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RESUMO 

  

O presente trabalho aborda o tema da mudança institucional e organizacional 

em uma unidade de saúde através da perspectiva dos trabalhadores. Uma 

abordagem qualitativa integrando a "história oral de vida", baseado na teoria de 

José Carlos Sebe B. Meihy foi usada para compreender a dinâmica do trabalho 

cotidiano. Entrevistas foram realizadas com dez trabalhadoras, transcritas e 

analisadas em sua totalidade. O método de Pope (2009) foi utilizado para 

identificar três categorias analíticas: (1) os medos e sonhos que contribuíram 

para as diferenças que surgiram; (2) como conflitos e diferenças foram 

abordados e o (3) espaço de expressão da subjetividade. Os resultados 

mostraram que discutir a questão das mudanças no contexto das organizações 

de saúde significa considerar os indivíduos em sua singularidade, sem negar a 

subjetividade e o sofrimento causados pelo trabalho. Além disso, mostraram 

que a utilização de sistemas de gestão coletiva que promoveu criação, inclusão 

e valorização do processo de mudança formaram o pano de fundo das novas 

propostas. O presente trabalho demonstra a relevância da compreensão do 

processo grupal que fornece um meio para avaliar os limites e as 

possibilidades de mudança organizacional. 

 

Palavras-chave: história oral de vida, mudança organizacional, conflitos, 

subjetividade, processos grupais. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work explores the theme of institutional and organizational change 

in a health service unit through the view of workers. A qualitative approach 

incorporating the "oral history of life," based on the theory of José Carlos Sebe 

B. Meihy was used to understand the dynamics of everyday work. Interviews 

was conducted with ten workers, which were transcribed and analyzed in full.  

The methods of Pope (2009) were used to identify three analytical categories: 

(1) the fears and dreams and that contributed to differences that emerged; (2) 

how conflicts and differences were addressed and; (3) the space for expression 

of subjectivity. Results showed that discussing the issue of changes within the 

context of health organizations means considering individuals with their 

uniqueness, without denying the subjectivity and suffering caused by work.  In 

addition, results showed that the use of management systems that promoted 

collective creation, inclusion and appreciation of the process of change formed 

the background of new proposals. The present research demonstrates the 

relevance of understanding of group process that provides a means for 

evaluating the limits and possibilities of organizational change. 

 

Key words: oral history of life, organizational change, conflict, subjectivity, group 

process. 
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I - APRESENTAÇÃO 

 

1. Um pouco da história... 

 

 Iniciei as minhas atividades profissionais como psicóloga em 1985 no 

Centro de Saúde Escola — Escola Paulista de Medicina (CSE EPM) onde eu 

realizava atendimento direto à população e integrava a equipe multiprofissional da 

unidade. Tal equipe era composta por médico sanitarista, enfermeiro, assistente 

social, educadora em saúde, nutricionista e ortoptista, que, além de exercerem o 

seu trabalho específico, participavam, juntamente com a direção da unidade, do 

planejamento e da organização do serviço.  

 Os principais princípios perseguidos pela equipe ao longo dessa 

experiência foram: uma forma de organização do trabalho que privilegiasse a 

equipe em ação, a não fragmentação das ações/atividades e o atendimento de 

qualidade. Porém, do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, era 

consenso da equipe que apenas uma unidade-escola não oferecia as condições 

adequadas para um aprendizado em Saúde Coletiva, principalmente no que dizia 

respeito à inserção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em um sistema de 

saúde. 

 Em 1995, com o objetivo de ampliar as atividades de assistência, ensino e 

pesquisa, iniciou-se uma ampla discussão sobre a construção de um Distrito 

Sanitário-Escola (DSE) baseados nos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Naquele momento, surgiu a oportunidade de se estabelecer uma parceria 

entre a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo (SESSP). Assim foi criado um grupo com representantes 
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das duas instituições para organizar e discutir a viabilidade de uma nova proposta 

de trabalho. 

 Para a elaboração e organização dessa proposta, contou com a assessoria 

do Laboratório de Administração e Planejamento (LAPA) do Departamento de 

Medicina Preventiva e Social da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 Em 1997, já com as negociações em andamento, considerou-se que o DSE 

deveria contemplar os distritos administrativos de Jabaquara, Vila Mariana, 

Saúde, Moema, Ipiranga, Sacomã e Cursino. Assim, foi-se estruturando uma 

proposta de organizar um sistema de saúde regional em forma de co-gestão entre 

UNIFESP e SESSP. 

 Com o objetivo de acelerar o processo de parceria, representantes destas 

duas instituições decidiram designar um profissional da universidade para assumir 

a direção técnica do Centro de Saúde de Vila Mariana (CS VM) — passo inicial na 

busca da construção do DSE. 

Dessa forma, as atividades de assessoria, realizadas pelo LAPA da 

UNICAMP, focaram seus esforços no planejamento das ações e atividades a 

serem implantadas no CS VM. Esse trabalho foi realizado com os trabalhadores 

das duas unidades, pois, a partir dessa parceria, o CSE EPM foi desativado e 

seus trabalhadores e atividades foram integrados ao CS VM. 

 É importante destacar que a proposta de um DSE acabou não sendo 

implementada, como foi concebida originalmente, ficando concentrada apenas 

nessa unidade de saúde.  

