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Resumo

A educação permanente em saúde tem sido um grande desafio para transformar 

a realidade das práticas profissionais e da organização do trabalho. Relata-se a experiência 

da construção do desempenho dos integrantes do Núcleo de Educação Permanente de uma 

região de saúde no interior do estado de São Paulo. Essa construção, a partir do referencial 

da competência dialógica por meio de ciclos pedagógicos, juntamente com a Metodologia da 

Problematização, proporcionou o movimento dialógico entre o mundo do trabalho e o 

processo de formação dos profissionais de saúde; contribuiu para a reflexão e a transformação 

da prática; facilitou as discussões no campo de conhecimento dos participantes, e resultou 

na construção coletiva dos desempenhos dos integrantes desse núcleo. Conclui-se que o 

processo agregou conhecimentos relevantes para o desempenho desses profissionais na 

implantação e na manutenção do processo de educação permanente nos serviços de saúde.

Palavras-chave: Competência profissional. Saúde da família. Formação de recursos humanos. 

capacitação em serviço. Prática profissional.

 RELATO DE EXPERIÊNCIA

EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS MUNICÍPIOS: A FORMAÇÃO POR 

COMPETÊNCIA DIALÓGICA

Mara Quaglio Chirellia

Silvia Franco da Rocha Tonhoma

Akemi Fuonke Ferreirab

Franciele de Oliveira Santosc

Thaise Belucid

Urânia Gomes dos Santose

aFaculdade de Medicina de Marília – Marília (SP), Brasil.
bAtenção Básica; Departamento Regional de Saúde de Marília – Marília (SP), Brasil.
cDepartamento de Higiene e Saúde de Pompeia – Pompeia (SP), Brasil.   
dSecretaria Municipal de Saúde de Gália – Gália (SP), Brasil.
eSecretaria Municipal de Saúde de Marília – Marília (SP), Brasil.
Endereço para correspondência: Mara Quaglio Chirelli – Avenida José de Grande, 332 – Jardim Parati – CEP: 17519-470 – 
Marília (SP), Brasil – E-mail: mara@famema.br 

DOI: 10.5327/Z0100-0233-2014380200017



478

PERMANENT EDUCATION IN MUNICIPALITIES: TRAINING FOR DIALOGIC COMPETENCE

Abstract

The permanent education in health has been a major challenge in transforming the 

reality of professional practices and work organization. The experience of building the performance of 

members of the Center for Permanent Education in a health region located in the countryside São Paulo 

state, Brazil, has been reported. This process, based on the reference of dialogic competence, by means 

of pedagogical cycles with the Problematization Methodology, provided a dialogic movement between 

the world of work and the training process of health professionals; it contributed with the reflection 

and the transformation of practice; it facilitated discussions in the field of knowledge of the participants, 

resulting in the construction of collective performances of the members of this center. The conclusion 

is that the process has added relevant knowledge to the performance of these professionals in the 

implementation and maintenance of permanent education in health services.

Keywords: Professional competence. Family health. Human resources formation. In service 

training. Professional practice. 

LA EDUCACIÓN PERMANENTE EN LOS MUNICIPIOS: LA FORMACIÓN PARA LA 

COMPETENCIA LÓGICA 

Resumen

La educación permanente en la salud ha sido un gran desafío en la transformación 

de la realidad de las prácticas profesionales y la organización del trabajo. Presentamos la experiencia 

de la construcción del desempeño de los miembros del Centro de Educación Permanente de una 

región de salud en el interior de São Paulo, Brasil. Esa construcción, a partir del referencial de la 

competencia dialógica, por medio de ciclos pedagógicos, juntamente con la Metodología de 

Problematización, proporcionó el movimiento dialógico entre el mundo del trabajo y el proceso 

de formación de los profesionales de salud; contribuyó para mejorar la reflexión y transformación 

de la práctica; facilitó las discusiones en el campo de conocimiento de los participantes, lo que 

resultó la construcción colectiva de los desempeños de los miembros de ese centro. Se concluye 

que el proceso añadió conocimientos relevantes para el desempeño de esos profesionales en la 

implementación y el mantenimiento del proceso de educación permanente para servicios de salud.

Palavras clave: Competencia profesional. Salud de la familia. Desarrollo de personal. 

