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Notas Iniciais: o simpósio como amplificação do circuito discursivo
dos cenários da práxis em Psicologia e Políticas Públicas
Este texto possui uma polifonia por reunir não apenas autoria oriunda de diferentes
instituições públicas de ensino superior que se dispuseram a dialogar suas atuações, mas por conjugar
as vozes de distintos atores sociais que compuseram o campo de pesquisa e intervenção de cada uma
das docentes. Entendemos o simpósio como um meio profícuo de expandir o debate sobre
determinado assunto, onde os proponentes compartilham tanto a palavra e a problemática sobre um
objeto de estudo, como também ampliam o circuito discursivo ao endereçar a um público maior
questões dos cenários da práxis.
Nessa proposição, gostaríamos de evidenciar os saberes-fazeres que compareceram como algo
comum que aqui nos reúne: o encontro das atuações acadêmico-profissionais com as Políticas
Públicas no Brasil, em especial, o olhar para a saúde do trabalhador no contexto da Vigilância em
Saúde do Trabalhador (VISAT), no contexto do Sistema Prisional e no contexto da Atenção Básica.
De perspectivas teórico-conceituais distintas, colocaremos em cena possibilidades de reflexões e
intervenções advindas do encontro entre Universidade e Sociedade. Falaremos de uma Universidade
que extrapola seus muros e dirige-se à realidade de inúmeros homens e mulheres que laboram dia-adia, tendo seus corpos e subjetividades atravessados não apenas pela positividade do trabalho (que
possibilita uma inserção social, econômica e de conquista da saúde), mas também pela negatividade,
ao viverem as dores e os sofrimentos que pode impulsioná-los ao adoecimento e à morte.
Abordar tais aspectos a partir de experiências de diferentes inserções institucionais é
indispensável para identificar aspectos afirmativos em Saúde do Trabalhador (ST), no caso, ações
geradoras de vida, como também localizar elementos que a interditam, ao fragilizá-la. Para tanto,
devemos situar um embate constitutivo do processo saúde-doença-trabalho a partir da análise de
dispositivos institucionais presentes no locus de trabalho em dimensão local e global. Em vista disso,
três experiências serão explanadas. A primeira experiência diz respeito ao PET-VS (Programa de
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Educação para o Trabalho em Saúde, Vigilância em Saúde), eixo Saúde do Trabalhador. Uma
vivência interdisciplinar e multiprofissional que envolveu acadêmicos, tutores e preceptores de
diversas formações e campos de saber. A segunda experiência apresenta considerações sobre as
condições e processos de trabalho de agentes de segurança penitenciária inseridos em instituições
prisionais de regime fechado localizadas no interior do estado do Paraná. Os agentes penitenciários,
como trabalhadores que mantêm contato direto com os apenados, representam um suporte material da
instituição, sendo colocados como protagonistas da lógica do funcionamento prisional. E, por sua vez,
a terceira experiência tem como ponto de partida uma pesquisa conduzida junto à Estratégia Saúde
da Família (ESF), operada numa Unidade Básica de Saúde (UBS) de um município do sul do Brasil.
Este contexto é tomado como locus privilegiado para analisar a complexidade do trabalho,
interrogando sobre a possível relação entre o princípio da participação da comunidade na gestão do
SUS e a conquista da saúde pelos próprios trabalhadores.
A Saúde do Trabalhador: a incursão de uma Psicologia em diálogo
Conforme dados da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast)
(2006) o cenário de trabalho brasileiro está marcado por reincidentes agravos à saúde. Há uma
expressiva subnotificação que oculta a realidade do trabalho em sua faceta destrutiva e mórbida. Esta
invisibilização impede não somente identificar os agentes condicionantes e determinantes do processo
de adoecimento e morte – dificultando o estabelecimento de ações prioritárias e efetivas para
enfrentar e transformar as condições de trabalho – como também expressa o descaso de entidades
com o ser humano que labora.
As Políticas Públicas, em termos de saúde e segurança, são de responsabilidade do Estado em
sua implementação. A saúde, assim como um trabalho digno, seguro e que não adoeça ou ameace a
vida, é base da organização social e direito humano básico. Portanto, cabe ao Estado e às políticas
públicas garantir ao trabalhador condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, a
realização pessoal e social, sem prejuízo para sua saúde, integridade física e mental. Desse modo, ST
está inserida nas Políticas Públicas de Saúde. Refere-se a um campo de saberes e práticas múltiplos
que devem ter claros compromissos teórico, ético e político. Não se trata de um termo descritivo que
seja sinônimo de Saúde Ocupacional ou Medicina do Trabalho, pelo contrário, rompe com essas áreas
para requisitar distintos conhecimentos para lidar com o fenômeno da intricada relação trabalhosaúde-doença. Nesses termos, o campo da ST constitui-se mediante as articulações intersetoriais,
intrassetoriais, interprofissionais e interdisciplinares.