 Oficinas e seminários foram realizados com o objetivo de propiciar a 

aproximação entre as duas equipes, a integração dos profissionais e o 
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planejamento em conjunto de ações para o direcionamento da nova proposta a 

ser implantada. 

 No final de 1997, todos os trabalhadores do CSE EPM foram transferidos 

para o CS VM, que deu início às atividades já com as duas equipes trabalhando 

conjuntamente. 

 O “modelo” implantado teve como focos centrais o Acolhimento, com o 

objetivo de reduzir as barreiras entre usuário e serviço, o trabalho em equipe 

(através da criação de grupos por áreas específicas) e a gestão colegiada, 

visando garantir a participação de todos os profissionais. 

 Durante os dois primeiros anos (de 1997 a 1999), fui coordenadora da 

equipe responsável pela implantação do Acolhimento. As mudanças implicaram 

em modificações na relação do profissional com o usuário/população e no 

compromisso e responsabilidade profissional. Nesse primeiro momento, 

trabalhou-se com profissionais mais sensibilizados com a nova proposta, onde a 

escuta e o acolhimento às demandas do usuário eram os principais objetivos da 

unidade. 

 Em meados de 1999, passei a exercer o cargo de direção técnica da 

Unidade, em que fiquei até o ano de 2005. Nesse período, o manejo dos conflitos 

sempre presentes e a contínua busca de consensos e de adesão às novas 

propostas se mostraram os grandes desafios a serem solucionados pela minha 

função, que exigiu uma grande capacidade de tolerar a minha frustração, de 

tolerância ao tempo do outro frente ao cotidiano do trabalho, e ao mesmo tempo, 

de experimentar sentimentos ambíguos e contraditórios. Ao longo dessa 

experiência, fui percebendo aos poucos que tanto a escuta como o acolhimento 
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deviam fazer parte também da minha função, pois, assim como os usuários do 

serviço, os trabalhadores também tinham as suas necessidades.  

 Os vários desafios que se colocaram na organização do serviço, que 

tinham em vista a implementação dos princípios do SUS foram objeto de muita 

reflexão.   

 A implantação de um ”modelo” que se propunha a superar a assistência 

médica como forma hegemônica de atendimento à população e a transformação 

do papel de cada trabalhador como sujeito na construção de práticas que melhor 

atendessem as necessidades dos usuários do serviço, implicou em mudanças 

simultâneas na prática e na gestão dos processos de trabalho destes 

profissionais. Além disso, as escolhas dos modos de organização do serviço que 

se pautassem pela não fragmentação do trabalho, que valorizasse o acolhimento 

do usuário e suas necessidades, que garantisse o acesso ao serviço, exigiram 

práticas/ações de saúde que, simultaneamente, resgatassem a missão da 

unidade e levassem propostas mais democráticas de participação dos 

trabalhadores no interior do serviço. 

 As diferenças existentes entre as duas equipes causaram muitos conflitos, 

seja quanto aos aspectos relacionados à qualificação e competência, seja em 

relação às diferenças salariais, horário de trabalho, abonos, férias etc. Lidar com 

toda essa heterogeneidade e compreender o movimento de resistência a 

mudança implicou em considerar a realidade e a história de cada uma das 

equipes. 

 Nesse período, a constante busca de consensos entre as duas equipes, a 

sensibilização dos trabalhadores em relação às novas propostas, a criação de 

ações e atividades não centradas apenas na consulta médica e o resgate da 
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missão da Unidade como responsável pela saúde da população exigiram uma 

grande dose de tolerância e prudência, uma vez que nem todos os profissionais 

possuíam a mesma paixão pelo projeto institucional. 

 Como afirma Enriquez (1997) ao discutir a ética nas organizações, as 

sociedades bem como as instituições e as organizações não se apresentam mais 

como “legitimas” seja no âmbito individual como no coletivo, pois parecem não 

serem capazes de cumprir a sua missão.  Para esse autor o  

“mal-estar é generalizado, sendo reforçado pela ascensão do 

individualismo e, portanto, por um voltar-se sobre si mesmo e sobre 

valores privados, pela impossibilidade de se representar o futuro e 

pelo desejo correlato de se viver intensamente o presente, nas quais 

os indivíduos tentam reconstituir modos de sociabilidade intensa até 

o instante em que esses lugares não estejam mais em condições de 

atender seus desejos” (p.07).  

Mesmo dentro de todas essas adversidades, ter participado dessa 

experiência foi um processo de aprendizagem de extrema riqueza.  

Ao retornar para a universidade, sabia que o meu caminho iria tomar novos 

rumos, e estar na academia me colocou frente a um novo desafio: o da 

construção do conhecimento.  

 O interesse em re-significar esse processo de mudança organizacional e 

compreendê-la sob a ótica dos trabalhadores envolvidos foi o que mobilizou a 

realização desse estudo.  
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2. O contexto institucional... 

 

 Duas unidades de saúde, duas experiências de trabalho, duas histórias 

diferentes. Uma ligada a “instituição saúde” e outra ligada a “instituição 

educação”. A junção das duas equipes em um mesmo cenário significou a junção 

de duas instituições com história, lógicas, normas, padrões e princípios 

diferenciados.   

 De um lado o CS VM, que, desde a sua origem, estava vinculado à 

“instituição saúde”, e, de outro, o CSE EPM, regulado pela “instituição educação”. 

