posso dizer: até equivocada. Inclusive, é 
tanto que fechou. Não estão nem realizando, era uma coisa equivocada, 
formando os ACS, como assim? Se não garantia trabalho, e outra coisa, se o 
Agente Comunitário de Saúde ele é formado no processo de trabalho!? 
(TÉCNICO-2). 
 
E tinha uma disputa de referencial também. Eles não acreditavam, enquanto 
escola, que se deveria continuar esse processo formativo dos Agentes 
Comunitários, não sei se isso era formalizado, mas isso era presente nas 
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conversar que a gente tinha com eles enquanto instituição, né, a todo 
momento era colocado de que não era importante, isso não era prioridade, 
isso não era preciso, isso não tinha financiamento(TÉCNICO-3). 
 

Apesar do documento que normatiza o PROFAPS deixar a critério da CIBa pactuação 

de projetos de outras escolas legalmente reconhecidas e habilitadas, enfatiza que essa opção 

deve ser tomada quando na região não houver alguma das instituições prioritárias ou mesmo 

se a sua capacidade for insuficiente para atender a demanda de formação (BRASIL, 2009). 

As falas dos entrevistados deixam claro que o argumento de baixa capacidade instalada 

da ESPPE se mostrou insuficiente diante daquele cenário de negociações e argumentos. Além 

disso, é fato que a realização de curso técnico de ACS só pode ser direcionada para os 

próprios ACS já que esta profissão só existe no âmbito do SUS e a partir da inserção no 

sistema.Isso reforça a correta preocupação da SMS do Recife em não realizar o curso com a 

Escola Soares Dutra. 

Destaca-se aqui a característica peculiar na formação dos ACS devido a sua raiz 

histórica de primeiro ter sido inserido no mundo do trabalho, a partir do reconhecimento 

comunitário, para depois ter sua profissão reconhecida, caminhando hoje, para o 

reconhecimento científico através do curso técnico. O peculiar é justamente permanecer nesse 

caminho de inserção ‘leiga’ para então ir se profissionalizando o que torna a responsabilidade 

do SUS pela formação ainda mais importante do que a de outras categorias na saúde.  

Diante do cenário colocado surge a alternativa de parceria pedagógica com a Faculdade 

de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG) da Universidade de Pernambuco (UPE), 

parceira histórica da Secretaria de Saúde do Recife na construção da Rede SUS- Escola.  

A Rede SUS - Escola é composta pela rede de serviços do SUS assim como pelas 

instituições de ensino superior e técnico profissional em saúde e tem como objetivo fortalecer 

o processo de integração ensino-serviço. Para isso busca estabelecer a rede de serviços do 

SUS como campo de aprendizagem e formação de sujeitos no trabalho, a partir do trabalho e 

para o trabalho em saúde, o que proporciona o desenvolvimento profissional tanto dos 

estudantes quanto dos trabalhadores (RECIFE, 2012a).  

Como parte deste trabalho de conformação da Rede SUS - Escola do Recife,  foi 

instituído um espaço de co-gestão denominado Colegiado de Formação e Educação 

Permanente (COFEP) composto de representantes das Instituições de Ensino de nível técnico 

e de nível superior (público e privadas), trabalhadores, movimento estudantil, e serviços de 

saúde interessados na formação, tendo sido consolidadas as responsabilidade de cada ator em 

um Manual de Práticas de Integração Ensino-Serviço a partir de 2012. 
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O referido manual, elaborado pela Secretaria de Saúde do Recife, estabelece como uma 

das atribuições das Instituições de ensino “oferecer contrapartida, tais como: serviço de 

cooperação técnica, assessoria, capacitação,[...] bem como disponibilizar auditório, salas de 

aula e laboratórios, recursos pedagógicos e audiovisuais”(RECIFE, 2012a). 

Sendo assim, a FENSG foi convidada para assumir o papel de assessoria pedagógica, o 

que é prontamente aceito e executado através da composição de um grupo de formulação do 

Projeto Político Pedagógico do CTACS, além de conduzir a formação de facilitadores como 

se pode ver nos relatos abaixo: 
 
E aí tem uma sugestão que foi trazida por uma professora da UPE, quando a 
gente foi numa reunião lá, sobre a questão de ensino e serviço. Por que vocês 
não sentam com a FENSG, já que a FENSG tem todo um envolvimento com 
o saúde da família, com os próprios Agentes Comunitários de Saúde, com 
formação técnica?Tava eu, o coordenador do curso, que na época estava 
como apoio institucional lá da escola de saúde pública de Pernambuco, com 
a questão da discussão lá da CIES, e eu tive aproximação com ele. Quando 
terminou o contrato consegui trazer ele pra DGGTES com um contrato. E aí 
a gente marcou, pra falar com a FENSG. Eles adoraram! (TÉCNICO-2). 
 
A FENSG entrou com apoio pedagógico. (...) toda a construção com os 
facilitadores dos municípios (...) foi montado um grupo pra se pensar esse 
material, foi elaborado, e ai a FENSG entrou como apoio pedagógico. E 
tanto as instituições públicas, como as privadas, elas entram nessa parceria 
porque cederam espaços pra realização das aulas (TÉCNICO-2). 
 

Já as instituições privadas de ensino superior, que fazem parte da Rede SUS-Escola do 

Recife, colocaram suas estruturas físicas a disposição para a realização do CTACS como parte 

dos acordos estabelecidos no COFEP, e em contrapartida à SMS do Recife que recebe 

estudantes de graduação nos seus serviços de saúde ao longo dos anos. 

Participaram com suas estruturas a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), a 

Faculdade Estácio do Recife, a Faculdade Maurício de Nassau, a Faculdade Integrada de 

Pernambuco (Facipe) e a Universidade Salgado do Oliveira (Universo). 

A Escola de Saúde Pública de Pernambuco, por sua vez, só passou a ser uma 

possibilidade de co-responsável pela execução daII e III etapa do curso dos ACS, a partir da 

mudança ocorrida na gestão da escola após as eleições para governador do estado em outubro 

de 2010. Sucedeu naquele momento a reeleição do governador Eduardo Campos (PSB), 

porém um novo secretário de saúde assumiu a pasta, realizando mudanças na sua estrutura 

organizacional.  

Uma nova pessoa assumiu naquele momento a Secretaria Executiva de Gestão do 

Trabalho e Educação em Saúde, assim como a Escola de Saúde Pública de Pernambuco, 
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viabilizando as negociações para que o curso fosse realizado em co-gestão com o ente 

estadual. As fala do entrevistado abaixo descreve como este novo momento influenciou nas 

negociações do CTACS: 
 
Teve eleição em 2010, então a gente nem pôde fazer muita discussão com o 
estado porque tava no momento de eleição e a gente não podia estar nessa 
questão. E a gente torcendo que com a mudança de gestão pessoas novas 
chegariam na escola de saúde pública. E aí realmente acontece isso. Houve 
mudança na escola de saúde pública, conseguiram pactuar o curso lá, então 
assim, outra conjuntura se montou (TÉCNICO-2). 
 

Diante desta rede de parcerias estabelecidas se iniciou a formulação do curso 

propriamente dita, partindo da reflexão da importância da formação profissional para o 

trabalhador enquanto sujeito de direitos, suas peculiaridades e necessidades, avançando para a 

compreensão da importância deste trabalhador qualificado na perspectiva de atender as 

necessidades do SUS. 

 

 

4.2.3 Formulação e Implementação das II e III Etapas do Curso de Formação 
Técnica dos ACS em Recife  

 
A formulação das II e III etapas do Curso de Formação Técnica dos ACS em Recife 

precisou partir do estudo da I Etapa do Curso, tendo em vista que já se fazia cinco anos de sua 

realização, o que demandaria um resgate para garantir sentido de continuidade. Ao mesmo 

tempo, se demandou compreender o que foi adiantado de conteúdos, que estavam 

preconizados para esta segunda etapa, na perspectiva de desenvolver novas abordagens e 

novos enfoques, sem se tornar repetitivo. 

Neste sentido, se observou que a proposta inicial do curso, elaborada em 2005, 

preconizava uma carga horária total de 1.800 horas, tendo sido realizadas 600 horas na I 

etapa, com adiantamento de conhecimentos relativos à promoção da saúde e prevenção de 

doenças, dirigidas a indivíduos, grupos específicos e a doenças prevalentes que, segundo o 

Referencial Curricular Nacional do Curso Técnico de ACS, deveriam ser desenvolvidos na 

segunda etapa do curso. 

Partindo deste diagnóstico, e com assessoria pedagógica da FENSG, foi elaborada uma 

nova estrutura curricular para as II e III etapas do curso, contando com 600 horas de formação 

ao total, distribuídas em três eixos de caráter instrumentalizador e dois campos técnicos: 

a) Etapa formativa II: 
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Eixo 1: Estado, Sociedade e Política Públicas de Saúde 

Eixo 2: Cuidado, vulnerabilidade e Promoção da Saúde 

Eixo 3: Gestão do Processo de Trabalho. 

b) Etapa formativa III: 

Campo técnico 1: Saúde ambiental 

Campo técnico 2: Saúde das Populações (RECIFE, 2011). 

A proposta foi elaborada de forma que os conceitos, instrumentos e dispositivos 

desenvolvidos nos três Eixos da Etapa II permitissem a contextualização das problemáticas 

dos campos técnicos propostos na Etapa III. 