Na perspectiva da ST é imprescindível integrar o conhecimento do próprio trabalhador.
Reconhecê-lo como sujeito de saberes, vivências e experiências. Diferente dos movimentos da
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Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional, a ST afirma que o trabalhador é componente
fundamental para fazer parte do investigar e intervir sobre a realidade laboral. Deve protagonizar com
seus conhecimentos e ações que contribuam com a compreensão e transformação do processo saúdedoença-trabalho a que estão expostos. É por intermédio das ações compreendidas no campo da
vigilância que meios são encontrados para interromper o ciclo processo/ambiente trabalho-doençamorte, correntes no Brasil. No contexto prisional, a discussão sobre a ST perpassa questões bem
específicas. Uma das principais prerrogativas do Sistema Penitenciário é, em última análise, a
reeducação e reinserção social dos apenados. Para tanto, se utiliza a privação de liberdade que ocorre
em estabelecimentos prisionais (as penitenciárias) onde o preso é submetido há uma série de regras e
procedimentos inerentes à instituição. Um dos efeitos desse tipo de instituição é a destituição de
elementos que compõe a subjetividade do apenado que é invadido pela subjetividade da própria
instituição, enquanto conteúdos imaginários e simbólicos que são organizadores de pessoas e
processos. Como parte fundamental da instituição prisional estão os agentes de segurança que
mantêm contato direto com os apenados representam o protagonismo da lógica do funcionamento
prisional. Ao se inserirem cotidianamente no contexto prisional, os agentes são igualmente
“invadidos” e submetidos à lógica da subjetividade da instituição que cobre destes trabalhadores uma
postura profissional vigilante e rígida (quanto às normas a serem cumpridas) que constituem
processos cotidianos de trabalho permeados de medo, violência e desgaste físico e psíquico, como já
discutidos por outros autores (Vasconcelos, 2000; Lopes, 2002). As ausências de políticas e ações
orientadas de atenção à saúde destes trabalhadores é o foco de discussão de uma parte deste simpósio.
Em termos de políticas públicas, também se acompanha no Brasil um engajamento do
Ministério da Saúde (MS) para a qualificação da Atenção Básica (AB). A publicação da Política
Nacional de Atenção Básica – PNAB (Brasil, 2006) estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a
organização da AB decidindo-se alçar a Saúde da Família (SF) como “estratégia nacional” e não mais
como um “programa”, conferindo-lhe uma dimensão ampliada. Desta maneira, a SF é apresentada
como estratégia para reverter este modelo de assistência e como proposta para fortalecer a AB como
eixo de orientação da assistência à saúde, colocando em sintonia os princípios preconizados pelo SUS.
Dada a importância atribuída à AB e tendo como horizonte comum as preocupações pertinentes à ST,
a aproximação com a PNAB deu-se via interrogação acerca da singularidade do trabalho na AB. A
análise apresentada neste simpósio explora resultados provenientes da pesquisa mencionada acima.
Foi possível apreender e explorar, no curso da ação, uma experiência exitosa, na qual se encontravam
indícios de uma conciliação positiva entre os critérios de qualidade e produtividade das ações de saúde
(por exemplo, cobertura vacinal completa, controle dos casos de hipertensão) com a conquista e
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fortalecimento da saúde dos próprios trabalhadores, via ampliação de sua capacidade normativa no
trabalho (Canguilhem, 2009). Estes resultados indicam a importância de se sustentar a saúde dos
trabalhadores para que os objetivos das diferentes políticas públicas possam ser alcançados.
Caminhos metodológicos
As três experiências aqui explanadas fundamentaram-se na pesquisa qualitativa, privilegiando
a compreensão de grupos e relações complexas entre os elementos presentes numa realidade social,
buscando o “(...) desvendamento de sua lógica interna e específica, de sua cosmologia, de sua visão
de determinados problemas (...)” (Minayo e Minayo-Gómez, 2003, p.137).