Cada uma dessas instituições possuíam suas leis e normas que, de forma 

explícita ou implícita, produziam e reproduziam as relações de trabalho, 

determinando as relações entre os diversos atores envolvidos que assim eram 

trazidas para a prática do serviço. Como reflexo, haviam diferenças não só na 

maneira de executar o trabalho no dia-a-dia, mas também nas condutas, nos 

princípios, no modo de se relacionar e até mesmo no olhar de cada profissional 

sobre o produto do trabalho. 

 Nessa experiência, o encontro das instituições se materializou através da 

parceria entre SESSP e UNIFESP e ocorreu no espaço físico do CS VM, com a 

administração de profissionais da universidade.  

 

3. O Centro de Saúde Escola... 

 

 O CSE EPM foi criado em 1969, fruto de um convênio entre SESSP e a 

Escola Paulista de Medicina (EPM) e estabeleceu uma base para a operação 

conjunta de um Centro de Saúde, visando ao ensino, à pesquisa científica no 
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campo da Saúde Pública, ao treinamento de pessoal e ao desenvolvimento de 

programas comunitários. Provisoriamente, o CSE EPM foi instalado nas 

dependências do Instituto de Medicina Preventiva da EPM, que dispunha de 

ambulatórios para o atendimento de adultos e crianças. Procurou-se evitar a 

duplicação de serviços, utilizando-se todos os recursos técnicos, administrativos e 

materiais da Escola e do Hospital São Paulo (HSP). Na época em que o convênio 

foi firmado, embora inexistissem relações de dependências entre as unidades da 

Secretaria, determinou-se a participação do médico-chefe do Centro de Saúde 

mais próximo na composição do “Conselho Consultivo, órgão que sugeria, 

avaliava e opinava sobre as atividades desenvolvidas” (Lima, 1971). 

 Desde sua criação o Centro de Saúde foi administrado pelo Departamento 

de Medicina Preventiva (DMP). Tinha como objetivo, além de dar assistência à 

população, o ensino e a pesquisa no âmbito e interesse da Saúde Pública, 

servindo como campo de prática para estudantes de medicina, enfermagem e 

residentes de Medicina Preventiva.  

 O CSE EPM estava localizado na Rua Pedro de Toledo, 840, na Vila 

Clementino, a meia quadra do Hospital São Paulo, em um prédio onde funcionava 

um antigo Dispensário de Tuberculose. O espaço físico era inadequado para seu 

funcionamento — o que, de certa forma, refletia os interesses do DMP ou da 

própria EPM.  

 Suas atividades eram dirigidas à população de sua área de abrangência, 

realizando atendimento nas áreas de atenção à criança, à mulher e ao adulto; e 

este estava subdividido em algumas especialidades: tuberculose, hanseníase, 

diabetes, geriatria e clínica médica, de acordo com diretrizes dadas pelo próprio 

DMP. 
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  Mantinha uma frágil inserção no sistema de saúde, seja no nível local ou 

no sistema como um todo e estava voltada predominantemente aos interesses e 

necessidades da universidade, particularmente com relação ao ensino do 

Departamento de Medicina de Preventiva aos estudantes de medicina.  

 

4. O Centro de Saúde de Vila Mariana... 

 

 O CS VM foi criado em 1961 (Centro de Saúde I Dr. Livio Amato/Vila 

Mariana, 2002) e suas principais atividades eram as ações educativas, atuando 

em puericultura e também com gestantes, além de oferecer vacinação e emissão 

de atestado de saúde. Funcionou até a década de 70 em uma casa alugada e, 

por volta de 1975, o Governo do Estado de São Paulo comprou o terreno e 

construiu o prédio onde o Centro de Saúde funciona até hoje. Neste período, 

seguindo as diretrizes da SESSP, foram incorporados outros serviços como: 

Saúde Bucal, Saúde Mental, Subprograma de Assistência à Tuberculose e 

Hanseníase, Serviço de Ginecologia e Vigilância Sanitária, além do atendimento 

às gestantes e crianças já existentes. Está localizado na Rua Domingos de 

Moraes, 1947, no bairro de Vila Mariana. 

 A unidade trabalhava com a lógica da demanda espontânea e a população 

era atendida na dependência da existência de vaga ou médico. A unidade não era 

regionalizada e não havia trabalho em equipe, cada profissional desenvolvia seu 

trabalho de forma individualizada e isolada. 

 Contava com profissionais da atenção básica, médicos especialistas de 

várias áreas, profissionais da área de saúde bucal, saúde mental, serviço de 
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fisioterapia e serviço de RX. Era caracterizada por realizar assistência básica a 

saúde e assistência ambulatorial de especialidades 

 

5. O período da parceria... 

 

 No período de 1997 a 2005, através de uma parceria realizada entre a 

SESSP e a UNIFESP, as equipes das duas unidades foram reunidas e 

trabalharam conjuntamente no prédio do CS VM. No início da parceria, foram 

realizadas diversas reformas e mudanças na estrutura física e organizacional da 

unidade, visando sua recuperação física e adequação ao modelo assistencial e de 

ensino da UNIFESP (Centro de Saúde I Dr. Livio Amato/Vila Mariana, 2001). 