Para isso foram preconizados diversos momentos formativos, que deveriam articular os 

elementos cotidianos do trabalho do ACS ao referencial teórico-metodológico proposto, tendo 

sido considerados: 

a) Momento teórico: encontro em sala de aula se utilizando de leitura de textos, 

problematização e aprofundamento de problemas vivenciados pelas equipes e pela 

comunidade, problematização da teoria, relatos de prática, estudo de casos e 

dramatização de cenas reais. Visa, portanto, fundamentar o saber-conhecer e o 

saber-ser. 

b) Momento teórico-prático: momento de vivência direcionado ao território e à equipe 

a partir das atividades realizadas nos momentos teóricos. Visa confrontar o saber-

fazer e o saber-ser. 

c) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): como parte do processo avaliativo do 

estudante e com fins de consolidação de conteúdos abordados no curso, o TCC 

deveria apresentar a análise de uma situação problema real e a proposta de 

intervenção desenvolvida. 

d) Oficinas:conjunto de técnica vivenciais a serem desenvolvidas como estratégia 

pedagógica de acordo com as competências a serem adquiridas durante o curso. A 

escolha das oficinas devem ser feitas de acordo com as afinidades de cada um 

(RECIFE, 2011). 
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Figura 1 –Inter-relação da Matriz Curricular 

 
Fonte: Recife (2011, p. 39) 

 

Este desenho recebeu influência teórica-metodológica da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio que prestou cooperação técnica à Secretaria de Saúde do Recife, quando 

duas das coordenadoras do CTACS da EPSJV , estiveram em Recife para participar de uma 

oficina para a construção do currículo das Etapas 2 e 3 do curso (RODRIGUES, 2011). 

A EPSJV também utiliza o termo‘momentos teórico-práticos’ para designar sobre as 

aulas práticas ou momentos de dispersão, ao mesmo tempo em que enfatiza que “[...] as 

práticas podem ocorrer tanto no território de atuação do ACS quanto em outros espaços que 

possibilitem o desenvolvimento de momentos de investigação”. Além disso, guarda 

semelhança a orientação pela produção de um TCC, devendo partir do planejamento de uma 

ação de educação em saúde (EPSJV, 2011). 

Vale destacar em ambos os projetos, o de Recife e o da EPSJV, a ênfase dada à 

dimensão do saber-ser, que na formação desta categoria muitas vezes pouco se garante 

reflexão, já que o saber-conhecer e o saber-fazer são priorizados. O saber-ser é justamente 

aqueladimensão que considera o trabalho na perspectiva ontológica. NoPerfil de competências 

profissionais do Agente Comunitário de Saúde é definida como a produção de si, se 
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expressando como a capacidade de crítica, reflexão e mudança ativa em si mesmo e nas suas 

práticas. O saber-ser incorpora: 

 
a) interagir com os indivíduos e seu grupo social, com coletividades e a 
população; b) respeitar valores, culturas e individualidades ao pensar e 
propor as práticas de saúde; c) buscar alternativas frente a situações 
adversas, com postura ativa; d) recorrer à equipe de trabalho para a solução 
ou encaminhamento de problemas identificados; e) levar em conta 
pertinência, oportunidade e precisão das ações e procedimentos que realiza, 
medindo-se pelos indivíduos, grupos e populações a que refere sua prática 
profissional; f) colocar-se em equipe de trabalho em prol da organização e 
eficácia das práticas de saúde; g) pensar criticamente seus compromissos e 
responsabilidades como cidadão e trabalhador(BRASIL, 2004). 
 

A comissão pedagógica do curso em Recife precisou negociar com as diferentes visões 

sobre o trabalho na formação profissional, com divergências internas principalmente entre a 

DGGTES e a Gerência da Atenção Básica (GAB), tendo esta última a missão de implantar os 

dispositivos do Modelo de Atenção e Gestão em Defesa da Vida no cotidiano das Equipes de 

Saúde da Família. Desta forma, é perceptível na fala do entrevistado abaixo, evidências deste 

conflito: 
 
[...] havia um entendimento de que todo curso tinha que se pautar pelo 
processo de trabalho, isso foi uma grande quebra que,  nosso posicionamento 
disse: Oh, o processo de trabalho é importantíssimo, mas não é só isso. O 
trabalho ele é discutido por outros, por linhas mais amplas, também, não só a 
nível cotidiano (TÉCNICO-1). 
 

Além disso, foi estabelecido, também não sem conflitos, que o curso transcorresse no 

horário de expediente de trabalho, devendo o estudante dedicar oito horas semanais para as 

aulas presenciais distribuídas em dois turnos à tarde, além de serem incorporados momentos 

de prática em serviço dentro da carga horária do curso. 

 
 
O objeto da DGGT por si só é o trabalhador, então era muito mais fácil a 
DGGT estar sensível a essa reivindicação do trabalhador, é, e isso sempre foi 
pauta de fazer em horário de trabalho, porque a esse trabalhador, é um 
trabalhador subalterno, que vive em comunidades pobres e a esse trabalhador 
sempre foi negado como todas as comunidades pobres o direito à formação, 
negado de várias formas, por tempo, por transporte, por a vida cotidiana 
dentro desse universo, tem dias de trabalhador se formar. Então assim, essa 
foi uma grande defesa da gente, ser em horário de trabalho, e sempre vai ser 
uma defesa porque não tem condição dessa trabalhadora se formar sem ser 
fora do horário de trabalho, porque, principalmente tem um grande fator ai 
que é a maioria das ACSs são mulheres, sendo mulheres tem segunda carga 
de trabalho em casa, filhos pra cuidar, então, tem toda uma problemática ai 
que se a gestão não for sensível a isso, não tem condição de ter formação 
técnica, então isso foi um motivo de grande atrito entre DGGT e GAB[...]o 
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curso ele ia trazer, como de fato trouxe, um grande prejuízo pra assistência e 
pra toda organização do processo de trabalho, que tava sendo posto dentro 
do modelo Recife em Defesa da Vida (TÉCNICO-1). 
 

A carga horária total do curso foi de 1.800 horas/aula, tendo a secretaria de saúde do 

Recife a intenção política de realizá-lo no período daquela gestão (2009-2012), garantindo a 

conclusão e certificação que poderia não ser garantida em outro possível cenário desfavorável. 

A retomada das II e III etapas do CTACS em Recife teve início dia 12 de setembro de 

2011 com aula inaugural realizada no Centro de Convenções de Pernambuco em Olinda, 

tendo sido finalizado após um ano de trabalhos e estudos, com a Mostra de Trabalhos de 

Conclusão do Curso entre os dias 10 e 13 de setembro de 2012, noGinásio de Esportes 

Geraldo Magalhães em Recife. 

No total, o curso formou mais de 1.500 ACS, considerando como critérios de acesso à 

realização das II e III Etapas formativas: ter concluído, com êxito, a I Etapa do CTACS 

realizada pela ESPPE; ser ACS servidor da SMS do Recife; apresentar o certificado de 

conclusão do ensino médio ou previsão de conclusão deste, com apresentação de documento 

comprobatório até o final de 2011(RECIFE, 2011). 

Foram formadas 53 turmas, com aproximadamente 30 estudantes cada, distribuídos em 

salas de aula de cinco faculdades privadas parceiras da Rede SUS - Escola do Recife, 

conforme maior proximidade territorial dos respectivos distritos sanitários. 

Com o objetivo de coordenar e organizar o curso foi montada uma equipe técnica 

descentralizada em nível local, composta pelos docentes, residentes, oficineiros, apoiadores 

pedagógicos e apoiadores operacionais; além de uma equipe a nível central composta pela 

coordenação geral, coordenação pedagógica e secretaria escolar. 

Foi inserido um residente em cada turma, que deveria auxiliar o docente em sala de 

aula, devendo servir de estímulo à política de integração ensino-serviço do município e 

contribuir com a qualificação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes dos 

Programas de Residência em Saúde da Família e Saúde Coletiva(RECIFE, 2011). 

O organograma do Curso e os respectivos membros de cada instância estão 

apresentados na Figura-1, retirada de um slide de apresentação do curso, cedido pela 

Secretaria Municipal de Saúde, datado de Julho de 2011. 
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Figura 2 –Organograma do Curso Técnico de ACS em Recife-PE, II e III Etapas. 

 
Fonte: Recife (2011a). 

 
Como se pode observar no organograma, a gestão do curso foi compartilhada com os 

ACS em várias instâncias. Estiveram presentes, portanto, na formulação do projeto político-

pedagógico, na elaboração de textos, assim como na avaliação permanente e redirecionamento 

da organização do curso, durante a execução do mesmo. Na Comissão Pedagógica foram 

inseridos três ACS, escolhidos conjuntamente com o SINDACS.  Já para avaliar ere-pactuar 

com os ACS os rumos da execução do curso durante a realização do mesmo, foi formado um 

Fórum de representantes de turma, sendo os representantes eleitos pelas próprias turmas. 

Essa co-gestão do curso é bem avaliada pelos ACS que assim se expressa na fala de um 

entrevistado: 

 
 
O processo como se deu foi assim, extremamente rico porque teve a 
participação, inclusive, da gente, na construção da metodologia, do conteúdo 
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programático do curso. Um ACS do sindicato participou inclusive com 
construção de texto, que eu acho um avanço. [...] Toda a construção desse 
curso se deu a partir da gente (ACS-2). 

 
Em relação ao corpo docente, estes deveriam ser profissionais de nível superior da rede 

de saúde municipal, escolhidos através de seleção interna, obedecendo aos seguintes critérios: 

disponibilidade para atuação profissional; experiência profissional na atenção básica; 

disponibilidade para participar da formação pedagógica; desenvoltura para atividades em 

grupo; capacidade de escuta, diálogo e crítica junto aos grupos(RECIFE, 2011). 

A seleção interna foi realizada através da análise de currículo e carta de intenção, não 

sendo possível realizar entrevista, como estava pensado inicialmente, devido ao grande 

número de inscritos e a insuficiência da equipe para tamanha tarefa. Como apresentado por 

um dos entrevistados, o peso maior foi dado à carta de intenção buscando priorizar aqueles 

profissionais com compromisso ético-político com a construção do SUS: 

 
[...] a gente peitou que a formação, a seleção dos professores fosse de forma 
mais subjetiva mesmo. A gente colocou, por exemplo, a carta de intenção 
que era o que valia mais ponto, valia seis pontos, justamente pra, pra tentar 
entender porque danado a pessoa tá querendo participardaquele curso. Isso 
foi mais forte do que o currículo que valia apenas quatro pontos. A gente 
queria ter tido entrevista também, não conseguiu. Foram quase 300 
currículos pra selecionar apenas 60 pessoas, e a gente, assim, houve falhas? 
Houve como todo processo seletivo a gente tinha falha, mas a gente assim, a 
gente conseguiu formar um corpo docente muito bom, muito bom mesmo, 
nessa segunda etapa, nessa segunda e terceira etapa e foi quem segurou esse 
curso, com militância mesmo (TÉCNICO-1). 
 