O campo teórico na experiência do PET-VS e no contexto prisional possuem olhares
fundamentados na Psicodinâmica do Trabalho, como escola teórica capaz de situar a gênese e os
destinos do sofrimento. A abordagem da Psicodinâmica do Trabalho se dedica ao estudo e análise das
relações dinâmicas dos indivíduos em seu cotidiano de trabalho. Significados e representações das
vivências no trabalho são construídos entre sujeitos trabalhadores e a organização do trabalho, sendo
valorizados nesta abordagem os processos subjetivos e intersubjetivos mobilizados pela situação
laboral. Dejours (1991), nos fala que as relações que o sujeito estabelece com a situação de trabalho
podem ser permeadas de contradições e impossibilidades de construções de vivências prazerosas e
positivas. Já na pesquisa conduzida junto à ESF foi orientada pelo ponto de vista da atividade de
trabalho, cuja construção opera-se com o conceito de atividade, utilizado por diversas disciplinas e
experienciado pelos protagonistas da atividade em foco. No simpósio, o debate será norteado pelas
contribuições teórico-metodológica-técnicas da Ergonomia da Atividade e Psicodinâmica do
Trabalho colocadas em diálogo com os desenvolvimentos teóricos de Canguilhem (2009) e sobre a
‘relação de serviço’ (Zarifian, 2012). A adoção deste ponto de vista colabora para a compreensão da
complexidade existente nas situações de trabalho como também a compreensão dos recursos
necessários para ação e a invenção de outros, revelando a dimensão humana como imprescindível no
desenrolar do trabalho.
À guisa de conclusão
A partir desse debate que conjugou três cenários distintos, é possível (re)conhecer os agravos
decorrentes da relação trabalho-saúde-doença e estabelecer estratégias de prevenção e promoção em
Saúde do Trabalhador na Atenção Básica. Com a atuação integrada entre Universidade e Sociedade,
seja ela entendida como a rede de saúde (mediante o PET-VS), e laços sociais e institucionais outros
(como a questão da saúde aos servidores do Sistema Prisional) – mais a disseminação dos resultados
dessa pesquisa – espera-se fomentar a vinculação entre ensino-serviço-comunidade, promover uma
reorientação na formação dos discentes, qualificar ações dos profissionais da saúde, conferir apoio às
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equipes no planejamento das ações de atenção e gestão em ST e contribuir com a qualidade do
atendimento ofertado aos usuários da rede. As diferentes pesquisas e intervenções demonstram a
importância e a necessidade da articulação entre os processos de trabalho, saúde e subjetivação.
Como instância norteadora dos diálogos, mazelas e necessidades da vida social, as políticas públicas
são parte do processo de constituir a gestão em atenção em saúde, não sendo o único ou mesmo o
mais importante definidor do processo. Não há discurso jurídico ou a concretude de uma constituição,
lei ou política que exista sem a aceitação da sociedade que a reconheça e lhe dê existência na esfera
das relações cotidianas dos serviços e das ações diárias de cuidado, sejam elas onde forem. Por fim,
defendemos que a luta pela saúde não se restringe ao “campo de saúde do trabalhador”, mas deve ser
conquistada cotidianamente, a partir dos locais de trabalho.
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Como ensino-serviço-comunidade poderiam se encontrar? O que os reuniria em uma proposta
conjunta de trabalho? De que maneira estas instituições conseguiriam lograr benefícios que não são,
em primeira instância, financeiros e nem materiais? Quais ações seriam potencializadas e quais
desafios teriam de ser enfrentados? Para tentarmos responder de maneira breve essas perguntas,
narraremos nessa proposta textual, a vivência de um encontro profícuo entre a Universidade Estadual
de Maringá (UEM), a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá (SMS) e o território de uma região
da referida cidade, onde se desdobrou a atuação a partir da área de abrangência de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS). O mote que oportunizou o encontro entre ensino-serviço-comunidade foi o
Programa de Educação pelo Trabalho em Vigilância em Saúde (PET-VS). Nesse Programa a
perspectiva interdisciplinar e multiprofissional fez-se realidade ao conjugar acadêmicos, preceptores e
tutores de diferentes formações mais os viveres e saberes dos próprios trabalhadores que recebem –
em seus locais de trabalho a equipe de pesquisadores do PET-VS – e são recebidos pela UBS,
enquanto usuários.

Notas sobre a saúde do trabalhador e a Atenção Primária
A atenção à saúde do trabalhador (ST) está institucionalizada pela Política Nacional de Saúde
do Trabalhador e da Trabalhadora com objetivos e estratégias de fortalecimento neste campo, bem
como a integração com os demais componentes da Vigilância em Saúde (VS) e a Atenção Primária
em Saúde (APS) (Portaria n. 1.823). Também está preconizada pela Lei n. 8.080/90, especificamente
no Artigo 6°, o campo da ST como responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e direito
fundamental a ser garantido pelo Estado. A saúde, assim como um trabalho digno, seguro e que não
adoeça ou ameace a vida, é base da organização social e direito humano básico. Portanto, cabe ao
Estado e às políticas públicas garantir ao trabalhador condições que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida, a realização pessoal e social, sem prejuízo para sua saúde, integridade física e
mental (Renast, 2006). Nesses princípios a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é
concebida como eixo fundamental capaz de consolidar as práticas de saúde do trabalhador no SUS,
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na perspectiva da prevenção dos agravos decorrentes da relação saúde-trabalho e da promoção da
saúde.