 Inicialmente, houve a realização de dois seminários: o primeiro abordou 

principalmente as ações de saúde, e o segundo, que antecedeu a mudança do 

CSE EPM para o CS VM, abordando as finalidades gerais da unidade e tinha 

como um dos objetivos principais a integração das equipes. Paralelamente a 

estas modificações, tiveram início atividades de ensino da UNIFESP – pediatria, 

clínica médica, ginecologia e obstetrícia do curso médico, além de saúde mental 

da criança e fonoaudiologia – que antes ocorriam no CSE EPM, além da 

manutenção das atividades que já eram ali desenvolvidas – tisiologia, 

hanseníase, diabetes para estudantes do curso médico e estágios de 

enfermagem (Centro de Saúde I Dr. Livio Amato/Vila Mariana, 1998). 

 Nessa parceria, as propostas se pautaram pelos processos de trabalho e 

implicaram em modificações na relação dos profissionais com o usuário e também 

no gerenciamento das equipes. O modelo implantado teve como prioridade a 

implantação do Acolhimento, criando-se espaços de escuta através de práticas 
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mais acolhedoras, tanto no que dizia respeito ao atendimento à população como 

na condução das equipes e dos profissionais (Centro de Saúde I Dr. Livio 

Amato/Vila Mariana). A forma encontrada para gerenciar a complexidade e 

diversidade tanto dos profissionais quanto das atividades foi a criação de um 

Colegiado de Gestão com o objetivo de articular todas essas ações. Esse 

colegiado foi constituído a partir da escolha de um a dois representantes de cada 

um dos setores da unidade – recepção/matrícula/arquivo, acolhimento, saúde da 

mulher, saúde da criança e do adolescente, clínica geral e especialidades, saúde 

mental, saúde bucal, vigilância epidemiológica, ensino/pesquisa, recursos 

humanos — e eram então realizadas reuniões quinzenais. Havia também as 

reuniões gerais e as reuniões por setores específicos (Centro de Saúde I Dr. Livio 

Amato/Vila Mariana, 1998).  

 O CS VM era uma unidade de grande porte, instalado em um prédio de 

quatro andares e possuindo 35 consultórios, laboratório, sala de vacina, duas 

farmácias (Básica e Alto Custo), sala de preparo e esterilização de material, sala 

de fisioterapia, sala de curativo, sala de observação, posto de enfermagem, 

almoxarifado, anfiteatro, salas de reuniões, além dos setores administrativos 

(Centro de Saúde I Dr. Livio Amato/Vila Mariana, 1998).  

 A junção das duas unidades de saúde foi um grande desafio desde o início: 

coadunar a implantação de novas formas de organização do trabalho e realizar a 

integração das duas instituições (universidade e serviço) trouxe conflitos gerados 

pela mudança institucional. Concomitante a esse processo, o município de São 

Paulo, no período de 1993 a 2000, estava passando por um processo de 

paralisação da implementação SUS com a implantação do Plano de Assistência à 

Saúde (PAS). Este movimento significou um grande retrocesso na relação do 
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papel institucional de promover a saúde e prestar assistência de qualidade à 

população da cidade, pois trabalhava segundo uma lógica contrária à do SUS 

(Distrito de Saúde Vila Mariana, 2001). 

 A partir de 2001, com a entrada de uma nova administração municipal, o 

CS VM, mesmo não sendo uma unidade municipalizada, na perspectiva de 

contribuir na reconstrução do SUS no município de São Paulo, passou a discutir a 

sua inserção com relação à atenção básica no Distrito de Saúde de Vila Mariana 

(DS VM). Esta era a única unidade que prestava assistência básica à saúde no 

distrito administrativo de Vila Mariana, e esse era o seu território de 

responsabilidade (Hayama, 2002).  

 Durante todo esse período de junção das duas unidades não houve a 

participação dos usuários na gestão da unidade, o que já não era uma tradição 

nem do CSE EPM nem do CS VM. 

 Outro ponto importante a ser ressaltado foi a incorporação, por 

determinação da SESSP, da Farmácia de Medicamentos de Alto Custo, pouco 

antes dessa parceria. O movimento crescente de usuários deste serviço trouxe 

para dentro da unidade vários conflitos e dificuldades na utilização dos serviços 

assistenciais e na lógica do trabalho, pois ele ficou sob a mesma direção do CS 

VM até maio de 2004, quando a SESSP decidiu nomear outro profissional para 

cumprir essa função. Em seguida, foi instalada também a Farmácia de Ação 

Judicial. Essa nova conjuntura, com três modalidades de serviços, todos 

funcionando no mesmo espaço físico, dificultaram ainda mais os problemas já 

existentes, além de outros que esse novo contexto trazia. 

 Foi nesse momento, em 2005, que a SESSP decidiu retomar a 

administração da unidade encerrando essa parceria.  A Unidade voltou então a 
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funcionar com o seu próprio quadro de funcionários e os trabalhadores vinculados 

à Unifesp, do extinto CSE EPM, e outros que foram incorporados, retornaram 

para a universidade e foram realocados em diversos setores e departamentos da 

Unifesp. 
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II – INSTITUIÇÃO, MUDANÇA E GRUPO 

 

1. Sobre instituição 

 

 Segundo o psicanalista francês René Kaës (1991), a instituição é em 

primeiro lugar  

“uma formação da sociedade e da cultura; segue-lhe a lógica 

própria. Instituída pela divindade ou pelos homens, a instituição se 

opõe àquilo que é estabelecido pela natureza”(p. 25).  