Capacitación en servicio. Práctica profesional.
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INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970, o mundo do trabalho tem vivenciado mudanças 

intensas com a internacionalização dos mercados, a localização da produção em diversos 

países, a multiplicidade e a multiplicação dos produtos e serviços, assim como a elaboração 

de estratégias para que se tenha maior competitividade na produção industrial. Tudo isso tem 

acontecido por meio do uso das tecnologias informacionais, simultaneamente à criação de 

novas configurações de gestão do trabalho.1-3

Frente a essas mudanças ocorrem transformações no mundo do trabalho, e há 

a necessidade de um novo delineamento do perfil dos profissionais, exigindo-se deles outras 

características a serem desenvolvidas, como a polivalência e a flexibilidade. Destaca-se, 

para isso, a identificação de habilidades cognitivas e de competências sociais requeridas no 

exercício das diferentes profissões.3

Buscando contemplar esse delineamento, no plano de formação profissional 

existe a necessidade de deslocar o conceito de qualificação em direção à noção de 

competência, justificando-se pela validade dos conteúdos aprendidos no exercício 

de atividades profissionais.4 

Nesse cenário de transformações, os novos conceitos de produção, por serem 

construções histórico-político-econômicas, resultam de lutas e controle, incluindo interesses 

diversos e produzindo não só conflitos, mas também consensos. A gestão do trabalho 

incorporou, então, para além do resultado, as inter-relações entre as pessoas, transcendendo a 

característica estritamente objetivista.5

O conceito de competência, contudo, guarda uma multiplicidade de 

compreensões ancoradas em diversos referenciais. Autores5-7 citam diferentes abordagens 

sobre competência. A primeira considera competência como uma lista de atributos 

pessoais; a segunda vincula o conceito aos resultados observados e obtidos por meio das 

tarefas realizadas; e a terceira está ancorada na noção de competência dialógica, também 

denominada de holística ou integrada. Esta combina atributos pessoais para a realização 

de ações, em contextos específicos, tendo como objetivo atingir determinados resultados, 

ou seja, articula os resultados e o processo na constituição da competência. Fica evidente 

a compreensão do “saber como” e do “saber porquê” por meio da experiência do 

processo de trabalho.

A competência dialógica trabalha com o desenvolvimento de capacidades ou 

atributos cognitivos, psicomotores e afetivos que, articulados, conformam maneiras diferentes 

de realizar as ações fundamentais e pertinentes a uma determinada prática profissional. 
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Portanto, isso possibilita responder às necessidades que emergem do contexto, pois gera o 

diálogo entre o mundo do trabalho e da formação profissional.5,7 Assim, a opção por essa 

concepção faz-se pertinente por favorecer as possibilidades de mudança no papel dos 

profissionais, tanto da academia como dos serviços de saúde. 

 Como a competência não é algo que se possa observar diretamente, mas deve 

ser inferida pelo desempenho, e este é constituído da ação em situações práticas, ela pode ser 

verificada por uma seleção do conjunto de evidências de habilidades e atitudes expressas 

durante o desenvolvimento das atividades do trabalhador. O que diferencia essa inferência é 

o contexto em que o trabalhador está inserido e como ele realiza o desempenho.5,7 

Desde a década de 1970, o setor da saúde tem enfrentado crises no modelo de 

organização dos serviços de saúde, no processo de trabalho e na forma de cuidar das pessoas.  

Frente às mudanças no mundo do trabalho e aos desafios da prática profissional 

em saúde, surge como estratégia viável e potente a proposta da educação permanente em 

saúde (EPS), proporcionando espaços de reflexão crítica. O objetivo é que os trabalhadores 

repensem sua prática e compreendam o processo de trabalho no qual se encontram inseridos, 

para que seja possível rever condutas, buscar novas estratégias de intervenção e superar 

dificuldades existentes no trabalho.8

A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) inicia a estruturação do 

conceito de EPS em meados da década de 1980, sistematizando, nos anos 1990, seu 

conhecimento teórico e metodológico para a formulação de Programas de Educação 

Permanente em saúde.9 

Segundo a OPAS, a EPS envolve diferentes aspectos a serem abordados pela 

“educación en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo en los diferentes servicios, cuya 

finalidad es mejorar la salud de la población”.10 Essas autoras ainda acrescentam que as 

diferentes concepções de trabalho em saúde também apresentam correlação com o conceito 

de educação e com a forma de realizar o trabalho.