Conforme a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) (2006) o
cenário do trabalhador brasileiro é pouco conhecido e parcamente dimensionado em dados reais e
consistentes acerca da situação de saúde. Somam-se a isso informações que, além de escassas,
referem-se predominantemente ao mercado de trabalho formal, invisibilizando outras formas de
ocupações que também são geradoras de doenças, agravos e mortes.
Conforme a RENAST (2006) a AP possui papel estratégico para promover a saúde do
trabalhador por ser a porta de entrada da rede de saúde. O êxito das ações em ST dependem da
capacidade de assimilação e implementação destas nesse nível de atenção, visto que é na AP que as
ações de saúde podem efetivamente se aproximar onde as pessoas vivem e trabalham.

Fica

perceptível a importância da ST na AP, lócus privilegiado para realizar o acolhimento dos
trabalhadores, investigar os elementos determinantes da morbi-mortalidade, intervir em situações de
risco laborais e integrar o próprio trabalhador nessas ações. As equipes de saúde têm papel central
para execução dessas diretrizes, contudo, é necessário incorporar às suas atividades procedimentos
garantidores dessas ações tanto para estabelecer assistência quanto vigilância, nos princípios de
referência e contra-referência.

Sobre os caminhos da pesquisa e da intervenção
Considerando o objetivo geral do PET-VS, eixo ST, de identificar e classificar os ramos de
atividades no território de abrangência, de uma UBS do município de Maringá, segundo a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e seus respectivos graus de risco
definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego na Norma Regulamentadora 04 (quatro), com a
finalidade de construir em conjunto com acadêmicos, profissionais de saúde e comunidade estratégias
para minimizar os danos à saúde dos trabalhadores. O desenho deste estudo fundamenta-se em uma
pesquisa exploratória e de campo, fundada em bases epistemológicas qualitativa e quantitativa, a
partir da triangulação de métodos (MINAYO, 2006). Por sua vez, a análise de dados se processa do
seguinte modo: 1- para o quantitativo, empregar-se-á a tabulação e tratamento estatístico a fim de
encontrar correlações entre as variáveis que sejam significativas. 2- para a análise dos dados
qualitativos será utilizada a análise de conteúdo temática a fim de criar categorias analíticas que
permitam o trabalho do material coletado e o processo construtivo-interpretativo.
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O PET-VS como possibilidade de intervir na realidade
Com a atuação integrada entre universidade e a rede de saúde é possível conectar ensino e
serviço, promover uma reorientação na formação dos discentes, qualificar ações dos profissionais da
saúde e contribuir com a qualidade do atendimento ofertado aos usuários da rede. Outro elemento
pertinente é o PET-VS oportunizar uma aproximação entre formação (graduação) e a realidade dos
serviços mediante a vivência do cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde, das demandas da
população e seu território, bem como da assimilação da política de saúde brasileira.
Como se trata de um PET-VS em andamento, podemos afirmar, a partir da bibliografia
apreciada e dos dados preliminares oriundos do campo de pesquisa, o frágil conhecimento que os
trabalhadores possuem acerca dos riscos ocupacionais que estão submetidos em seus ambientes de
trabalho. Infere-se que haja um conhecimento tácito, que nega e subestima os efeitos deléveis dos
riscos, que acaba por obstaculizar ações de prevenção e promoção de saúde. Ademais, verifica-se a
escassez de redes de suporte/apoio e de informações que auxiliem na transformação dessa realidade
laboral nociva. Outro aspecto a destacar diz respeito aos profissionais de saúde da AP e suas atuações
pouco vinculadas à dimensão da ST. Tal fragilidade pode advir da dificuldade de articular ações que
integrem vigilância e assistência em ST. Isto significa que a concepção do trabalho enquanto
determinante e condicionante da saúde necessita ser fortalecida e apropriada por esses profissionais e
nível de atenção para que ações preventivas e de promoção possam ser executadas no território de
modo integrado aos distintos programas e planejamentos existentes e a se constituir na AP.
Nessa via, o PET é um dispositivo fundamental para aproximar pessoas, saberes e vivências
dentro e fora da universidade. Um Programa potente capaz de fomentar e fortalecer a vinculação
entre ensino-serviço-comunidade diante de uma conjuntura em que a sociedade e suas instituições
(ainda) encontram-se pouco disponíveis para ouvir e intervir nas mazelas provenientes do labor. Tal
constatação nos lança em um cenário de (des)(re)construção de saberes e fazeres no eixo ensinoserviço-comunidade que tenha por pauta a saúde do trabalhador como elemento integrante e
indissociável da saúde em sua totalidade. Um cuidado a ser tecido nessa tríade por meio de uma
relação que, pelo falar e pelo escutar do sofrimento e da morte, mesmo que imerso em silêncio, o
homem e a mulher que laboram possam ser acolhidos.