 Para o autor a instituição é composta por um conjunto de normas que 

regula as nossas relações e se impõe a nós, e a sua característica está inscrita na 

permanência. As instituições são dotadas de uma finalidade e sempre se 

apresentam como conjuntos culturais, simbólicos e imaginários.   

Para Lapassade (1983), as instituições  

“são um conjunto instituído de atos ou idéias que os indivíduos 

encontram à sua frente e que se impõe mais ou menos a eles” 

(p.193).  

Ou seja os costumes, os modos, os preconceitos e as superstições, bem 

como as constituições políticas ou as organizações jurídicas. Segundo este autor, 

 “todo o sistema institucional já existe, entre nós, aqui e agora. Ele 

existe na disposição material dos lugares e dos instrumentos de 

trabalho, nos horários, nos programas, nos sistemas de autoridade. 

O poder do Estado está presente, porém de forma encoberta” (p.15).  

 Baremblitt (1996) define as instituições como  
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“árvores de composições lógicas que, segundo a forma e o grau de 

formalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas e, 

quando não estão enunciadas de maneira manifesta, podem ser 

pautas, regularidades de comportamentos” (p. 27).  

 Ou seja, 

“uma sociedade não é mais que um tecido de instituições que se 

interpenetram e se articulam entre si para regular a produção e a 

reprodução da vida humana sobre a terra e a relação entre os 

homens” (p. 29).  

 Portanto as instituições são “entidades abstratas”, por mais que possam 

estar registradas em escritos ou tradições. Este autor defende que, para vigorar, 

para cumprir sua função de regulação da vida humana, as instituições têm de 

realizar-se, têm de “materializar-se”. Isso acontece em dispositivos concretos, que 

são as organizações, os estabelecimentos e os equipamentos. Estes são os 

responsáveis por concretizar as opções que as instituições distribuem e 

enunciam.  

 Ainda segundo o autor tudo isso, naturalmente, só adquire dinamismo 

através dos agentes. Nada disso se mobiliza, nada disso pode operar senão 

através destes.  

“Os agentes são seres humanos, são os suportes e os protagonistas 

da atividade de toda essa parafernália. E os agentes protagonizam 

práticas, que podem ser verbais, não-verbais, discursivas ou não, 

teóricas ou técnica” (p. 30). 

 É importante também ressaltar que, em uma instituição, podem-se 

distinguir duas vertentes importantes: a do “instituinte” e a do “instituído”. Por 
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instituinte, compreende-se os momentos de transformações institucionais, que 

aparecem como um processo e se caracterizam pelo dinamismo. Já o instituído 

transmite uma característica estática, congelada, ele seria efeito, o resultado da 

atividade instituinte.  

 Considerando-se os conceitos formulados pelos autores citados, pode-se 

perceber a existência de várias instituições permeando as relações nos serviços 

de saúde.  Algumas possuem determinações importantes nas relações de 

trabalho, e a sua força determina formas de conduta e comportamentos. Não é 

raro observar, por exemplo, a força da instituição “médica”, em constante 

movimento de resistência com relação às normas e regras estabelecidas pelos 

serviços de saúde.  Outras instituições como enfermagem, saúde, 

ensino/educação, família, gênero e outras também estão sempre presentes, 

mesmo que de maneira encoberta. Portanto não se pode desconsiderar a 

importância e a relevância das determinações institucionais no âmbito das 

organizações de saúde.  

  Ainda dentro desse pensamento as mudanças organizacionais poderiam 

ser consideradas como o movimento instituinte, que teria como “função” mexer 

com a permanência, com o instituído, ou seja, com tudo que já estava 

estabelecido. 

 

2. Sobre processos de mudanças 

 

Muitos textos da literatura sobre gestão da mudança organizacional 

abordam o tema quase exclusivamente sob a ótica do planejamento, procurando 

respostas sobre como fazer com que a organização tenha sucesso na estratégia 
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de mudança intencional, promovendo a coesão de esforços e vencendo as 

supostas resistências, geralmente humanas, com que se depara no processo. 

Pouca atenção tem sido dedicada, no entanto, aos sentimentos dos indivíduos, 

aos significados que as mudanças organizacionais têm para ele e à chance que 

elas oferecem para eles se constituírem como sujeitos em meio ao processo 

experimentado nesse contexto (Silva, 2002).  

 No campo da saúde coletiva, muitos autores relatam sobre experiências de 

novas propostas e modelos implantados nos serviços, ou até mesmo os 

processos de operacionalização do trabalho. Existem versões e relatos sobre as 

histórias oficiais, porém pouco se conhece sobre como os trabalhadores 

vivenciam essas experiências de mudança. 

Segundo Azevedo (2002), o setor saúde no Brasil vem enfrentando nos 

últimos anos uma crise de governabilidade do sistema e das organizações de 

saúde, de resolutividade e eficiência. Esta crise tem impulsionado experiências 

inovadoras no que se refere tanto ao desenho de novos sistemas de gestão, 

como ao desenvolvimento de ferramentas gerenciais. Essas experiências são 

inspiradas em duas grandes matrizes teórico-metodológicas: “o enfoque 

estratégico de planejamento e gestão e a abordagem da gestão da qualidade 

total”. Segundo a autora, apesar dos avanços alcançados, é preciso reconhecer 

os limites dessas perspectivas para subsidiar os processos de mudança 

organizacional. As duas abordagens consideram a dimensão humana presente 

nos processos organizacionais e reforçam os processos participativos. O enfoque 

estratégico, não obstante reconhecer a incerteza, aposta na possibilidade do 

cálculo racional sobre o comportamento humano como instrumento para 

mudança. A abordagem da qualidade total, embora reconheça a dimensão 
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cultural na vida organizacional, limita-se a um tratamento instrumental das 

relações humanas nas organizações, negando inclusive o seu caráter “conflitivo”. 