Todo esse processo deve ter como objetivo transformar as práticas 

profissionais e da organização do trabalho. Sua lógica deve ser descentralizadora, 

ascendente e transdisciplinar.11

Assim, para que tenha maior efetividade, a educação permanente deve partir 

do pressuposto da aprendizagem significativa, além de ser estruturada na problematização do 

processo de trabalho visando à transformação das práticas profissionais e à (re)organização 

do trabalho, partindo das necessidades de saúde da população e abrangendo os processos de 

gestão e do controle social.12 
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Em 2003, no Brasil, criou-se a política nacional para gestão da educação no 

trabalho em saúde, e, em 2004, foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, publicada na portaria nº 198 GM/MS/13, de fevereiro de 2004.13 

Com a aprovação das diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde — 

consolidação do SUS e regionalização, como eixo estruturante do Pacto em Gestão, com a 

organização das Regiões de Saúde (RS) e a constituição dos Colegiados de Gestão Regional 

(CGR) como instância de decisão14 —, em 2007 foram definidas as novas diretrizes e 

estratégias para implementação da política de EPS.15

A partir da política nacional no estado de São Paulo, foram sendo constituídos 

os polos e os Núcleos de Educação Permanente em Saúde (NEP). Entre outras ações, estes 

atuam com o planejamento de necessidades de formação dos profissionais dos serviços de 

saúde e dos representantes da comunidade, organizados nos Planos de Ação Regional para a 

Educação Permanente em Saúde (PAREPS) e pactuados em instância de deliberação nos CGR.

A implementação da política de EPS nos municípios ocorreu por meio dos NEP, 

possibilitando aumentar a participação das diferentes instâncias e, consequentemente, ampliar 

sua discussão junto às equipes de saúde.

No âmbito do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília, São Paulo, 

os núcleos de educação permanente foram denominados NEPER e, com a constituição 

formal deste núcleo em 2008 na RS de Marília, identificou-se que os participantes tinham 

pouca aproximação teórico-prática em relação aos pressupostos da EPS e aos da própria 

atividade que deveriam desenvolver. Dessa forma, discutiu-se a necessidade de promover 

maior aprofundamento nessa área, inclusive para que pudessem desenvolver seu trabalho 

adequadamente, buscando maior interlocução com os gestores municipais e com as 

instituições formadoras e, consequentemente, fortalecendo a política de EPS na região.

Diante da riqueza do processo vivido e da escassez de produção científica 

acerca da formação de profissionais na matriz de competência dialógica, no cenário de 

prática profissional, torna-se relevante relatar a construção do desempenho dos integrantes do 

NEPER em uma região de saúde do interior do estado de São Paulo.

DESCRIÇÃO

Em 2011, o NEPER da RS de Marília foi reconstituído com representantes dos 

municípios, indicados pelos gestores da saúde e pelos técnicos do DRS. 

Em função da heterogeneidade de formação profissional dos integrantes do 

núcleo e das dificuldades para se trabalhar com o método da educação permanente em 
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saúde, surgiu a necessidade de formação desses profissionais, já identificada no PAREPS desta 

RS em 2010.

Na seleção inicial para a realização do curso foi proposto que os 

representantes e seus suplentes tivessem como critério a facilidade de aproximação com 

o gestor e o perfil para trabalhar na área de EPS. Porém, frente ao cenário dos municípios, 

algumas mudanças na seleção e, ao longo do curso, na composição dos integrantes do 

grupo, foram consideradas. Assim, a compreensão dos gestores em relação à proposta 

do NEPER, a indisponibilidade de participação de alguns profissionais que atendessem ao 

critério estabelecido e a dificuldade de compreensão da proposta do NEPER pelos próprios 

profissionais selecionados foram determinantes.

Dos 30 profissionais inscritos no curso, 21 (70,0%) tinham formação universitária 

(11 enfermeiros, 5 psicólogos, 2 dentistas, 1 professor, 1 assistente social e 1 educador de 

saúde pública) e 9 (30,0%) tinham formação no ensino médio (4 técnicos/auxiliares 

de enfermagem, 4 profissionais da área administrativa e 1 técnico de informática).