Um fechamento aberto
E a reinvenção do saber psi nessa história? Ela perpassa de modo inquieto todo esse enredo ao
sermos desafiados constantemente a compreender a especificidade social, cultural e política das
realidades que investigamos e investimos. Debruçar sobre o desvendamento da demanda (social) é
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fundamental para perguntarmos, de maneira insistente, qual é o papel do psicólogo nesse cenário. Ao
construirmos uma práxis focada em uma atuação na demanda conseguimos pistas que permitem
dispor o saber psi na resolução dos problemas do povo, da comunidade, do território (Martín-Baró,
1996). Na experiência aqui narrada, buscamos de modo perseverante atuar com uma Psicologia em
diálogo, com saberes científicos e populares, capaz de reconhecer e intervir nos determinantes e
condicionantes da existência, tal como nos preconiza a Saúde Coletiva. Entendemos que adentrar ao
território, enquanto espaço de exercícios de poder e constituinte da moldura existencial – como
Santos (2002) nos advertia –, é conhecer e dar a conhecer o que constitui o viver e o morrer, o
adoecer e gozar saúde. É deparar-se com as iniquidades, a exploração (des)ordenada pelo sistema
capitalista, a subjugação do homem e da mulher que trabalham. Esquadrinhar meios para decifrar o
silenciamento e a opressão do trabalho que adoece e mata.
Quais caminhos poderíamos buscar para lidar com esse cenário? Tendo como ponto de partida
um enquadre têmporo-espacial-relacional onde possam perdurar ações coletivizadas dentro e fora da
UBS, poderíamos construir dispositivos onde essa realidade não apenas assume relevo, mas é tratada
por diferentes agentes sociais, por exemplo, a constituição de grupos em saúde do trabalhador; a
criação de espaços de fala social e educativos; a revisão da noção de saúde no ensino-serviçocomunidade; entre outros. Implica reavermos relações humanizadoras no trabalho e pelo trabalho,
inclusive as que envolvam ensino-serviço-comunidade. Confrontar o difícil e indispensável exercício
da análise de implicação onde perguntas críticas sobre a atividade do profissional psi devem delinear
o horizonte da praxis. Se quisermos saber qual papel estamos desempenhando na sociedade devemos
interpelar e ser interpelados do seguinte modo: a partir de quem desenvolvemos nossa atuação? Em
benefício de quem? Quais são as consequências históricas concretas que nossa atividade está
produzindo? (Martín-Baró, 1996). Se conseguirmos elencar perguntas como estas, talvez aprendamos
não somente a trabalhar com os reais problemas que afligem os povos, comunidades e territórios –
quiçá produzir alguma contribuição de caráter transformador, nessa realidade, e atuar com saúde do
trabalhador para além das políticas públicas ao torná-la uma construção diária dentro de uma utopia
ativa. Nessas trilhas, quem sabe consigamos não apenas reinventar o saber psi inconformado com a
violência e a iniquidade, mas aventar caminhos para outras formas de existências mais humanas e
libertárias – tendo como precursor nossa responsabilidade social e nosso compromisso com a defesa e
afirmação da vida.
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As políticas públicas determinam as competências do Estado diante de uma questão. Apesar
de ter como gênese a Constituição, as políticas públicas são orientadas e reguladas por legislações
outras que estabelecem parâmetros para que a gestão pública ocorra. Como ações do Estado, as
políticas públicas são pensadas e produzidas em conjunto com outras instituições e instâncias, não
podendo ser reduzidas às políticas estatais. Sua formulação constitui desenhos que fundamentarão
programas e projetos que atuam em uma determinada sociedade, em setores e questões específicas.
Assumimos nesta discussão a compreensão de que as políticas públicas têm no Estado seu
responsável maior. Sua implementação e acompanhamento envolvem órgãos públicos e agentes da
sociedade civil. Nesse sentido, a identificação e o questionamento sobre políticas que não são
elaboradas apesar de movimentações e expressões de demandas sociais e políticas, demonstram
igualmente que as políticas evidenciam também as dimensões sobre as quais o Estado se ausenta.
Desta forma, neste texto nosso objetivo é discutir as políticas direcionadas ao sistema
prisional nos questionando, especificamente, quanto ao enviesamento e até ausência de olhares sobre
os servidores, em especial os agentes de segurança penitenciária.
