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A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO DE 
TRABALHADORES/AS DA SAÚDE

QUESTÕES:

‘Inserção’ significa algo externo 
que deve ser incorporado em 

um processo, no caso, a 
formação de trabalhadores da 

saúde? 

Tal fato se faz necessário e se 
justifica porque o processo de 

formação desses trabalhadores, 
tal como ocorre, já não 

responde a seus objetivos 
finalísticos? 

A educação popular ganha o 
sentido de inovação 

metodológica para imprimir 
eficiência a um fazer específico 

no trabalho em saúde?



A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO 
DE TRABALHADORES/AS DA SAÚDE

Remete à ideia de que algo deve ser
incorporado para modificar um processo que
se reveste de caráter tecnicista,
normatizado e mecânico, no qual a
aprendizagem e a formação têm como bases
a reprodução de um conhecimento estático,
positivista, centrado em si mesmo, cuja
finalidade é a aquisição de habilidades para
atuar sobre objetos inertes e apáticos, no
caso o corpo dos indivíduos doentes, e fora
do que é considerado normal.

Foto: acervo 9 CONFERES/BA



A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO DE 
TRABALHADORES/AS DA SAÚDE

A educação popular se insere como metodologia dialógica, problematizadora e
reflexiva, avançando para além da transmissão de conhecimentos, criando
possibilidades para a produção de saberes, apresentando uma intencionalidade
sociopolítica na busca de uma sociedade mais justa e mais ética e propiciando o
encontro de saberes distintos, embora complementares – o popular e o técnico-
científico – na busca de soluções que sejam o produto de uma construção
coletiva.
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DA SAÚDE

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS = INSTITUIÇÃO (organização, funcionamento, normas, financiamento etc...)

TODA INSTITUIÇÃO É RESULTADO DO MOVIMENTO DIALÉTICO DE TRÊS MOMENTOS:

• INSTITUIDO = processo de formação existente

•INSTITUINTE = o desenho imaginário do desejo dos atores envolvidos, o que motiva e as diretrizes políticas

•PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO = a EDUCAÇÃO POPULAR entendida como intervenção demandada 
por um novo desenho conjuntural com possibilidade de produzir respostas que desencadeiem a mudança 
desse processo

•A educação popular como uma INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA e não mais como INSERÇÃO.
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• EDUCAÇÃO POPULAR pensada como dispositivo constitutivo da autonomia dos profissionais como
atores que se movimentam na vida e, portanto, são potentes para criar, desejar e interagir com os
usuários do sistema de saúde, promovendo o encontro dialético entre a lógica que orienta a luta
pela vida e a lógica que preside as organizações do setor.

•É possível trabalhar com processos pedagógicos que desconstruam os vínculos de assujeitamento
de trabalhadores e usuários aos espaços da regularidade e normatividade, às leis gerais que orientam
o saber em saúde e ao fetiche da tecnologia. Ao mesmo tempo, tais processos requerem o trabalho
de construção de outros processos pedagógicos que articulem o que existe no mundo que se constitui
fora das pessoas – as máquinas econômicas, sociais, ideológicas – e o mundo que caracteriza os seres
humanos, repleto de sensibilidade, afeto, desejos, percepções, representações, imagens, estética,
valores, criatividade e produção de idéias.
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• A EDUCAÇÃO POPULAR como estratégia que se realiza no encontro com os movimentos sociais nos
quais as relações se pautam nas subjetividades coletivas e nas relações de interação, escuta,
autonomia do outro e no desenvolvimento de atos de cuidado direcionados pelas práticas que
recuperam o saber popular e o modo de vida dos indivíduos, ressignificando a educação popular como
propiciadora de cenários e vivências de aprendizagem.

• A EDUCAÇÃO POPULAR como elementos agregadores de saberes que sobrevivem nos grupos
constituídos em torno das questões de saúde e qualidade de vida, desenvolvendo redes de cuidado
no SUS, tornando possível superar a ideia hegemônica existente de que o outro (paciente) é um objeto
técnico com o qual se estabelece uma relação hierárquica definida com exclusividade pelos
profissionais, que se movimentam em torno da cura tornada objetivo único por meio de intervenções
pontuais sobre a doença em um tempo e um espaço determinado (Bonet, 2004).
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As múltiplas e plurais  características de educação popular tornam-se, assim, ferramentas para o  
desenvolvimento de processos pedagógicos com as quais é possível construir linhas de fuga que 
possam conduzir a transformações do processo de formação de trabalhadores de nível médio da 
saúde.



Tais linhas de fuga podem, neste caso, constituir-se em três planos: 

1. Plano conceitual, teórico e metodológico – no qual se pensam e se desenham 
as práticas de saúde dos profissionais;

2. Plano dos movimentos possíveis de serem desencadeados em busca do 
desejado; 

3. Plano das ações que se desenvolvem nos serviços de saúde, coadunadas com 
a política voltada para a integralidade e humanização do cuidado à saúde.
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No plano conceitual, é possível romper com concepções bancárias de educação e da biomedicina,
trabalhando em uma epistemologia que leve à confluência do significado holístico do processo saúde-
doença, dotado de alta complexidade que evidencia distintos saberes e técnicas que se fazem presentes
no cotidiano e no senso comum;

No plano dos movimentos, é possível mobilizar os envolvidos no processo de formação para
problematizar as relações de poder existentes: poder das informações tecnológicas e do saber
estruturado que aprisiona e modela a ação do profissional; poder burocrático que se enrijece na
definição e na implantação de normas e regras, inviabilizando outras formas organizacionais; e o poder
político que modela o exercício profissional, define as arenas de decisão e reproduz a hierarquia
resistente ao trabalho em equipe;

O plano das ações, toma como base as leis e politicas vigentes, Politica de Educação Popular em Saúde
(MS, 2013) e Politica Nacional de Educação Permanente (MS, 2007), a Política de Educação e
Desenvolvimento para o SUS (MS, 2004).
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Esta mobilização em torno das relações de poder suscita uma aposta por parte dos atores
envolvidos com a formação de trabalhadores de saúde, que consiste na ressignificação de suas
práticas de forma criativa, dialógica, compartilhada com a população e, dessa forma, permite
pensar a saúde como parte de um projeto de vida que leve à emancipação, libertação, autonomia,
solidariedade, justiça e eqüidade.

Isto implica uma necessária interlocução com as esferas de gestão do SUS e a participação nos
espaços políticos que se definem em determinados momentos conjunturais.
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O CONTROLE SOCIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR: 
REFLEXÕES SOBRE O AGIR PARA TRANSFORMAR

• CONTROLE SOCIAL  - RESOLUÇÃO 453/12 DO  CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE;

• MECANISMOS  FORMAIS DE PARTICIPAÇÃO  SOCIAL: CONSELHOS  E CONFERÊNCIAS;

• EIXO TEMÁTICO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO POPULAR EM 
SAÚDE:PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO PARTICIPATIVA.



O CONTROLE SOCIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR: 
REFLEXÕES SOBRE O AGIR PARA TRANSFORMAR

PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
= Como princípio da 
gestão democrática                        

PARTICIPAÇÃO 
POPULAR = Como 

pedagogia participativa

VIII Conferência 
Nacional de Saúde  e 
consolidação do SUS



Fortalecimento das lutas 
populares e humanização das 
relações;

A defesa da gratuidade e 
equidade no SUS;



A 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE “8ª + 
8 = 16ª”,  UM DOS MAIORES  EVENTOS DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO PAIS

.. Por isso convoco assaz toda a população, pois 
participar é uma grande lição, sozinho não! O 
coletivo é bom exemplo.



OBRIGADA!
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