O curso foi desenvolvido de 28 de setembro de 2011 a 25 de abril de 2012, 

em 14 períodos de 4 horas presenciais, com intervalo quinzenal e 16 horas de dispersão, 

totalizando 72 horas. O trabalho foi conduzido em um grande grupo e em dois pequenos 

grupos de profissionais representantes dos municípios, conforme a área de atuação das duas 

articuladoras da Atenção Básica presentes no curso.

A atividade dos articuladores faz parte do Programa da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, com o objetivo de apoiar o gestor municipal e as equipes de saúde nas 

ações relativas à Atenção Básica.16-17

O primeiro grupo foi composto por representantes de Álvaro de Carvalho, 

Garça, Guaimbê, Guarantã, Júlio Mesquita, Marília, Oriente, Pompeia, Quintana e Vera Cruz; 

o segundo, pelos de Alvinlândia, Campos Novos Paulista, Fernão, Gália, Lupércio, Ocauçu, 

Oscar Bressane e Ubirajara.

As oficinas de trabalho nos encontros presenciais foram realizadas a partir 

dos pressupostos da pedagogia crítica aplicados à educação permanente em saúde. Para 

tal, trabalhou-se com a metodologia da problematização, que propõe a reflexão e a 

transformação da realidade.

Foram realizados ciclos pedagógicos, desenvolvendo a proposta programática 

por meio da vivência da prática, reflexão da prática vivenciada (síntese provisória), busca 

qualificada de informações, reflexão da prática com intenção de transformá-la (nova síntese) 

e avaliação. Os ciclos foram desenvolvidos, conforme a proposta inicial, considerando-se as 
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áreas de competência, educação na saúde, gestão e práticas na saúde, além de produção do 

cuidado em saúde.18 

Durante o desenvolvimento do ciclo foram propostas atividades de dispersão 

junto aos integrantes do grupo. O objetivo era que iniciassem a prática da educação 

permanente em saúde nos municípios, buscando se integrarem com os profissionais que 

já tinham feito a formação de facilitadores ou apoiadores de EPS. Deviam apresentar a 

proposta do NEPER para o gestor do município e organizar o modo de iniciar as atividades 

junto à(s) equipe(s). 

Propôs-se trabalhar na lógica de competência dialógica, pela qual se prevê 

o desenvolvimento por meio de desempenhos. Assim, os participantes realizam a reflexão 

da prática profissional ao desvendar a realidade em que vivem, com a construção de 

significado (ações) e de sentido (finalidade das atividades compostas por um conjunto 

de ações) do trabalho de forma articulada ao contexto, na perspectiva de superar as situações 

problemáticas. Como resultado desse processo, construiu-se o desempenho “Ações e 

desempenhos dos integrantes do NEPER Marília” (Tabela 1).

A concepção de competência compreende a capacidade de articular e mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes, colocando-os em ação para resolver problemas 

e enfrentar situações de imprevisibilidade em dada situação concreta de trabalho e em 

determinado contexto cultural.19 

Na competência dialógica, considera-se o contexto e a cultura local do trabalho 

em que se dá a ação, incorporando a ética e os valores como elementos do desempenho.5,20,21 

A competência não é visível, mas é inferida por meio da observação dos 

desempenhos que representam a síntese das tarefas e das capacidades mobilizadas para a 

sua realização.22

Na construção dos desempenhos dos integrantes do NEPER Marília, parte-se do 

relato da vivência da prática profissional de cada participante, com a finalidade de refletir sobre 

ela, bem como da identificação de lacunas de conhecimento com a elaboração de questões de 

aprendizagem para posterior busca qualificada de informação. A partir dessa busca individual, 

houve o compartilhamento das informações nos grupos, possibilitando aos integrantes refletir sobre 

a prática profissional e compreendê-la por meio dos fundamentos teóricos propostos pelo curso.