 O que se percebe, no entanto, são estratégias e modelos de planejamento 

e gestão, que se materializam de forma a exercer o controle, e quase sempre são 

normativos, ou seja, partem do pressuposto que os atores se moverão apenas em 

função de escolhas racionais, não considerando as questões subjetivas 

envolvidas no processo de construção do trabalho. Ou ainda que os conflitos 

existam, mas eles são tratados na maioria das vezes como um obstáculo ao 

projeto e analisados de forma meramente burocrática e administrativa. 

 Alguns autores, como Campos (1997), considera que qualquer “projeto 

mudancista” que aspire ao sucesso deveria tanto operar “mudança das pessoas, 

dos seus valores, da sua cultura ou ideologia, quanto providenciar alterações no 

funcionamento das instituições sociais”, ou seja, tomar medidas que visam 

modificar as pessoas, as estruturas e as relações entre elas, propondo modelos 

que dêem conta dessas diretrizes. 

 Para analisar o processo de junção dos dois Centros de Saúde, apoiou-se 

também na psicossociologia, que é uma vertente da Psicologia Social que enfoca 

os grupos, organizações e comunidades em situações cotidianas. Com base em 

seus estudos, são produzidas explicações sobre a criação e evolução do vínculo 

entre os indivíduos e também sobre a dinâmica social e seus processos de 

mudança (Azevedo, 2002). 

 Eugène Enriquez, um dos principais autores da psicossociologia francesa, 

compreende o fenômeno organizacional a partir de suas dimensões cultural, 

simbólica e imaginária, sendo central em sua obra a teoria psicanalítica de Freud, 

que incorpora também elementos da filosofia e sociologia contemporâneas. Na 
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perspectiva de Enriquez, a mudança se diferencia de um processo evolutivo, de 

crescimento ou de reprodução. Ela se apresenta de modo descontínuo, 

pressupondo rupturas, reorientações bruscas e redirecionamentos. A mudança, 

portanto, escapa à lei da repetição e introduz o inédito; mudar “é se abrir a uma 

história, à aventura” (Azevedo, 2002).  

 Considerando-se o exposto acima, esse estudo buscou compreender o 

sentido da mudança, analisando a experiência vivida pelas trabalhadoras, 

priorizando e enfatizando a importância da compreensão dos processos grupais, 

utilizando-se de ferramentas da psicologia social, análise institucional e 

planejamento e gestão.  

 

3. Sobre grupos 

 

 Lapassade (1983) ao discutir a temática dos grupos traz o seguinte 

conceito:  

“um grupo é constituído por um conjunto de pessoas em relação 

umas com as outras e que se uniram por diversas razões: a vida 

familiar, uma atividade cultural ou profissional, política, etc. Todos 

esses grupos parecem funcionar segundo processos que lhes são 

comuns, mas que não se observa espontaneamente. Vivemos em 

grupo sem tomar necessariamente consciência das leis de seu 

funcionamento interno. Todo grupo distribui tarefas, escolhe 

responsáveis para assumir funções, em síntese, todo grupo humano 

se organiza, qualquer que seja a sua finalidade” (p. 65). 
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 Para esse autor o grupo é uma organização social, e sempre determinada 

por instituições. Ao analisar o que se passa num grupo  

“é preciso admitir como hipótese prévia que o sentido do que se 

passa aqui e agora nesse grupo liga-se ao conjunto da contextura 

institucional de nossa sociedade” (p. 14). 

  Ainda segundo o mesmo autor a  

“experiência do grupo é o elemento vivido de uma ordem 

estruturante, institucional, que traduz, no grupo, a organização da 

sociedade, e principalmente a sua organização, a da produção” (p. 

195). 

 Por sua vez Bleger (1979) ao estudar a temática dos grupos, afirma que o 

grupo é sempre uma instituição muito complexa, ou melhor, é sempre um 

conjunto de instituições, mas ao mesmo tempo tende a estabilizar-se como uma 

organização, com padrões fixos e próprios. 

 No que diz respeito à identidade grupal, esse autor refere que há dois 

níveis. O primeiro consiste na  

“identidade proporcionada por um trabalho em comum e que chega 

a estabelecer modelos de interação e modelos de comportamento 

que são institucionalizados no grupo; esta identidade é dada pela 

tendência à integração e interação dos indivíduos ou pessoas. 

Porém, outra identidade que existe em todos os grupos, e que às 

vezes é a única, é uma identidade muito particular que podemos 

chamar de identidade grupal sincrética. Esta não é dada com base 

numa integração, numa interação, mas com base numa socialização 

em que esses limites não existem e cada um daqueles que vemos 
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como sujeitos ou indivíduos ou pessoas não tem identidade 

enquanto tal, mas sua identidade reside no seu pertencimento ao 

grupo” (p. 96). 