O atual sistema penitenciário, em seus objetivos e estruturação propõe a restrição da liberdade
como forma de tratamento penal para que o indivíduo em ambiente de custódia humanizado, sob o
cumprimento da Lei de Execução Penal brasileira, possa ser recolocado no “convívio social com
alguma perspectiva de reinclusão sócio-econômica” (Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania,
2011, p. 09), após ser submetido ao tratamento penal recebido em função do delito cometido, ou das
circunstâncias deste, dos antecedentes criminais e fatores relacionados ao comportamento social
(Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, 2011).
No sistema penitenciário paranaense, dados do início de 2014 mostravam um população
carcerária de quase 30 mil pessoas (cerca de 5% dos presos do país), entre presos condenados e
provisórios que se distribuíam entre estabelecimentos prisionais de todo o estado (Secretaria de
Estado da Justiça e Cidadania, 2013), se que a cidade de Londrina atualmente possui quatro
estabelecimentos prisionais. No comparativo mundial, os dados do Brasil representa a terceira maior
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população carcerária, tendo apresentado aumento de cerca de 400% nos últimos 20 anos (Brandão,
2014), constituindo desafios significativos quanto às estratégias, ações e políticas envolvendo o
sistema prisional.
Parte fundamental da instituição penitenciária é os servidores, os trabalhadores, sendo que a
categoria em maior número são os agentes de segurança penitenciária. O agente penitenciário, como
trabalhadores que mantém contato direto com os apenados, assume uma posição de suporte material
da instituição, sendo colocados como protagonistas da lógica do funcionamento prisional. O agente,
em sua atividade diária de trabalho, é a ferramenta que personifica a função de vigilância, disciplina e
ressocialização. Ao se inserirem cotidianamente no contexto prisional, os servidores (e
principalmente, os agentes penitenciários), são igualmente “invadidos” e submetidos à lógica da
subjetividade da instituição que contribuiria para uma postura profissional identificada como
adequada e competente, ou seja, vigilante e rígida (quanto às normas a serem cumpridas). Ao mesmo
tempo, porém pode ocorrer à cristalização dessa lógica penitenciária, levando muitos agentes há
extrapolarem seu comportamento “vigilante” para fora do presídio, para suas relações familiares e
sociais.
Para Käes (2005), a instituição nos estrutura, e com ela contraímos relações que sustentam a
nossa identidade, germinando um espaço que é fora de nós, ao mesmo tempo em que é parte de nós.
Dessa forma, o apenado, assim como os servidores, submetidos à instituição passam de sujeitos
singulares e autônomos para indivíduos subjugado à lógica de funcionamento da institucional, sendo
(re)subjetivado (Foucault, 2004; Vasconcelos, 2000; Käes, 1991).
Diferentemente do preso que permanece e “aprende” a lidar com a instituição penitenciária e
depois, gradativamente, progride para a vida fora da instituição, o agente prisional passa por um
processo de clausura e soltura diariamente, de forma súbita, sem conseguir se “descontaminar”, se
desvencilhar dos efeitos da instituição e do seu trabalho, que envolvem considerável carga de
desgaste psíquico, podendo causar o surgimento e o acirramento de vivências de sofrimento psíquico
intenso devido às situações variadas.
Dentre as vivências de sofrimento os agentes prisionais destacam algumas como mais
desafiadoras, são elas: a desvalorização e crítica social do trabalho realizado; as relações hierárquicas
rígidas; a possibilidade diária da violência física e verbal; a percepção do medo de quebras nos
procedimentos de segurança que podem causar motins e rebeliões internas com possibilidade de
reféns; e o sentimento de abandono do Estado, dentre outros. A percepção do abandono estatal, de
acordo com agentes, se reflete na falta de suporte político, social e material causando o agravamento
das vivências acima citadas, que produzem condições de trabalho insólitas e seriamente desgastante
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como, por exemplo, relatos de servidores que comprar seus próprios rádios de comunicação que não
foram substituídos em caso de quebra (rádios utilizados para trocas de informações entre os agentes
em diferentes corredores e galerias do presídio).
Em nossas considerações apontamos como as políticas direcionadas ao sistema prisional têm
como protagonistas os apenados. Quando se dirigem para os servidores trazem orientações de
condutas e comportamentos, relatam normas, regras, procedimentos, sendo que pouco versam sobre
questões de saúde destes trabalhadores para além das normatizações dos processos de trabalho e
impedimentos de suas elasticidades.
Em estudos sobre o trabalho no ambiente prisional e sua interferência nas condições de saúde
física e psicológica, alguns autores identificaram a influência da organização do trabalho no desgaste
e adoecimento dos trabalhadores (Vasconcelos, 2000; Rumin, 2006; Fernandes et al, 2002). Diante
disso, a ausência de políticas de saúde do trabalhador dirigidas aos servidores do sistema prisional
agrava uma relação (entre servidor e processos e cotidiano de trabalho) já bem preocupante.