Sendo assim, os 60 docentes selecionados participaram de uma formação pedagógica 

com carga horária de 80 horas, organizada pela coordenação pedagógica do curso, onde foram 

trabalhados conteúdos relativos à pedagogia histórico-crítica(SAVIANI, 1984, 1985); 

educação de adultos e ação cultural para a liberdade (FREIRE, 1981);além de conteúdos 

relativos à história de lutas e conquistas dos ACS no Brasil e em Recife (QUEIRÓS, 2008). 

Estes conteúdos buscaram instrumentalizar os docentes para a prática pedagógica, através de 

uma reflexão crítica, significando a importância daquela formação como processo histórico na 

conquista de direitos dos trabalhadores, e para consolidação do SUS.  

Coerente com a pedagogia histórico-crítica, a condução da formação dos ACS 

proporcionou também a formação dospróprios docentes que precisaram refletir sobre suas 

práticas sociais, se instrumentalizarem para instrumentalizarem os ACS, e reorientar suas 

práticas docentes e profissionais já que estes eram trabalhadores da rede municipal de saúde. 

Podemos observar tais resultados a partir dos seguintes relatos: 
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A carga horária foi de 80 horas de formação e foi bastante pesada. A gente 
trouxe gente do Rio, a gente trouxe professor convidado, a gente bateu muito 
forte na questão da formação e na questão do despertar da militância. Muita 
gente que se encontrou professor do curso, então houve depoimento, 
chegava pra mim: olha, eu entrei nesse curso por causa do dinheiro. Agora 
posso dizer, entrei pelo dinheiro, e depois foi que caiu a ficha, que danado eu 
tava fazendo. Na verdade eu tava na história (TÉCNICO-1). 
 
A gente não contratou pessoas de fora pra fazer a formação [...] e eu acho 
que é o melhor caminho porque você forma a rede. O que a gente formou de 
quadro, trabalhador de saúde virando professor. O que eles amadureceram, o 
que eles cresceram, o que eles também foram formados pelo curso, foi 
absurdo! Assim, fora que também o processo de trabalho melhora numa 
serie de coisas. Se tu pensanum município pequeno, a gente tá falando de 
Recife, em que você envolva a rede toda formando esses Agentes 
Comunitários, o peso que isso vai ter depois. [...] Então, eu acho que Recife 
mostrou uma experiência que dá certo (TÉCNICO-3). 
 

Do ponto de vista dos ACS, outras percepções são destacas ou mesmo corroboram com 

os demais entrevistados sobre os docentes e o processo de ensino-aprendizagem. Um dos 

ACS, por exemplo, destaca que “foi bom o instrutor não ser do distrito para não haver 

perseguição”(ACS-3). Já este outro abaixo destaca o cansaço e critica o método tradicional de 

ensino: 
Os docentes foram os docentes da rede, os professores foram todos da rede, 
então pra eles também, que eu senti muito isso, ela não tava agüentando a 
sobrecarga, que era dela dar aula e ter que trabalhar, dar o serviço dela. 
Então trazer aquele conteúdo de uma forma dinâmica. Você também já vem 
do cansaço, já vem do trabalho, ai como é que você vai ficar com uma aula 
só teórica, só uma pessoa falando naquela educação bancária lá? Só com o 
saber dela e você, né? O ACS tem um saber muito além do teórico e do 
acadêmico, que a gente era capaz de dizer coisas que elas não conheciam, 
num é? Foi uma troca e eu acredito que eles saíram de lá muito mais 
gratificados e conhecedores da vida cotidiana dos ACS do que eles mesmos 
pensavam (ACS-2). 
 

Como se pôde observar a formulação do curso proporcionou o encontro de diferentes 

sujeitos, com diferentes concepções sobre trabalho e educação, tendo muitas vezes que entrar 

em conflitos, mas acima de tudo, em consensos produtivos de novas formas de agir no 

mundo.  
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4.2.4 Conteúdo, Objetivos e Metas das II e III Etapas do Curso de Formação 
Técnica dos ACS em Recife: a conclusão do que nunca se acaba 

 

A continuidade do curso de formação dos ACS em Recife tem um significado político 

para a categoria e para o SUS de relevância tal que extrapola o próprio âmbito local. Sendo 

um exemplo concreto da possibilidade de realização por parte de uma secretaria municipal de 

saúde, que assume o SUS como o principal fomentador de políticas públicas direcionadas 

para a formação e educação para o trabalho na saúde, buscaremos expor nas próximas linhas 

os principais achados documentais e orais a respeito do seu conteúdo, objetivos e metas. 

Segundo consta no caderno do ACS para as II e III etapas, a construção do curso parte 

de um entendimento deste profissional ACS enquanto “[...] ator multifacetado, complexo e 

permeado de possibilidades éticas e políticas que o tornam essencial para o desenvolvimento 

do cuidado no âmbito da atenção básica”.Neste sentido, leva em consideração o fato de este 

ser um profissional estritamente ligado ao SUS, ser membro da mesma comunidade na qual 

atua o que o leva a guardar em si tensões e contradições existentes entre as políticas públicas e 

a sociedade/comunidade(RECIFE, 2011). 

Dentre as atribuições comuns a todos os profissionais da AB e aquelas específicas dos 

ACSdestacamos da Política Nacional da Atenção Básica as seguintes atribuições: - 

responsabilização pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 

quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; - praticar 

cuidado familiar e dirigido a coletividades que visem propor intervenções que influenciem 

nos processos de saúde e doença dos indivíduos, famílias, coletividades e da própria 

comunidade; - realizar ações de educação em saúde; - promover a mobilização e a 

participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; - identificar parceiros e 

recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais; - acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de 

transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, 

estadual e municipal(BRASIL, 2011). 

A partir destas atribuições podemos comparar com o que os formuladores do CTACS 

em Recife entendem como desafio na formação, visto que para eles “[...] o ACS precisa estar 

preparado para promover ações que consigam articular espaçosintersetoriais junto às áreas de 

educação, da assistência social, jurídica e ambiental, além de atuar no desenvolvimento da 

cidadania e no protagonismo político dos sujeitos”(RECIFE, 2011).  
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Além do mais, se justifica a partir desta complexa lista de atribuições, a necessidade 

apontada pelo Governo Federal em 2004 e corroborada agora pelo município do Recife, da 

importância desta formação avançar para o nível técnico. 

Desta forma, o objetivo geral do curso foi traçado assim: “Formar Agentes 

Comunitários de Saúde da rede de saúde municipal para desenvolver competências sobre 

aspectos teórico-práticos relativos à atenção básica e suas interfaces de atuação, 

proporcionando conhecimento reflexivo e crítico para atuação neste campo” (RECIFE, 2011). 

O perfil profissional esperado ao final das II e III etapas do CTACS em Recife, por sua 

vez, foi baseado no tripé saber fazer, saber ser e saber conhecer delineado no Perfil de 

CompetênciasProfissionais do Agente Comunitário de Saúde (BRASIL, 2004), que dentro da 

matriz curricular do curso em Recife se confunde com as Bases Tecnológicas (saber 

conhecer), Habilidades (saber fazer) e Atitudes (saber ser) conforme podemos observar no 

quadro-4. 
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Quadro 4 –Matriz Curricular do Curso Técnico dos ACS em Recife: II e III Etapas 
Áreas técnicas 

e/ou do 
Conhecimento 

Bases Tecnológicas Habilidades/Atitudes 

Eixo I: Estado, 
sociedade e 
políticas públicas 
de saúde 

Concepção de Estado, sociedade e território; 
Mudança social e controle social; Diferença, 
alteridade, equidade e responsabilização; 
Papelsocial do ACS junto às comunidades do 
Recife; Modelos de saúde; SUS – Contextos e 
desafios do sistema publico de saúde brasileiro 

- Analisar criticamente a realidade de sua comunidade, compreendendo sua dinâmica social e histórica; 
- Compreender a importância de seu trabalho na mobilização por um Sistema Único de Saúde, integral, 
universal e com equidade e na garantia dos direitos da população; 
- Operar estratégias que potencializem a relação entre sua prática e a mobilização pela garantia do direito à 
saúde; 
- Reconhecer e respeitar a diferença na forma de alteridade, contra o preconceito e a descriminação no acesso 
aos serviços de saúde; 
- Comprometer-se com o devir ético-político da profissão; 
- Participar do controle social, contribuindo com ações que promovam a participação da população nos 
espaços de organização política; 
- Participar de reuniões do conselho local de saúde e de outros conselhos locais; 
- Reconhecer a importância do fortalecimento do controle social do SUS; 
- Respeitar valores, culturais e individualidades ao pensar e propor as práticas de saúde. 

Eixo II: Cuidado, 
vulnerabilidade e 
promoção da 
saúde 

Processo saúde/doença/cuidado; Necessidade de 
saúde; Saúde e meio ambiente; Vulnerabilidade; 
Determinantes sociais do processo saúde-
doença 

- Orientar indivíduos e famílias sobre as medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e não 
transmissíveis; 
- Reconhecer a importância de atenção diferenciada para os sujeitos e coletivos em situação de risco, 
vulnerabilidade e ou isolamento social; 
- Responsabilizar-se por resolubilidade do cuidado das ações em saúde. 

Eixo III: Gestão 
do processo de 
trabalho 

Trabalho em saúde e divisão social do trabalho; 
Informação em saúde; dispositivos de Modelos 
de Atenção á saúde: Recife em defesa da vida 
(Acolhimento, PTS, Clinica 
Ampliada/Matriciamento, Co-gestão); 
Articulação intersetorial; Gestão da educação no 
cotidiano das Equipes de Saúde. 