 Para ampliar o debate do estudo sobre grupos, é fundamental ressaltar a 

contribuição do psiquiatra e psicanalista Enrique Pichon-Rivière, que muito 

acrescentou no âmbito desse estudo ao direcionar nosso olhar à transmissão do 

conhecimento e investigação psicanalítica. Seu modo de pensar, profundamente 

marcado por sua epistemologia materialista dialética e histórica, resultou no que 

denominava de “teoria e técnica dos grupos operativos”, ou “psicologia social 

operativa”. Cabe lembrar que, na sua concepção, toda psicologia, no sentido 

estrito, é psicologia social. Por isso, o conceito fundamental de sua obra é o 

conceito de vínculo (Velloso, 2007). 

Em seu livro O processo grupal, Pichon-Rivière (1988) coloca que os 

agrupamentos sociais se organizam em unidade com o objetivo de adquirir maior 

segurança e produtividade, surgindo em seu seio a possibilidade de estudar a 

rede de comunicações, ou seja, os vínculos inter-humanos que tornam possível a 

convivência e a tarefa em comum. Ele define o grupo como um  

“conjunto restrito de pessoas ligadas entre si por constantes de 

tempo e espaço, e articulada por sua mútua representação interna, 

que se propõe, de forma explícita ou implícita, uma tarefa que 

constitui sua finalidade” (p. 157). 

 Para o autor, a estrutura e função de um grupo qualquer, seja qual for seu 

campo de ação, estão dadas pelo interjogo de mecanismos de assunção e 

“adjudicação” de papéis. Estes representam modelos de condutas 
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correspondentes à posição dos indivíduos nessa rede de interações e estão 

ligados às expectativas tanto do sujeito quanto às dos demais membros do grupo.  

 Nesse sentido, para um melhor entendimento da teoria de grupo formulado 

por Pichon-Rivière, alguns conceitos foram destacados para que se possa 

compreender a dinâmica que se estabelece nas interações grupais. 

 

� O vínculo 

 

 Dentro da concepção pichoniana, a única abordagem pertinente é aquela 

que focaliza os processos vinculares, a interação, perspectiva não fragmentada 

de compreensão do Homem na medida em que dá conta das condições internas 

e externas que atuam na produção dos fenômenos sociais. Esta abordagem 

permite um aproximar-se de forma mais abrangente, da multiplicidade de 

determinações que operam nesta unidade bio-psico-social, que é o sujeito 

(Gayotto,n/d). 

 Com a teoria do vínculo, Pichon-Rivière consegue dar o salto qualitativo de 

uma teoria psicanalítica predominantemente intrapsíquica para uma psiquiatria 

social, que considera o indivíduo como uma resultante dinâmico-mecanicista não 

da ação dos instintos e dos objetos interiorizados, mas sim do interjogo, em uma 

predominante relação de interação dialética, a qual se expressa através de certas 

condutas. Isto lhe permite desenvolver uma psiquiatria centrada no estudo das 

relações interpessoais, que denomina psiquiatria do vínculo, psiquiatria dinâmica 

que ele constrói com os postulados da psicanálise (Pichon-Rivière, 1982). 

 Para o autor o vínculo é definido como uma estrutura complexa que inclui 

um sujeito, um objeto, e sua mutua inter-relação com processos de comunicação 
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e aprendizagem. Todo vínculo, assim entendido, implica a existência de um 

emissor, um receptor, uma codificação e decodificação da mensagem.  Através 

desse processo comunicacional, torna-se manifesto o sentido da inclusão do 

objeto no vínculo, o compromisso do objeto em uma relação não linear, e sim 

dialética, com o sujeito. Pichon-Rivière acredita que as relações intersubjetivas 

são dirigidas e se estabelecem sobre a base de necessidades, fundamento 

motivacional do vínculo. Ou seja, é através do vínculo que as necessidades 

cumprem sua função social de gratificação ou frustração, que o sujeito de 

necessidade se transforma no sujeito de significação social, no sujeito das 

normas, no sujeito dos sistemas sociais de representação ou ideologias (Gayotto, 

n/d). 

 

� Mundo externo e mundo interno 

 

 Esses dois conceitos abordados terão como referência a publicação do 

Grupo de Psicologia Social – PUC/SP, que esteve sob a coordenação de Maria 

Leonor Cunha Gayotto.  

 O Mundo Externo é o mundo entendido pela realidade objetiva, real ou 

material, onde indivíduos se encontram para ocupar um lugar no espaço. Para 

que se possa entender esse Mundo Externo é necessário compreender como ele 

se dá ou como se articula, isto é, é necessário entender como se dão as relações 

entre os diversos papéis que cada um ocupa e onde existe uma relação de 

complementaridade entre esses papéis. 

 Outro elemento que abrange o Mundo Externo é a comunicação que, se 

dificultada provocará problemas na interação (ruído). É necessário que emissor e 
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receptor mantenham um mesmo código referencial, para que exista uma boa 

comunicação. 

 Além disso, o contexto sócio-cultural é mais um aspecto importante para a 

compreensão do Mundo Externo, uma vez que ele dá sentido específico para as 

palavras (comunicação). 

 Por último, a compreensão desse Mundo Externo deve levar em conta o 

elemento que determina as crenças e valores da cultura do grupo, que em última 

análise, se refere ao elemento ideológico do grupo ou dos sujeitos.  