Neste processo, presenciamos uma instituição, que a guisa do desamparo das políticas de
saúde direcionadas aos trabalhadores inseridos neste contexto, solicita a presença destes mesmos
trabalhadores no escancaramento de uma contradição: do tratamento penal dos apenados com o
objetivo de reinseri-los fica a ilusão de seu desenrolar satisfatório e de seu alcance duvidoso. Para os
agentes de segurança penitenciária se projeta a clareza de como contribuir com um projeto
institucional em que seu cotidiano de trabalho é alimentado por desamparo, medo e violência coloca
em cheque, cotidianamente, uma saúde que se enclausura institucionalmente.
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A discussão aqui apresentada tem como ponto de partida uma investigação, cujo campo
empírico foi uma experiência do então denominado Programa de Saúde da Família (PSF),
desenvolvido numa Unidade Básica de Saúde (UBS) de um município do sul do Brasil. A pesquisa de
campo realizou-se durante o mestrado (Silva, 2006) na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e seus desdobramentos ganharam novas análises no doutoramento (Silva-Roosli, 2012), na
mesma instituição.
Iniciativa do Ministério da Saúde (MS) para a organização e o fortalecimento da Atenção
Básica (AB), em 2006 o PSF é convertido em estratégia Saúde da Família (SF) (Brasil, 2012). Em
expansão em todo território nacional, a SF é apresentada como um novo modelo de organização das
ações e serviços de saúde no Brasil, tomando a AB como eixo de orientação da assistência à saúde
através da extensão de cobertura e uma efetividade das ações de saúde.
Nesta direção, a estratégia SF propõe a substituição das práticas tradicionais por um novo
processo de trabalho, realizado por uma equipe multiprofissional, introduzindo o Agente Comunitário
de Saúde (ACS) como membro da equipe de saúde; opera com a noção de territorialização, definindo
a área de abrangência para a atuação da equipe e acompanhamento da situação de saúde das famílias
e comunidade a ela vinculada e deve estimular a participação social, uma das diretrizes do SUS.

A participação social e a Estratégia Saúde da Família (SF)
Entre as diretrizes organizativas do SUS estão: a descentralização em direção aos estados e
municípios, com redefinição das atribuições e responsabilidades dos três níveis de governo; a
integralidade e a participação popular na definição da Política de Saúde em cada nível de governo,
bem como o acompanhamento de sua execução (Escorel et al., 2007).
A participação da comunidade na gestão do SUS está estabelecida pela lei 8.142/90, instituída
em cada esfera de governo (União, Estados e Municípios) pelas instâncias colegiadas do SUS – a
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Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde –, sem que leve prejuízo das funções do Poder
Legislativo (Lei n. 8.080/90).
Com estes mecanismos institucionais, a participação da comunidade se daria por intermédio
“[...] da identificação de problemas e no encaminhamento das soluções, bem como fiscalizar e avaliar
as ações e os serviços públicos de saúde” (Paim, 2009, p.51). Entende-se que desta forma se
asseguraria o exercício da democracia no cotidiano dos serviços de saúde, tendo como horizonte o
controle social sobre o SUS.
Dada a reorientação estratégica conferida à SF e o entendimento da gestão participativa como
um dos meios fundamentais para a garantia do direito à saúde, objetiva-se interrogar o princípio da
participação da comunidade via problematização do processo de trabalho, tendo como horizonte o
ponto de vista da atividade.

O ponto de vista da atividade de trabalho e o percurso metodológico
Durante a pesquisa de campo (Silva, 2006), realizou-se uma análise do trabalho sob o ponto
de vista da atividade, inspirada nas contribuições teórico-metodológicas-técnicas da Ergonomia da
Atividade, Psicodinâmica do Trabalho, orientadas pela Ergologia.
Estas abordagens selecionadas para análise, entre outras, recorrem explicitamente ao conceito
de atividade de trabalho para tratar a demanda por renormatização e inventividade presentes nas
situações de trabalho e ao caráter não totalmente padronizável da vida e do trabalho.
A Ergonomia da Atividade inseriu no debate sobre as situações de trabalho o reconhecimento
da permanente defasagem entre o “trabalho prescrito” (ou a tarefa) e “trabalho real” (ou a atividade).
Verificou que trabalhar nunca é simples execução de instruções, visto que as situações de trabalho
são dinâmicas, dotadas de imprevistos e de diversas variabilidades.