- Gerenciar de forma qualificada seu processo de trabalho; 
- Participar ativamente do acolhimento com escuta qualificada dos usuários do serviço, qualificando o acesso 
ao cuidado; 
- Elaborar e operacionalizar, em conjunto com equipe de saúde da família, e equipe de referência projetos 
terapêuticos singulares; 
- Reconhecer os aspectos éticos no trabalho em saúde; 
- Sistema de informação em saúde: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e ficha A; 
- Realizar atualização dos instrumentos de informação em saúde, bem como realizar planejamento e avaliação 
das ações em conjunto com a equipe de saúde da família; 
- Realizar visita domiciliar, identificando riscos potenciais à saúde das famílias de sua área, atuando junto à 
equipe, e outros setores, de modo a intervir sobre estes; 
- Desenvolver ações de educação em saúde e promoção da saúde junto a indivíduos e coletivos; 
- Contribuir na formação de estudantes, participando ativamente das estratégias de integração ensino-serviço; 
- Realizar mapa da sua área de atuação do ponto de vista social e demográfico de micro-área; 
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- Conhecer o modelo de atenção a saúde do Recife e a Rede de saúde municipal; 
- Atualizar o cadastramento das famílias na sua micro-área; 
- Comprometer-se com a qualificação de seu trabalho junto a sua equipe, na gestão de seu processo de 
trabalho, planejamento e avaliação das ações e co-gestão do cuidado; 
- Cargas presentes no trabalho do Técnico Agente Comunitário de Saúde: conceitos, tipos, efeitos sobre a 
saúde do trabalhador e medidas de prevenção. 

Campo I: Saúde 
Ambiental 

Estratégias de promoção da saúde direcionadas 
a situações de risco sanitário e ambiental; 
Interface saúde da família, saúde ambiental 
(ACS-ASACE); Análise das condições de risco 
ambiental e sanitário no território; Doenças 
relacionadas a problemas ambientais e 
sanitários; Redução e prevenção de riscos 
ambientais e sanitários em domicílios e outros 
aspectos coletivos. 

- Conceitos e estratégias relacionados à vigilância em saúde; 
- Orientar e mobilizar indivíduos e famílias, em conjunto com a política de saúde ambiental municipal, na 
identificação de riscos ambientais, bem como na construção e articulação de estratégias de promoção de 
ambientes saudáveis; 
- Contribuir com o desenvolvimento de políticas intersetoriais com articulação com equipamentos sociais e a 
população de sua área; 
- Reconhecer e analisar os conceitos de territorialização,mapeamento sócio-político e ambiental: finalidades e 
técnicas. 
- Interpretação demográfica; 
- Doenças transmissíveis e não transmissíveis e agravos sensíveis a atenção básica: conceitos, sinais, sintomas 
e fatores de risco. 

Campo II: Saúde 
das populações 

Atenção primária a saúde; Saúde da criança e do 
adolescente; Saúde da mulher, saúde do homem; 
saúde do envelhecimento; saúde de populações 
específicas. 

- Reconhecer os conceitos deAtenção Básica à Saúde e suasáreas de atuação: saúde dacriança e do 
adolescente; saúdeda mulher, saúde do homem;saúde do envelhecimento; saúdede populações específicas, 
saúdee violência, saúde bucal, saúdemental. 
 

Oficinas 
Oficinas e vivências nas áreas de: identidade 
social; educação popular; e práticas integrativas 
em saúde. 

- Conhecer as Práticas integrativas em saúde. 

TCC Orientação do Trabalho de Conclusão do Curso  

Fonte:Elaborado pela autora, Recife (2011, p. 34-38). 
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A carga horária teórica, foi priorizada em detrimento da prática, visto inclusive que, ao 

optarem pelos momentos teórico-práticos como uma das modalidades dos momentos 

formativos e não propriamente momentos práticos ou de dispersão, como classicamente são 

definidos, deixam claro essa opção. Neste sentido, a comissão pedagógica parece reafirmar o 

cuidado de não permitir que as aulas práticas do curso sejam substituídas pelo trabalho 

cotidiano no serviço o que é sempre um risco. 

Porém esta opção apresentou divergências na comissão pedagógica, o que é revelado 

pela fala de um ACS: 
 
Outra discussão era em relação ao ensino e serviço, da questão da integração 
do saber com a prática, a questão da educação permanente, que é isso que o 
curso é: educação permanente, educação feita na prática, no dia-a-dia das 
equipes. E isso em alguns momentos algumas pessoas queriam mais 
teóricos,e outros queriam mais prático, e o ACS acha e entende que a gente 
teria que ter mais aulas práticas, horas práticas, do que teórica (ACS-2). 

 

Como instrumento de trabalho para as práticas do Campo Técnico I relativos à 

Saúdedas Populações foi proposto um portfólio para “avaliação e reflexão das discussões de 

equipe desenvolvidas nas unidades de saúde como parte do Curso Técnico de Agente 

Comunitário de Saúde”. Neste constavam questões temáticas do campo técnico I, a serem 

trabalhados junto com suas respectivas equipes de saúde, no território, a saber: dengue,pré-

natal, preventivo de câncer de colo do útero, preventivo de câncer de mama, aleitamento 

materno, vacina em criança, criança de risco, crescimento e desenvolvimento em criança 

maior de 1 ano, hiperdia, idoso em situação de vulnerabilidade, saúde da pessoa com 

deficiência (RECIFE, 2012b). 

Alguns assuntos trabalhados no CTACS foram mais destacados pelos ACS do que 

outros, pelo seu caráter polêmico, que buscamos apresentar aqui através das falas dos 

entrevistados: 

a) Sobre a discussão do Modelo de Atenção à Saúde “Recife em Defesa da Vida” e a 

necessidade de debate: 

 
Ninguém que investe uma grana alta como essa em formação, não vai querer 
colocar um pouco de sua visão, então nós acreditamos que a gestão enquanto 
gestão quis um pouco colocar dessa sua peculiaridade. Houve muitos debates 
e embates na comissão pedagógica porque, por exemplo, as vezes vinha 
muito a questão de colocar o modelo, eu disse não, a gente vai colocar o 
modelo, mas a gente vai botar o debate, que as vezes o fato de se apresentar 
o modelo não quer dizer que ele seja funcional (SINDICATO). 

 
b) Sobre a lógica produtivista na saúde e a indução desta nas práticas profissionais: 
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O PMAQ ele tira de mim a minha possibilidade de trabalho, de grupo, disso, 
daquilo. Por mais que o PMAQ diga lá na sua proposta, no seu princípio que 
não vai trabalhar só com agravo, tudo que vem pra gente fazer é cuidar do 
agravo. E aí você tem X número, aí vem a história da produção. Eu trabalhei 
muito em produção, como eu trabalhei em fábrica, como eu trabalhei no 
comércio, como eu trabalhei na indústria de panificação, mas pra mim, gente 
não é peça de pano. Porque é que eu tenho que dar tantas visitas por dia? 
Tem dia que não dá, tem dia que eu faço duas visitas e olhe, 
olhe(ASSOCIAÇÃO). 

 
O que acontece agora com os grupos com Agentes de Saúde em PSF, 
quando termina, a pergunta é: quantas pessoas foi? Quantas pessoas tinha no 
grupo? Porque hoje o que importa são os números! (ACS-3). 

 
c) Sobre a insuficiência da discussão de saúde do trabalhador: 

 
Em termos de conteúdo do curso, o que eu achei muito rápido foi saúde do 
trabalhador. Eu fiquei decepcionada. Os Agentes só não, os trabalhadores 
não estão muito preocupados com isso, o governo não quer nem saber, quer 
mais que a gente dê resultado. E o que quê acontece? O que tem posto pra 
gente aí, o modelo de gestão que estão colocados pra gente nos vai trazer 
alguns malefícios, já tão trazendo, né? E a gente está muito desatento a isso, 
os trabalhadores estão desatentos. E se está passando por um processo de 
educação permanente que é pro trabalhador, como é que se deixa passar um 
tema desse tão rápido? Pois não teve nenhum aprofundamento sobre isso. Eu 
fiquei preocupada com isso, principalmente pra nós trabalhadores da saúde 
(ACS-2). 

 
d) Sobre a redução do enfoque do ACS enquanto Educador no curso, e a distância 

entre a teoria e a prática no papel de promotor da saúde: 
 

Enquanto educador, aí foi fraco, essa foi a única, pra mim, a única parte ruim 
do curso. Assim, enquanto promotor de saúde a gente continua, o curso disse 
pra gente como é, a gente aprendeu como é, quem sabia, sabia, quem veio de 
outros movimentos tem, já tinha isso claro. Então, eu acho que o curso foi 
bom nesse sentido. Eu apenas destaco essa questão do choque, na verdade 
não é nem o curso, mas é o choque, a distância entre o que a gente aprendeu 
e o que a gente pode realizar quando se trata da promoção a saúde 
(ASSOCIAÇÃO). 

 
Eu acho que o que a gente já tem de formação dentro da gente, nós somos 
capazes de fazer formação em educação popular. A gente já protagoniza esse 
momento sem precisar de alguém, entendeu?Na minha sala de aula a 
professora não sabia o que era educação popular, quem mostrou foi a gente. 
No distrito V também, fui pra quatro turmas no distrito (ACS-1). 

 
No final das oficinas da gente, que não foram muito boas porque o tempo foi 
muito rápido, se tivessem pego vocês, ou alguns educadores, que tenham 
essa visão, essa questão da educação popular, se tivessem feito as oficinas 
com a gente, tinha sido muito mais lucrativo (ACS-2). 
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Asoficinas por tanto, inicialmente foram compreendidas com semelhanças ao que são as 

disciplinas eletivas nos cursos de graduação, sendo obrigatória a inscrição e realização de 

cinco delas, “de modo a produzir percursos formativos singulares, transversais ao currículo 

comum”. A princípio foram propostas trinta oficinas, organizadas em três temáticas: - 

Alteridade e identidade social; - Práticas Integrativas em Saúde; - Educação Popular em 

Saúde e no fortalecimento da alteridade e identidade (RECIFE, 2011). 