Foram trabalhados ciclos nas três áreas de competência: educação na saúde, 

gestão e práticas na saúde e produção do cuidado em saúde. Posteriormente, realizou-se a 

descrição da prática profissional em EPS dos integrantes do curso, em que foram identificadas 

as potencialidades e as fragilidades, possibilitando intensa troca de experiências.
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Área de competência: organização e gestão para o cuidado em saúde
Ações Desempenho

Organiza o 
trabalho em 
saúde

- Promove espaços coletivos e democráticos de discussão, refletindo sobre o processo de trabalho da equipe (todos 
os profissionais), identificando e trabalhando os conflitos, problemas e fortalezas no cotidiano do trabalho; 

- Desenvolve o trabalho em equipe e a articulação das práticas de cuidado à saúde individual e coletiva para obter 
vínculo, responsabilização, eficácia, eficiência e o menor dano possível ao usuário e ao funcionário; 

- Negocia com diferentes atores e instituições, produzindo acordos e potencializando a aprendizagem, imprimindo 
uma trajetória descentralizadora, articuladora, criativa, transformadora e acumuladora  de forças  políticas e de aliados; 

comunica-se com respeito e ética, promovendo o diálogo e identificando as necessidades dos interlocutores.

Identifica 
e analisa 
problemas

- Promove espaços coletivos e democráticos de discussão para compreender o contexto com diferentes atores 
(comunidade, equipe, instituição formadora), levantando e analisando dados epidemiológicos, culturais, socioeconômicos 

e  infraestrutura da unidade de saúde e sua área de abrangência;
- Identifica problemas apontados pela equipe, levando em conta os valores e interesses dos diferentes atores e 

o compromisso com os princípios de justiça e equidade, priorizando, de acordo com os recursos disponíveis e a 
magnitude (tamanho/amplitude), a transcendência (relevância/importância/justificativa)  

e sua vulnerabilidade (possível de intervir).
- Busca, junto à equipe, explicação dos problemas considerando a ameaça e as oportunidades, as relações de força 

e as articulações entre estrutura e conjuntura do município.

Elabora 
plano de 
intervençao

- Elabora junto à equipe, estratégias de intervenção de cuidado individual e coletivo, considerando o referencial da 
Vigilância a Saúde, no seu espaço de governabilidade e encaminha demandas;

- Elabora plano de monitoramento e avaliação tomando decisões de forma coletiva e  
pactuada no âmbito municipal e regional.

Executa e 
avalia plano e 
intervençao

- Implementa, com a participação da equipe, as ações e o plano de monitoramento e avaliação de forma articulada, 
considerando a responsabilização compartilhada, estimulando a capacidade reflexiva e criativa para superação de 

dificuldades e limites, visando ao constante ajuste do plano segundo as mudanças da conjuntura;
- Possibilita e estimula espaços de educação permanente para reflexão do processo de trabalho do setor, 

favorecendo rever sua organização, bem como os conflitos originados dos relacionamentos interpessoais; - Reflete, 
analisa e avalia o processo vivido elaborando documentos e apresentações que permitam ao grupo expor suas 

conclusões e possíveis planos de intervenções, registrando-os de forma clara e sistematizada.

Área de competência: educação para a Saúde

Ações Desempenho

Elabora e 
organiza o 
plano de 
educação 
permanente 
dos profissionais 
da saúde

- Elabora, junto à equipe, plano de educação permanente a partir das necessidades identificadas ao longo do processo de 
reflexão do trabalho em saúde, buscando superar os problemas e as necessidades da organização do trabalho para uma 

prática profissional fundamentada nos princípios e diretrizes do SUS;
- Organiza as atividades educacionais e os recursos necessários, utilizando métodos que promovam a aprendizagem 

significativa, com base na educação de adultos realizada em grupo. Essa aprendizagem tem como intenção a 
reflexão sobre as ações que fazem, com qual finalidade realizam e quais meios e instrumentos/tecnologias são 

utilizados. Fundamenta-se em bases teóricas que favoreçam o cuidado individual e coletivo e 
a gestão para o cuidado na vigilância à saúde; 

Executa e 
avalia o plano 
de educação 
permanente

- Realiza as atividades educacionais planejadas, desenvolvendo os desempenhos da prática profissional e articulando 
a realidade do trabalho aos processos de aprendizagem;

- Promove e fortalece processos de avaliação que favoreçam a atitude crítica, reflexiva e a construção de autonomia, 
identificando os problemas de aprendizagem para a transformação da prática profissional e do processo de 

formação.