O que inicialmente se denominou trabalho prescrito refere-se às condições determinadas de
uma situação e às prescrições como normas, procedimentos, resultados esperados etc., definidos a
partir de uma posição de exterioridade da relação homem e trabalho. Já o trabalho real, para além do
estritamente comportamental, dos gestos diretamente observáveis, o que depois a Ergonomia vai mais
rigorosamente denominar atividade, consiste no processo de realização do trabalho prescrito,
constituindo-se, ao mesmo tempo, como uma resposta às variabilidades e constrangimentos presentes
na situação de trabalho e sua efetiva transformação. Este conceito permite-nos encarar os humanos
como protagonistas ativos do processo produtivo e não como ‘fator’ ou ‘recurso humano’ (Brito,
2008).
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Assim, a atividade é entendida como um processo de regulação e gestão das variabilidades e
sua compreensão passa necessariamente pela compreensão dos compromissos que os trabalhadores
estabelecem para atender às exigências prescritas.
Pautando-se nos achados da Ergonomia da Atividade, Dejours (2008) considera que e o
trabalhar nunca se restringe à estrita execução, trabalhar significa preencher a distância entre ao que
foi antecipado e a realidade de trabalho. Conforme Dejours (2008, p.39), “(...) o caminho a percorrer
entre o prescrito e o real deve ser inventado ou descoberto a cada vez pelo sujeito que trabalha”.
No que concerne à Ergologia, expande-se a compreensão da atividade humana tratando-a
como uma atividade industriosa, “(...) como um campo de debates de normas heterodeterminadas,
que antecedem seu colocar em andamento e as experiências recriadoras dos sujeitos, as
renormatizações que se processam em cada gesto e em cada situação” (França, 2007, p.53-54).
Estes argumentos levam à constatação de que trabalhar passa necessariamente pela infração
das prescrições, e aquilo que é acrescentado e vivido pelos trabalhadores para atender às solicitações
da situação de trabalho são, muitas vezes, condenadas à clandestinidade.
A fim de dar visibilidade à atividade de trabalho, a análise do trabalho na SF fez uso dos
seguintes dispositivos metodológicos: conversas sobre o trabalho (ou entrevistas dialógicas) e
observações participantes no próprio local de trabalho, desenvolvidas de forma simultânea à
realização da atividade de trabalho dos seus protagonistas. Participaram destas ações integrantes da
equipe de saúde da família (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de
saúde), os recepcionistas – e a própria Coordenadora da UBS e da SF.

A estratégia SF como uma relação de serviço: a relação entre a participação da comunidade e a
saúde dos trabalhadores
A adoção do ponto de vista da atividade de trabalho permitiu melhor compreender a
experiência-trabalho presente na estratégia SF investigada. Detectou-se a necessidade de gerir
imprevistos de diversas ordens, como também a confrontação entre as normas antecedentes
(configuradas de forma estanque no trabalho prescrito, nas normas prescritivas da SF) e a atividade
(re)normatizadora dos diferentes profissionais de saúde, expressa numa série de saberes-fazer e
invenções produzidas sobre e no trabalho, diferentes dos constatados nos manuais da estratégia SF.
Eles resultavam da atividade industriosa dos trabalhadores, que expressavam a tomada de iniciativa,
questão decisiva para a consolidação de uma relação de serviço.
O serviço é definido por Zarifian (2003) como uma transformação realizada nas condições de
atividade e nas disposições de ação do usuário/cliente e, portanto, necessariamente envolve uma
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coprodução, ou seja, a produção do serviço está subordinada à apropriação do serviço pelo
destinatário, não só presente, mas ativo no processo de transformação.
Desse modo, não basta que a solução seja previamente elaborada, ela precisa de fato gerar a
transformação efetiva das condições de atividade do destinatário. Para isso, é fundamental a adoção
de uma postura mais compreensiva das normas de vida e dos dilemas de saúde dos usuários, bem
como sua problematização.
Na estratégia SF investigada, a transição de uma postura meramente prescritiva para uma
postura mais compreensiva estava na base da construção e reconstrução dos instrumentos de trabalho e
das ações de saúde direcionadas a diferentes usuários.
Operando com o ponto de vista da atividade, foi possível apreender e explorar, no curso da
ação, uma experiência exitosa expressa, por exemplo, pelo total controle de casos de hipertensão como
também pela completa cobertura vacinal no momento da pesquisa.
Enfim, a singularidade acerca daquela forma de operar a estratégia SF era garantida também
pela oportunidade dos próprios trabalhadores exercerem sua própria normatividade vital, concepção
que permite compreender saúde como a capacidade de criar novas normas, valores e modos de viver
frente às infidelidades do meio, às variações e imprevistos, ao acaso, inerentes à própria vida
(Canguilhem, 2009).
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