 
Quadro 5 –Oficinas/ Vivências Planejadas e Realizadas no CTACS, II e III Etapas 

Fonte: Elaborado pela autora com referência em Recife (2011, p. 40; 2012c). 

Eixo de Oficina Oficina/Vivência – Planejada Oficina/Vivência Realizada 

Alteridade 
e Identidade Social 

 

1. Vivência em ocupação urbana – MTST 
2. Vivencia em terreiro de matriz africana 
3. Vivência em movimento pelos direitos 
dos profissionais do sexo 
4. Vivência em movimento de juventude 
5. Vivencia em permacultura e 
comunidades agroecológicas 
6. Vivência em redes sociais 
7. Vivência em movimento pelo direito a 
terra 

 

Educação popular 

8. Danças circulares 
9. Saúde, corpo e sexualidade 
10 Grafitagem 
11. Teatro de bonecos 
12.Percussão 
13. Comunicação social 
14. Teatro popular e movimento de 
mulheres 
15. Teatro popular e teatro do oprimido 
16. Produção áudio-visual 
17. Cordel e poesia popular 
18. Hip hop e dança de rua 

 

Práticas Integrativas 
em saúde 

19. Fundamentos de Lian Gong 
20. Fundamentos de Yoga 
21. Fundamentos de Tai Chi Chuan 

1. Constelação familiar 
2. Práticas corporais 
3. Atentividade (meditação) 
4. Parto humanizado 
5. Fitoterapia 
6. Alimentação saudável na 
comunidade 
7. Arteterapia 
8. Sexualidade e corpo 
9. Terapia comunitária 

Práticas populares 
de cuidado ao parto 

(Parteiras) 

22. Meditação 
23. Fundamentos de Auto massagem 
24. Fundamentos de Aromoterapia 
25. Fundamentos de Shantala 
26. Espiritualidade e formação humana 
27. Fundamentos de Fitoterapia e farmácia 
viva 
28. Nutrição e Alimentação Saudável 
29. Fundamentos de Ayurveda 
30. Práticas Externas de Cuidado 
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Porém, com o andamento das atividades e dificuldades financeiras encontradas no 

percurso, as oficinas foram todas direcionadas pela coordenação geral do curso para a 

temática das Práticas Integrativas tendo em vista a existência de uma Política Municipal de 

Práticas Integrativas e Complementares desde 2004, até aquele momento composta por dois 

centros de referência e 06 equipes de Núcleos de Apoio às Práticas Integrativas (NAPI). 
 
A gente desenhou essa oficina em três eixos: alteridade e identidade social, 
educação popular em saúde e práticas integrativas. Acabou ficando só 
práticas integrativas pelas possibilidades logísticas de grana, mas eu acho 
fundamental você ter uma parte do curso em que você consiga trabalhar da 
forma mais solta. [...] é como as nossas eletivas, né, eu acho fundamental ter, 
fundamental, pra você não criar um percurso totalmente linear pra todas as 
singularidades que estão presentes, existem as singularidades, né, a gente 
não pode descartar isso, a gente tem 1.500 agentes, que tem que ter um 
tronco comum, mas que tem diversas possibilidades diferentes de poder 
atuar na comunidade (TÉCNICO-3). 
 

Desta forma, foram realizadas oficinas sobre nove práticas integrativas,coordenadas 

pelo NAPI, tendo como objetivo “apresentar e instrumentalizar os ACS do Recife em diversas 

práticas que possuem o cuidado integral aos sujeitos como ordenadora do olhar sobre a 

pessoa” (RECIFE, 2012c). 

A encomenda da coordenação do curso pela realização das oficinas de práticas 

integrativas, portanto, passou a ser um grande desafio para a equipe do NAPI, visto que esta 

precisou planejar oficinas para um público de mais de 1.500 ACS, cada uma com carga 

horária de apenas cinco horas, devendo ao mesmo tempo ter um caráterinstrumental visto que 

se tratava de introduzir novas ferramentas de trabalho para aqueles trabalhadores do cuidado. 

 
O desafio que ele falou foi: - Só tem uma coisa. - O que? - Não quero 
dinâmica de sensibilização, não temos interesse em dinâmica de 
sensibilização. Você tem que instrumentalizar, isso é um curso e de cada 
uma dessas experiências os ACSs tem que sair com alguma coisa que ele 
seja capaz de aplicar e usar na sua área. Quando eu falei isso pra galera, a 
galera ficou louca. - Mas como assim? Como é que vou instrumentalizar em 
uma oficina, de uma tarde, a yoga? Como é que é isso? Ai eu fiz uma 
proposta de uma respiração em três vezes [...] Se você ensinar isso ao ACS, 
pra fazer no início de um grupo, já é uma instrumentalização,já  é alguma 
coisa (TÉCNICO-4). 
 

Foram desenvolvidas oficinas de: 1- Constelação Familiar;2- Práticas Corporais;3- 

Atentividade (meditação);4- Parto Humanizado;5- Fitoterapia;6- Alimentação Saudável na 
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Comunidade;7- Arte-terapia;8- Sexualidade &Corpo; 9- Terapia Comunitária, tendo algumas 

sido brevemente elucidadas por um dos entrevistados: 

[...], por exemplo, bioenergética e sexualidade: pra trabalhar a sexualidade 
preciso refletir os vários aspecto de gênero, homossexual, hetero,etc, e 
também de soltar a pelves, de mexer a pelves, de destravar, de se pegar, de 
se tocar. Então eu acho que a potencialidade tá muito no destravar as tensões 
corporais, da bioenergética. Édiferente você fazer uma oficina de 
sexualidade, com ou sem essa matriz da bioenergética. A oficina de 
alimentação viva, [...] o curso não tinha tido nenhuma aula propriamente de 
nutrição, tinha tidoalgumas temáticas  mas de maneira geral. Mas esta era 
realmente pras pessoas trazerem comida pra atividade. Eles gostavam muito 
(TÉCNICO-4). 
 

Por surpresa daqueles que conduziram as oficinas, estas não representaram grande 

novidade para os ACS que reconheceram no processo muita semelhança com as práticas que 

desenvolviam na origem da profissão, na época de voluntários, ligados à rede de educação 

popular da igreja católica e a projetos de extensão comunitários em saúde. Na época, além de 

serem lideranças comunitárias, aprendiam ou aperfeiçoavam os conhecimentos práticos sobre 

saúde comunitária que desenvolviam como a fitoterapia, sendo estas, muitas vezes, parteiras, 

benzedeiras, raizeiras, além de educadoras populares. 
 
E a gente ficou assim, achando que os ACSs iam receber como algo novo, 
como algo diferente, como algo cuidando deles, mas a recepção foi muito 
melhor do que a gente imaginava, porque os ACSs receberam não como algo 
novo, mas receberam como uma volta as suas origem, principalmente com 
os mais engajados. Diziam: a gente veio da pastoral, a gente veio das 
práticas integrativas, do que tá se chamando práticas integrativas hoje, ou 
seja, nós éramos terapeutas holísticos, antes de sermos institucionalizado, e 
agora que a terapia holística ou a prática Integrativa e complementar de 
saúde é uma possibilidade no Estado, isso volta pra gente, entendeu? Isso 
volta como possibilidade pra gente (TÉCNICO-4). 
 

Diante das entrevistas foi possível perceber a boa aceitação que as oficinas tiveram o 

que foi interpretado por um dos entrevistados como uma resposta aos rumos burocratizados e 

normatizadores que as políticas de saúde têm tomado ao longo dos anos em contraposição ao 

cuidado:  

 
Minha impressão disso aqui: eles gostaram das oficinas porque as oficinas 
resgataram um poder de cuidado que o ACS tem e que tava meio 
negligenciado pela rede de indicaçãode um ACS mais burocrata, mais da 
vigilância. E ai quando você vai pensando no agente comunitário de saúde: 
como era feita a seleção dos Agentes Comunitários de Saúde antigamente? O 
Agente de Saúde tinha que ter papel de liderança na comunidade, tinha que 
entender de saúde, de uma saúde comunitária, ser parteiro, ser raizeiro, ser 
rezador. Desenvolver práticas de cuidado e práticas que vêem a pessoa de 
maneira integral e não repartida, então assim, não é a toa esse sucesso, 
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porque o ACS foi expropriado do poder de cuidado dele em nome de um 
ACS mais burocrata (TÉCNICO-1). 
 

Já as avaliações dos próprios Agentes Comunitários de Saúde transitam por um 

entendimento destas para o auto-cuidado, um estímulo à retomada do que gostam de fazer, 

com a perspectiva de realizar um curso superior, assim como avaliações negativas pela 

frustração de não terem realizado as oficinas que inicialmente foram propostas e mesmo o 

questionamento quanto ao perfil dos oficineiros: 

 
Eu achei que foi ótimo, me incentivou muito. Eu tava um pouquinho com 
preguiça, mas me animou mais a eu tentar fazer minha faculdade. Eu posso 
fazer a formação de psicologia, mas ir pelos caminhos que eu gosto das 
práticas integrativas (ACS -1). 
 
Acho que foi bom. Teve momento que eu sinto, assim, que a gente, o Agente 
de saúde se preocupa com o hipertenso, diabético, com gestante, com 
criança, com todo mundo de um modo geral, mas na verdade às vezes o ACS 
tá precisando de ajuda e ninguém, assim, a gente parece que não pode 
adoecer. Então, aquelas oficinas foi um momento que a gente relaxou, 
porque eu tomei aquelas oficinas para mim. Era o momento que deveria ter 
essas oficinas mais vezes pro ACS (ACS-3). 
 