Área de competência: produção do cuidado em saúde

Ações Desempenho

Analisa o 
trabalho e as 
relações na 
produção do 
cuidado em 
saúde 

- Compreende os processos de subjetivação no trabalho em saúde, utilizando instrumentos que contribuam para a 
análise desses processos e para a cogestão do cuidado; 

- Compreende os conceitos, objeto, meios e instrumentos e finalidade utilizados na produção do cuidado individual 
e coletivo em saúde, constituindo sujeitos e buscando mudanças no processo de trabalho, na perspectiva da 

constituição do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Tabela 1 – Ações e desempenhos dos integrantes do Núcleo de Educação Permanente Marília
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Paralelamente ao desenvolvimento dos ciclos, nos momentos de dispersão 

ocorreram as atividades de educação permanente em saúde nos municípios, negociando 

com os gestores a retomada dos projetos de EPS já iniciados ou planejando essas práticas 

junto às equipes. 

A partir de então, elaborou-se a descrição do desempenho dos integrantes do 

NEPER Marília por área de competência. Essa construção se deu no grande grupo, considerando 

as vivências da prática profissional e as reflexões elaboradas nos ciclos pedagógicos, buscando 

a aprendizagem constituída ao longo do curso pelo movimento dialógico entre o mundo do 

trabalho e o processo de formação dos profissionais de saúde.

Inicialmente, com a técnica da “tempestade de ideias”, solicitou-se que todos 

pudessem pensar sobre quais ações os profissionais desenvolvem quando realizam a EPS, e 

este momento foi registrado. Depois, as ações foram agrupadas por área de competência, 

identificando-se também qual seria movimento de encadeamento sequencial dessas ações, a 

ser realizado em cada uma das áreas.

A seguir, trabalhou-se em conjunto na descrição dos desempenhos de cada 

uma das ações, ou seja, foram descritos os conhecimentos, as habilidades e as atitudes para 

cada uma delas, com o intuito de que os facilitadores do NEPER tivessem clareza de como 

mobilizar suas capacidades junto às equipes nos municípios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao se trabalhar com o referencial de competência dialógica, pressupõe-se a 

necessidade de uma metodologia de ensino-aprendizagem que possibilite a reflexão sobre a 

prática profissional. 

Quanto à metodologia utilizada no curso, os participantes identificaram como 

facilidade a oportunidade de compartilhar as experiências locais, relativas aos municípios, 

por meio da reflexão do processo de trabalho vivido. Relacionaram os problemas, 

realizaram buscas de informações e identificaram soluções, o que possibilitou a eles ter 

liberdade para colocar suas opiniões. Mencionaram, ainda, que o movimento contribuiu 

para aprendizagem significativa.

O processo de formação foi enriquecedor, fomentado pela possibilidade de se 

trabalhar em grupos cujos participantes possuíam diversas formações profissionais e vivências 

da prática, similares e também distintas, expressadas e compartilhadas entre os integrantes 

durante as discussões. Houve clara troca de saberes e reflexões sobre os conhecimentos já 

adquiridos por cada um para a construção coletiva de novos saberes, com novos significados. 
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Foi fundamental respeitar todos os saberes, então, tudo o que era dito era considerado 

importante, transformando-se em contribuição. 

Alguns apontaram dificuldades, como manter frequência no curso por outras 

demandas priorizadas pelo gestor; em alguns momentos, as discussões concentraram-se em 

poucos participantes, porque os outros não estavam familiarizados ainda com a metodologia 

ativa/problematizadora; também foi relatada a dificuldade de adesão pelas equipes às 

propostas de mudança nos períodos de dispersão, assim como a falta de tempo hábil para 

pesquisa em local que não fosse a Internet.   

A dificuldade inicial frente à metodologia utilizada foi encarada pelos 

participantes como oportunidade para o aprendizado, resultando no empenho e 

consequente otimização do processo de formação. Nesse momento, em que os 

participantes reconheciam ser esta uma dificuldade comum a muitos, tornou-se uma 

facilidade trabalhar em grupo, propiciando espaço aberto, isento de discriminações ou 

julgamentos, para exposição das dúvidas e construção conjunta de possíveis soluções na 

construção de novos conhecimentos.