As oficinas foram muito rápidas e não trouxeram muita coisa. A gente ficou 
numa expectativa, por exemplo, de uma vivência com os Sem Terra, num 
assentamento, eu queria demais ter feito isso porque eu já fiz em outra 
oportunidade, foi de vida. Também achei ruim a aula de meditação porque o 
oficineiro era ruim... você diz que traz uma coisa inovadora, ai você me traz 
duas aulas do mesmo jeito..  duas aulas iguais! Alguns oficineiros não 
estavam preparados (ACS-2). 
 

Essas falas revelam a pluralidade de olhares e de perspectivas para a formação e para o 

trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde o que corrobora com a interpretação inicial da 

importância das oficinas, na perspectiva de disciplinas eletivas, e, portanto, de uma formação 

que valorize e estimule as singularidades dos perfis e identidade profissional, como se 

preconiza para qualquer outra profissão. 

Além disso, as oficinas buscaram responder a questão do cuidado nas práticas dos ACS 

que sempre foi muito questionada visto que estes não realizam procedimentos da clínica 

tradicional voltados para a cura e reabilitação como as demais profissões de saúde. A fala de 

um técnico envolvido na gestão do curso revela a preocupação dispensada pelos formuladores 

do CTACS em relação ao desenvolvimento dessas habilidades para o cuidado: 

 
Outro apontamento é a questão de problematizar o cuidado do ACS.A 
formação tem que problematizar isso, que cuidado é esse que o ACS faz? 
Que clínica é essa que o ACS desenvolve? Então, nossa prerrogativa é 
sempre pensar num cuidado integral, num ACS que tenha uma 
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resolutividade, uma clinica própria na comunidade, como também ele é um 
ponto de conexão com diversas políticas na garantia do direito a saúde. 
Então isso tem que ser pensado (TÉCNICO-1). 

Esta preocupação parece ter reverberado no aprendizado dos ACS, que se percebem 

como este ponto de conexão nas diversas políticas de saúde. O relato abaixo revela isso, ao 

mencionar a necessidade de conhecerem os ‘caminhos’e mecanismos de apoio às 

necessidades dos usuários com que os ACS se deparam no cotidiano: 
 
Fica muita, coisa nas nossas custas, e a gente fica meio doido, fica meio, não 
sabe onde lidar, pra onde levar, como resolver, e eu acho que o curso ele 
apontou todos os caminhos possíveis, todas as possibilidades da gente buscar 
esse apoio. Tem a criação dos núcleos de apoio, o NAPI, NASF, que a gente 
não tinha muito claro qual era o papel desses núcleos de apoio. A gente 
aprendeu muito sobre esses núcleos de apoio, como é que funciona, qual é o 
papel dele perante a gente, perante o usuário e acho que o fundamental 
mesmo é me munir de informação, me dar subsídio pra que eu possa dar esse 
subsídio pra pessoa (ASSOCIAÇÃO). 

 

Além disso, enquanto cuidador, não se pode deixar de mencionar o papel da vigilância à 

saúde na Estratégia Saúde da Família. Os ACS deveriam se preocupar com a universalidade 

do acesso aos serviços de saúde, garantindo o acompanhamento efetivo de todos os membros 

das famílias cujas casas são visitadas.  

Esta atribuição parece ter perdido potência em relação ao que se fazia no início o PACS, 

quando os ACS realizavam o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das 

crianças, do cartão de vacina, estavam de prontidão para oferecer e orientar o uso do sal de re-

hidratação oral em casos de diarréia, etc.  

Persistem nas comunidades, por exemplo, doenças consideradas negligenciadas como 

hanseníase e tuberculose além das doenças crônicas que precisam ser permanentemente 

identificadas no domicílio para um acompanhamento efetivo. A oferta de serviços e cuidados 

não pode se restringir a atividades de grupo que geralmente são direcionadas a alguns poucos 

que tem doenças crônicas (grupos de hipertensos e diabéticos) ou à busca espontânea dos 

usuários aos serviços de saúde quando percebem sintomas das doenças negligenciadas. 

Para um dos entrevistados, esta dimensão foi uma lacuna do CTACS em Recife. Algo 

que precisaria ter sido pensado, como uma das dimensões do cuidado promovido pelos ACS: 
 
Pra mim, ainda fica pendente essa discussão, porque o que a gente sente é 
que o Saúde da Família hoje e a Atenção Primária no Brasil como um todo, 
ela carece dessas duas coisas. De uma – vamos dizer – efetividade no 
acompanhamento, que seria a gestão do cuidado e da universalidade, de 
formas de como garantir a universalidade(GESTOR-1). 
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O que era na verdade, do início do PACS, uma coisa muito obvia que todo 
ACS tinha que fazer, ele tinha que saber quem era família de risco e quem 
era a família que ele tinha que visitar uma vez, quem era que ele tinha que 
visitar duas, três vezes no mês, hoje ele não sabe mais isso, hoje ele na 
verdade passa na rua e, assim, faz algumas visitas mais aprofundadas de 
família que requisitam mais a ele, mas não necessariamente de risco. 
Hanseníase mesmo, muito mais importante do que você conseguir que um 
enfermeiro, um médico, veja toda população procurando mancha, era para o 
ACS procurar mancha (GESTOR-1). 
 

A partir desta discussão, se percebe que a organização dos serviços também reduz as 

possibilidades de atuação destes profissionais na garantia do acesso dos usuários, sem falar na 

histórica discussão quanto às atribuições, e atos dos ACS. Fazer ou não fazer procedimentos 

relacionados à clínica biomédica? 

Nas palavras dos entrevistados, esta dimensão assim aparece: 

 
[...] você tem que pegar uma receita, e passar na Farmácia Popular para 
pegar. Que absurdo gente! Um sal de reidratação? A gente vivia com eles 
dentro da bolsa, isso era pra estar com a gente. Eu sei que o número de 
diarréia diminuiu consideravelmente, mas existe muito, muito, muito 
mesmo, e ai como é que a gente vai fazer com que as pessoas utilizem o 
soro, o sal de reidratação se ele não está acessível pra elas? (ACS-2) 
 
Uma cobrança antiga pra fazer prevenção é que a gente tenha cartilha, que a 
gente tenha material como folder, alguma coisa que a gente possa, alguma 
coisa de agravo, alguma coisa palpável, porque a gente sabe a relevância que 
é isso, quando a gente deixava na casa de alguém algum panfleto, por 
exemplo, de hanseníase, e aquela pessoa via alguma mancha nela, ela ia lá 
com o panfleto e... será que eu tenho isso? (ACS-2) 
 
Como é que você orienta uma mãe a tirar a temperatura, ou você não 
orienta? O ACS não pode orientar uma mãe a usar um termômetro, eu acho 
isso o cumulo do absurdo, entendeu? O ACS não pode emprestar seu 
termômetro pra mãe tirar a temperatura do filho, entendeu?(GESTOR-1) 
 

Por fim, durante as II e III Etapas formativas dos ACS em Recife, os mesmos passaram 

por um processo de avaliação da aprendizagem que foi desenvolvida de forma processual, 

considerando a realização das atividades selecionadas, com uma avaliação parcial ao final de 

cada Eixo ou Campo Técnico.  

A atribuição dos conceitos levou em consideração os critérios:- Cumprimento dos 

prazos; - Participação ativa; - Exposição de idéias e informações de forma sintética, clara e 

organizada; - Capacidade de articulação entre teoria e prática; - Capacidade de análise crítica 

e interpretação dos conteúdos (RECIFE, 2011). 

Além disso, foi proposto um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), podendo ser 

realizado individualmente ou em grupos, sendo o mesmo elaborado com base em um projeto 
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de intervenção na comunidade da área de atuação do ACS. Desta forma, a experiência foi 

apresentada oralmente assim como sistematizada num formato de projeto padrão, escrita sob 

orientação do docente da turma em aulas destinadas para tal. 

As orientações dos trabalhos em sala de aula foram conduzidas mediante apresentações 

de seminários ou de relatórios com o andamento do TCC de cada grupo, “delimitando o 

objeto, problematizando-o, aprofundando-o e encaminhando estratégias de viabilização” 

(RECIFE, 2011). 

A pontuação final (PF) foi calculada através da média aritmética ponderada, 

considerando peso seis ao TCC e peso quatro à Média da pontuação obtida por Eixo ou 

Campo técnico (MEC), conforme a fórmula: PF = 6 (TCC)+ 4 (MEC) (RECIFE, 2011). 

Os conceitos finais utilizados foram: apto ou não apto o que levou em consideração 

também a assiduidade do estudante. Este não poderia atingir 25% de ausência da carga horária 

por Eixo ou Campo técnico, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

vigente (RECIFE, 2011). 

O Trabalho de Conclusão de Curso se mostrou uma opção importante de incentivo à 

escrita, sistematização do conhecimento produzido, e valorização do trabalho dos Agentes 

Comunitário de Saúde que“produzem muito, mas não conseguem escrever”(TÉCNICO-3). 

Para isso, a clareza e o compromisso ético-político da equipe técnica do curso se 

fizeram fundamental na medida em que precisaram disputar, inclusive com os próprios 

Agentes Comunitários da Saúde, a importância daquela proposta: 
 
A gente sai agora com 460 trabalhos de TCC dessa formação, e num modelo 
pensando, que foi muito criticando – inclusive pelos ACSs no início, que não 
queriam trabalho de conclusão de curso. Então assim, a gente tentou vencer 
a idéia de que o TCC ia academicizar o curso e o que a gente viu na Mostra 
foi justamente o contrário.  Se eu digo que a escrita é acadêmica eu to 
dizendo que a escrita só pode ser dada a pessoas eruditas e na verdade é o 
contrário. A escrita ela é um direito universal da humanidade então ela não 
pode ser encarada como uma forma de academicizar ou cientificizar o curso, 
não é isso que tá posto, o que tá posto é: ACS produz conhecimento na área 
e ele deve e pode escrever sobre, então há esse empoderamento do 
trabalhador em relação a sua prática (TÉCNICO-1). 
 

Dentro dessa perspectiva também se colocou como desafio a aproximação de muitos 

trabalhadores com a informática, o que pode ser visto tanto na fala de um gestor quanto de um 

Agente Comunitário de Saúde entrevistado: “[...] o computador, a ferramenta da computação 

ela é uma ferramenta que tem que ser colocada pro Agente Comunitário de Saúde. [...] ele não 

vai passar a ser menos popular, menos comunitário, porque sabe ler, sabe escrever e sabe 

computação.” (TÉCNICO-1). 
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Foi uma coisa nova e enquanto inovação foi muito bom. Mas eu acho que 
eles investiram pouco na questão do TCC, eu acho que deveria ter tido mais 
aulas. Eu sentir falta da questão da informática e eu tô sentindo necessidade 
de aprender porque no TCC eu pegava o material, levava pra casa, e meu 
marido ia digitando do meu lado. São duas coisas: uma que o TCC mexeu 
mesmo com a gente e a outra é a questão da informática que eu não sei 
(ACS-3). 
 

Nesse sentido da avaliação o entrevistado abaixo faz críticas a pouca capacidade técnica 

dos orientadores do TCC e aos trabalhadores de nível superior das equipes de saúde da família 

que, muitas vezes, se apropriam do trabalho realizado pelos ACS ao publicarem sem levar em 

consideração a co-produção com estes. Ao mesmo tempo reconhece a importância da 

proposta do TCC, apresentando como o conhecimento adquirido pode ir além da 

sistematização daquela experiência elegida para realização do trabalho: 
 
Alguns professores não sabiam orientar. Mas eu acho que o TCC é uma das 
coisas que era pra ter acontecido até há mais tempo, por quê? A gente, nós 
Agentes de Saúde, a gente tem vários trabalhos belíssimos na comunidade, 
nós fazemos várias,vários projetos, que assim – as idéias vem pra gente. Só 
que a gente não registra e muitas vezes quem publica são os enfermeiros, 
que ganham fama em cima da gente. O TCC veio pra isso, pra gente 
aprender a fazer os projetos sociais. A gente tem que aprender a fazer os 
projetos, a gente sabe que tem pessoas – pronto -, o secretario de meio 
ambiente do estado ele falou pra gente: faça o projeto e traga, isso faz mais 
de um ano. Eu agora fiz, porque meu TCC foi em cima do trabalho que eu 
faço na comunidade de reciclagem (ACS-1). 
 

Esse relato reforça que o sentido do conhecimento na formaçãodos trabalhadores 

nãoestá direcionado apenas às melhorias práticas do seu fazer cotidiano, mas também em re-

estabelecer a dimensão política deste ao interferir nas relações de poder que se estabelecem a 

partir do tal conhecimento. 

Como culminância do curso foi organizada uma Mostra de Trabalhos de Conclusão de 

Curso de Formação Técnica em Agente Comunitário em Saúde do Recife em setembro de 

2012, sendo este “um espaço para compartilhar as produções relativas aos trabalhos de 

intervenção realizados pelos ACS nos seus respectivos territórios, como também de debater os 

desafios da atenção básica do município.”(RECIFE, 2012d). 

A participação na Mostra foi contabilizada como carga horária do curso tendo os 

Agentes Comunitários de Saúde, apresentado seus trabalhos dentro de uma das 11 temáticas: 

1. Atenção à saúde dos agravos prevalentes no Recife; 2. Gênero, corpo e sexualidade; 3. 

Saúde do Idoso; 4. Saúde Bucal; 5. Saúde Mental; 6. Saúde da criança e do adolescente; 7. 

Educação Popular em Saúde; 8. Promoção da saúde e qualidade de vida; 9. Desenvolvimento 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


125 
MÉLLO, L. M. B. D. A Trajetória da Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde do Recife-PE  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
sustentável e reciclagem de lixo; 10. Processo de trabalho; 11. Mostra áudio visual(RECIFE, 

2012d). 

Foram realizadas mesas de debate, apresentação de trabalhos dialogados, mostra áudio-

visual, apresentações culturais e exposição de artes, todas com temas ligados à saúde do 

município, se configurando como um momento de encerramento do curso, avaliação dos 

trabalhos e divulgação das produções para a sociedade.  

 Porém, não se pode deixar de mencionar o caráter de divulgação da própria gestão que 

estava em jogo, visto se tratar de um período pré-eleitoral, de muitos conflitos e disputas 

internas do PT que estava conduzindo a prefeitura desde 2001, e de crescimento da oposição 

composta por um lado pelo PSB e de outro pelo Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), nas disputas municipais.  

Em paralelo com a realização da Mostra, estava em preparação o III Fórum Mundial de 

Recursos Humanos em Saúde, da OMS, patrocinado pela Aliança Global para os Recursos 

Humanos em Saúde – GHWA, que seria realizado em Recife, em novembro de 2013. O III 

Fórum, na linha da necessidade de alternativas de Recursos Humanos em Saúde baratos, 

interessava-se muito em conhecer as experiências locais de formação dos ACS. Articula-se 

então, uma visita à Mostra dos TCCs dos ACS, surpreendendo os estrangeiros positivamente, 

que, por sua vez, buscam manter contato com o governo brasileiro, para indicação de pessoas 

de Recife para composição de um grupo de consultoria. 

Quanto à certificaçãodos Técnicos em Agente Comunitário de Saúde, ainda será emitida 

pela Escola de Saúde Pública de Pernambuco aos ACS que concluíram todas as etapas do 

curso, com êxito conforme os critérios de pontuação estabelecidos. 

Corroboramos com a compreensão que“[...] a certificação profissional representa para 

os trabalhadores, a eliminação de barreiras tanto para a inserção e progressão profissional 

quanto para o prosseguimento dos estudos” (HOMS, 2003apud MORAES; NETO, 2005), 

porém, apesar do diploma ter validade nacional, esbarrará no conflituoso dilema colocado 

para os ACS: ter que ser morador da área de atuação a qual passou no concurso. 

A perspectiva de prosseguimento dos estudos, por outro lado, se mostra presente na fala 

de um dos entrevistados, membro do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de 

Pernambuco, que aponta para um curso de graduação em educação em saúde como uma 

possibilidade a ser investida: 
 
[...] então o próximo passo que a gente vem trabalhando, que eu luto como 
secretário de formação que sou, que estou, é que o curso de educação em 
saúde da UPE, possa ser voltado pra os Agentes Comunitário de Saúde. E 
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não só na UPE, minha intenção, nossa intenção, é que esse curso seja 
aplicado em todas as universidades públicas. (...) eu consigo ver que o curso 
de educação em saúde é o nosso nível universitário, é a nossa próxima 
graduação. Porque graduação não pode ser uma coisa assim: ah, agora sou 
técnico, cheguei a oitava maravilha. Não. Conhecimento nunca tem limite 
(SINDICATO). 
 

Já no âmbito nacional, a categoria se mostra organizadaem torno de dois projetosque 

estão em tramitação: um diz respeito a mais uma Emenda Constitucional, a EC 63, que atribui 

à União o poder de decidir o piso salarial e o plano de carreira dos ACS e dos Agentes de 

Controle de Endemia (ACE), mesmo eles sendo contratados pelos municípios; e outro diz 

respeito ao Projeto de Lei nº 7056/10, que altera a Lei nº 11.350/06 de forma a exigir nível 

médio (2º grau) para os novos ACS e ACE, estabelecer o piso salarial nacional de um mil e 

vinte reais para ambas as categorias, além de criar as Diretrizes do Plano de Carreira que 

devem ser elaborados pelos municípios (BRASIL, 2010b, 2010c). 

Como pudemos perceber no caso de Recife, as questões relativas ao processo de 

formação dos ACS se deram dentro de uma perspectiva de reconhecimento de direitos dos 

trabalhadores, muitos dos quais em discussão nos projetos de lei nacional, acima referidos.  

Estes trabalhadores percebem o papel da educação na transformação das suas vidas, o 

que partiu da inserção destes no mundo do trabalho e alimentou uma perspectiva de vida 

melhor a partir das suas lutas: 
 
Fiz a sétima série, fiz a oitava, ai fiz o magistério, passei quatro anos no 
magistério. Quando terminou o magistério, fiz o PROFAE. Terminou o 
PROFAE fiz o técnico em enfermagem. Terminou o técnico fiz o técnico em 
ACS [...] Pra quem só tinha sétima série. Eu praticamente larguei minha 
casa, entendeu? Minha filha com dez anos eu já saia, deixava pronto a 
comida dela dentro da geladeira. Hoje você bota o pé no chão e diz assim: eu 
sou um trabalhador de saúde, entendeu? Eu não estou na saúde fazendo 
favor. A formação tem esse valor simbólico (ACS-3). 
 (ACS-3). 
 
Veja só, a gente veio de onde? A gente veio de comunidades carentes, né? E 
se tem a noção de que quem mora numa favela não tem educação, quem 
mora numa favela não tem formação, a gente nem tinha formação, nem tinha 
educação, era favelado. (ACS-2). 
 

Sendo assim, o reconhecimento da importância da educação permanente dos 

trabalhadores deve partir tanto do olhar para estes enquanto sujeitos de direito, quanto para a 

essência da vida em sociedade onde o trabalho em atos, constrói as mudanças. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Considerando a magnitude da Estratégia Saúde da Família hoje, entendemos que o 

Agente Comunitário de Saúde poderia ser o sujeito que, dentro do sistema de saúde, enquanto 

profissional, e não enquanto movimento social em si, cumpriria bemo papel de organizar sua 

comunidade, organizar a população, para uma lógica de saúde dentro do sistema que partisse 

de uma construção política: seja nas mobilizações e ações educativas, sejam nas práticas de 

cuidado. 

O papel dele passa a ser importante justamente para se contrapor dentro do sistema 

aomodelo hegemônico de saúde, e implantar um novo modelo a partir das bases comunitárias, 

a partir das lutas sociais que ele está inserido, ou que possa vir a se inserir. 