Os integrantes sinalizaram que os temas abordados contribuíram para a reflexão 

da vivência da prática com a intenção de transformação. Destacaram temas relevantes, 

como discussão dos desempenhos e competência, referencial de cogestão, importância do 

trabalho em equipe, reorganização do processo de trabalho, valorização da equipe e do ser 

humano, compreensão do processo de educação permanente como um todo com a equipe, 

discussão do processo de implementação da educação permanente no município e discussão 

da constituição das necessidades no processo de EPS. Citaram, ainda, as metodologias ativas e 

a aprendizagem significativa.

Importante destacar que a utilização de um novo método para esse grupo, 

com diversidade de categorias profissionais, não dificultou a operacionalização do processo 

de construção dos desempenhos. Essa heterogeneidade não apresentou qualquer dificuldade 

durante os encontros presenciais; pelo contrário, facilitou as discussões e reflexões do campo 

de conhecimento de cada integrante do curso, sem ênfase sobre os núcleos de conhecimento 

das diferentes categorias. A diversidade só proporcionou legitimidade ao processo de 

construção das áreas de competência e seus respectivos desempenhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivenciada durante este processo de formação foi transformadora, 

haja vista que contribuiu para a construção coletiva dos desempenhos dos integrantes do 
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NEPER, além de possibilitar o reconhecimento das potencialidades de cada um, o estímulo ao 

trabalho em equipe e o respeito às diversas opiniões e visões de mundo que traziam em sua 

bagagem pessoal/profissional.

Tal experiência instigou os mais variados sentimentos nos participantes, desde o 

anseio inicial pela responsabilidade depositada em sua indicação para o grupo até sentimentos 

de superação, valorização e gratificação pelos resultados obtidos ao final do processo.

Vale ressaltar a apreensão dos conhecimentos constituídos por meio dos 

conteúdos pesquisados e trabalhados nos grupos. Isso possibilitou aprendizagem significativa, 

especialmente porque partia da problematização de situações reais. Isso efetiva a apropriação 

dos conteúdos, que, associados aos pressupostos da EPS, culminam como ferramenta para 

reflexão, construção e reorganização em equipe do processo de trabalho.

Implantar e manter ativo um processo de educação permanente em saúde 

nos serviços tem sido um grande desafio. A EPS deve ser inserida na rotina de trabalho das 

equipes, com a colaboração e a compreensão do gestor sobre a sua importância. É também 

relevante que essa forma de trabalhar seja entendida pela comunidade e, portanto, deve ser 

previamente discutida sobre a necessidade das reuniões de equipe. 

A participação dos articuladores da atenção básica do DRS que atuam 

nos municípios desta região de saúde foi importante não só pela formação, mas pelo fato 

de poderem estar junto com os integrantes do NEPER nas discussões e reflexões durante o 

processo de formação. Posteriormente, nos seus respectivos municípios, puderam auxiliar na 

pactuação, apoiando-os no desenvolvimento da EPS junto às equipes locais.

Foi possível perceber benefícios no decorrer das oficinas, como sínteses 

provisórias, buscas de informações e novas sínteses, mais qualificadas. Também observou-se 

melhora nas relações de trabalho, fortalecimento dos vínculos e das ações que, antes isolados, 

não tinham impacto na realidade das unidades de saúde.  O curso levou ao fortalecimento 

dos profissionais na conquista de espaços protegidos para as reuniões semanais de equipe 

ou na transformação de sua dinâmica. Além disso, os participantes do curso passaram a ter 

postura mais ativa e crítico-reflexiva também em outros espaços de discussão/reflexão da 

prática, diferentemente de outros profissionais, que não tiveram tal oportunidade. A utilização 

da EPS tornou-se mais concreta, com reuniões mais motivadoras e produtivas.

A partir dessa experiência, conclui-se que esse processo de formação 

contribui para que os integrantes do NEPER tenham participação nos encontros mensais, 

direcionem suas ações nos municípios e agreguem conhecimentos relevantes para a 

função que deverão desempenhar. 
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Trata-se, pois, de uma experiência válida para os núcleos das diversas regiões, 

que podem, por meio dos desempenhos elaborados, contribuir para que a EPS seja 

implantada de fato, fomentando mudanças para que a atenção básica seja uma estratégia de 

organização das ações municipais de saúde e ordenadora do sistema loco regional, definindo 

um modelo de que atenda aos princípios norteadores do SUS. 
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