Desta forma, reconhecer o Agente Comunitário de Saúde é um reconhecimento de que 

saúde em comunidade não pode ser pensada sob a ótica médica. O ACS trás uma diferença 

para dentro do serviço de saúde que não poderia ser reconhecida a partir do profissional 

médico, enfermeiro, dentista como são formados hoje. Esta alteridade, porém, carrega suas 

contradições, assim como todo trabalhador, todo sujeito político, que podem ser 

problematizadas em formações de caráter permanente. 

Sendo o ACS um profissional de atuação exclusiva no SUS, e que adentra o sistema de 

saúde sem uma formação específica para esta intervenção, cabe ao Estado proporcioná-la, 

assim como deve fazê-la numa lógica de carreira, que garanta ao trabalhador seus direitos de 

cidadania. 

O Município do Recife apresentou-se como um importante caso para estudo sobre a 

formação dos ACS, revelando que o contexto político,permeado de sujeitos afinados com as 

demandas dos trabalhadores, e com a clareza da importância da estruturação da atenção 

primária à saúde como ordenadora do sistema de saúde foi relevante na decisão desta aposta 

de formação. 

Os espaços instituídos de negociação com os trabalhadores, como a Mesa de 

Negociação Setorial, e os interesses conjugados com as pautas relativas aos direitos 

trabalhistas por parte da categoria,também favoreceram a pactuaçãoda agenda do curso. 

Assim, na primeira etapa de formação dos ACS em Recife, a pauta teve vinculação com 

a efetivação dos trabalhadores como servidores públicos; e, na segunda etapa, com a 

discussão e inclusão dos ACS no plano de cargos e carreiras dos servidores da secretaria 

municipal de saúde.  
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O contexto nacional também teve importância, em especial na definição da primeira 

etapa da formação (2006), visto que o Ministério da Saúde definiu o Referencial Curricular 

Nacional para os Cursos de Formação Técnica dos Agentes Comunitários de Saúde, além de 

ter garantido repasses de recurso federal para os entes estaduais através das Escolas de Saúde 

Pública. Porém, a instância federal foi omissa na garantia da segunda etapa formativa, não 

destinando recurso nem proporcionando o debate, o que demonstrou o não-compromisso de 

elevar a formação dos ACS para o nível técnico como orienta o próprio Referencial 

Curricular. 

A Escola de Saúde Pública de Pernambuco revelou-se frágil para cumprir seu papel de 

formador dos trabalhadores do SUS, tendo a Secretaria de Saúde do Recife,através dos seus 

técnicos/militantes, assumido o que a cabia de formulação político-pedagógica e de condução 

organizacional e acadêmica. 

A organização Sindical dos ACS cumpriu papel preponderante no processo visto que 

esteve presente nas instâncias decisórias com a pauta da formação, assim como compôs os 

espaços colegiados de construção do curso conjuntamente com outros ACS. 

A seleção de profissionais da própria rede municipal de saúde para atuarem como 

docentes, e sua formação pedagógica com os referenciais críticos utilizados no curso, se 

tornaram uma investida do município, visto que estes potencializarão suas práticas 

profissionais onde estiverem. 

O Projeto Político Pedagógico do curso, tanto na I etapa (2006) quanto nas II e III 

etapas (2012), forambaseadas em referenciais teóricos e metodológicos críticos, promotores 

de autonomia, iniciativa, criatividade eauto-planejamento, necessários para atuação em 

problemas complexos com os quais os ACS se deparam. 

Houve ênfase na formação do ACS enquanto educador em saúde e no seu papel de 

mobilização social ao mesmo tempo em que foram desenvolvidas habilidades para o cuidado 

com destaque para as práticas integrativas e complementares.    

A Educação Popular foi apresentada como ferramenta político-metodológica para o 

trabalho dos ACS, em especial na primeira etapa formativa, estando naquele momento em 

consonância com as políticas de saúde do município. Ressaltamos o papel de docentes, 

assumido pelos ACS na temática educação popular em saúde, tanto na primeira etapa do curso 

quanto na segunda, fruto dos trabalhos de educação permanente realizados nos projetos 

AESA, IESA e ESAM em 2005-2006. 

A instrumentalização dos ACS para o cuidado com as práticas integrativas e 

complementares, se mostrou criativa e contra hegemônica, em contraponto às práticas 
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medicamentosas e centradas em procedimentos, historicamente norteadoras da formação das 

demais profissões na saúde. A impossibilidade de desenvolver outras oficinas temáticas, 

inicialmente planejadas, reduziu a potencialidade que estas teriam, ao proporcionarem o 

aprofundamento dos trabalhos, o que poderia ter explorado melhor as afinidades e 

singularidades dos vários e diversos Agentes Comunitários de Saúde da cidade. 

Foi possível observar a crescente escolarização dos ACS, fruto das políticas de 

educação profissional ofertadas no trabalho, que certamente foram indutoras desta busca pelos 

trabalhadores. 

Em momentos de privatização do sistema público de saúde através das OSS, OSCIPS e 

fundações estatais de direito privado, cabe questionar o interesse destes em garantir a 

qualificação profissional dos ACS, assim como o compromisso com a elevação da 

escolaridade, vinculados ao aumento de autonomia intelectual dos trabalhadores.  

Desta forma, esperamos que este estudo possa contribuir com as reflexões a respeito da 

formação profissional em saúde, sua relação com o trabalho e a importância do caráter 

público e estatal do SUS, que aposta na formação dos trabalhadores, na perspectiva da 

efetivação dos direitos, como foi a proposta do município do Recife neste caso. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Análise da Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde no Município do 

Recife-PE 
Autora: Lívia Milena Barbosa de Deus e Méllo 
Endereço para contato: Rua da Fundição, n. 20. Apto. 101. Santo Amaro – Recife / PE. 
CEP: 50040-100 
E-mail:liviamilenam@yahoo.com.br 
Telefone: (81)9822-5822 
Orientadora:Profa Doutora Nilcema Figueiredo 
Endereço/CCS/UFPE:Av. da Engenharia, s/n. Cidade Universitária. Recife – PE,  
CEP: 50740-600. Telefone:(81)2126-8588  
 

Convido o senhor (a) a participar deste estudo que tem como objetivo analisar a 
trajetória da Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde no município do 
Recife-PE. As informações obtidas servirão para elaboração do trabalho de conclusão do 
curso de Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco e 
serão coletadas através de uma entrevista.  

É necessário salientar que sua participação é voluntária e lhe será garantido e 
respeitado o direito de interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento. Sua 
participação não lhe acarretará despesas, nem ganhos de ordem material. 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 dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, Sla 4 - Cidade Universitária, Recife-
PE, CEP: 50740-600, Tel.: 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

As entrevistas serão gravadas e transcritas em absoluto sigilo, sendo também 
respeitada sua privacidade no momento de escrita da redação final da pesquisa. As 
informações serão armazenadas em ambiente seguro, sob a responsabilidade da pesquisadora, 
podendo os resultados obtidos serem usados apenas para alcançar os objetivos deste trabalho, 
incluindo publicações em revistas indexadas e apresentações em eventos científicos. 

O estudo poderá trazer risco de possível constrangimento para o senhor (a) durante a 
entrevista frente a algumas questões abordadas acerca de sua prática política, aposta na 
formação profissional em saúde e fragilidades nesse processo. Porém, poderá contribuir para a 
discussão da qualidade da formação profissional dos ACS e conseqüentemente melhoria do 
Sistema Único de Saúde, podendo ser um subsídio para o planejamento de outras formações 
profissionais em saúde. 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________,abaixo 
assinado, concordo em participar do estudo “Análise da Formação Profissional dos Agentes 
Comunitários de Saúde no Município do Recife-PE”como sujeito. Fui devidamente 
informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Lívia Milena Barbosa de Deus e Méllo sobre 
a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 
Recife, _______ de _______________ de 2012 

________________________________                       ___________________________ 
Assinatura do participanteTestemunha 
_________________________________                     ___________________________ 
Assinatura do pesquisador(a) responsávelTestemunha 
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APÊNDICE B: QUESTÕES NORTEADORAS PARA REALIZAÇÃO DE 
ENTREVISTA 

 
Universidade Federal de Pernambuco  

Centro de Ciências da Saúde  
Departamento de Medicina Social  

Programa de Pós-Graduação Integrado em Saúde Coletiva 
 

QUESTÕES NORTEADORAS PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Análise da Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde no Município do 
Recife-PE 

 

Objetivo: Analisar trajetória da Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde 
no Município do Recife-PE 
 
 

QUESTÕES NORTEADORAS: 

 

1. Qual o papel dos ACS na consolidação da ESF e qual a importância da sua formação 

profissional? 

2. Quais as estratégias de formação profissional dos ACS em Recife ao longo da sua 

história? 

3. Quais os fatores favoráveis (políticos, econômicos e sociais) para as políticas de 

Formação Profissional dos ACS no Recife? 

4. Que sujeitos influenciaram a definição da agenda de formação profissional dos ACS ao 

longo da história e quais as suas posições políticas neste contexto? 

5. Qual o papel do curso de formação técnica dos ACS, seus limites e potencialidades, 

frente às necessidades de saúde da população e de consolidação do SUS? 
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APÊNDICE C- MODELO PARA CARTA DE ANUÊNCIA  
Universidade Federal de Pernambuco  

Centro de Ciências da Saúde  
Departamento de Medicina Social  

Programa de Pós-Graduação Integrado em Saúde Coletiva 
 

CARTA DE ANUÊNCIA  
 

  Declaro que concordo com o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Análise 
da Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde no Município do Recife-PE”, 
referente à dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Integrado em Saúde 
Coletiva (PPGISC) da UFPE, a ser realizada pela mestranda Lívia Milena Barbosa de Deus e 
Méllo, sob orientação da professora Nilcema Figueiredo. 
 

 Estou ciente de que a referida pesquisa terá como objetivo analisar a Formação 
Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde no município do Recife-PE e que todas as 
informações coletadas serão mantidas em absoluta confidencialidade e sigilo. 
 

 
Data ___/___/___ 
Responsável: 
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