 Portanto, é nessa estrutura complexa de papéis que envolve transmissor, 

receptor, mensagens, canal, signos, símbolos e ruídos, que ocorre o fenômeno da 

interação social e, consequentemente, o vínculo. 

 A introjeção do vínculo se dá segundo o entendimento que o sujeito faz da 

relação e do atendimento das suas necessidades, formando-se para o sujeito um 

vínculo bom ou vínculo mau. Na medida em que esses vínculos vão sendo 

introjetados, eles se articulam entre si e passam a formar uma estrutura de 

relações interiores. 

 De outro lado o Mundo Interno é configurado pelo efeito da interação, como 

um sistema de vínculos interacionais internalizados. Ou seja, se caracteriza por 

um cenário interior no qual se articulam múltiplas imagens (vínculos), onde se 

tenta reconstruir a realidade externa. 

 Este Mundo Interno, segundo Pichon-Rivière, deve ser entendido como um 

sistema aberto, dialético e permanentemente em interação interna e com o meio, 

onde se reconstrói a realidade externa. Essa estrutura aberta permite uma 

interação com a realidade externa possibilitando assim que o sujeito seja afetado 

pelo objeto externo, isto é, pela experiência com o outro. 
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 Dessa forma a compreensão dos fenômenos dos processos internos não 

pode ser entendida pela leitura do próprio mundo interno, mas se faz necessário 

compreendê-lo na dinâmica vincular e na experiência com o outro. Assim o 

processo do Mundo Interno ocorre num contínuo desenvolvimento, num articular-

se e num desarticular-se, estruturando-se e desestruturando-se, gerando 

mudanças quantitativas e qualitativas (este é o movimento dialético).  

 

� Dinâmica dos papéis no âmbito grupal  

 

 Ainda como resultado de suas observações feitas nas atividades e análise 

de grupos, Pichón-Rivière desenvolveu os conceitos de “verticalidade” e 

“horizontalidade”. A verticalidade trata da história pessoal de cada integrante, 

história esta que faz parte da determinação dos fenômenos no campo grupal. A 

horizontalidade se refere à dimensão grupal atual, dada pelas características 

presentes no grupo.  A intersecção entre a verticalidade e a horizontalidade dá 

origem aos diferentes papéis que o indivíduo assume no grupo, uma vez que os 

papéis se formam de acordo com a representação que cada um tem de si mesmo 

e que responde as expectativas dos demais. No início, os papéis tendem a se 

fixar, até que se configurem as lideranças funcionais, que vão propiciar o 

desenrolar da tarefa. Destaca-se o papel do porta-voz, do bode expiatório, do 

líder e do sabotador (Machado, 2005). 

 O “porta-voz” é aquele que expressa as ansiedades do grupo, é aquele que 

denuncia o que está acontecendo em um nível implícito da tarefa grupal. Frente a 

esta denúncia pode ocorrer uma atitude de transformação ou de resistência a 

mudança. O “bode expiatório”, também expressa a ansiedade do grupo, mas, 
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diferentemente do porta-voz, sua opinião não é aceita pelas pessoas. O grupo 

não se identifica com a questão por ele levantada e isso gera a sua segregação. 

Entretanto, pode-se considerar o bode expiatório como depositário das 

dificuldades do grupo e culpado de cada um de seus fracassos. Quanto ao “líder”, 

podem-se encontrar as lideranças positivas e negativas. A positiva é a que propõe 

mudança em termos de aprendizagem e comunicação. A negativa assume a 

resistência a mudança e assim aparece como “sabotador”, perturba o processo de 

aprendizagem e não permite ao grupo centrar-se na tarefa.  

É importante ressaltar que estes papéis não são estereotipados, mas sim 

funcionais e rotativos. O princípio de complementaridade deve reger o interjogo 

de papéis no grupo, isso permite que esses papéis sejam funcionais e operativos. 

Quando aparece a suplementaridade, o grupo é invadido por uma situação de 

competição que esteriliza a tarefa. 

 Compreender a importância destes papéis é um passo para o 

entendimento das técnicas operativas analisadas por Pichon-Rivière.  

 

� Momentos da tarefa grupal 

 

 Outro aspecto importante a ser considerado nos processos grupais são os 

conceitos formulados por Pichon-Rivière sobre os momentos da tarefa grupal. Em 

todo grupo há um início, um desenvolvimento e um fim. Em termos de trabalho 

grupal, podemos distinguir três instâncias: pré-tarefa, tarefa e projeto.   

 É na “pré-tarefa” que se põem em jogo as técnicas defensivas do grupo, 

mobilizado pela resistência à mudança e destinado a postergar a elaboração das 

ansiedades. Nesse momento o pensar, o sentir e o agir estão dissociados e o 
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sujeito se entrega ao “como se”, o que lhe permite passar o tempo, não 

elaborando os medos básicos. A “tarefa” consiste precisamente nesta abordagem, 

é quando são elaboradas as ansiedades básicas e se rompem as estereotipias. 

Isto permite ao sujeito um contato ativo com a realidade e a elaboração de 

estratégias que possibilitarão o aparecimento de um projeto. O “projeto” surge 

quando se consegue uma pertença dos membros, onde há um momento de 

fechamento. Isto produzirá uma nova situação com o que se iniciará uma nova 

volta na espiral dialética (Gayotto, n/d). 

 

 A apropriação dos conceitos formulados por Pichon-Rivière para a 

compreensão do acontecer grupal se constitui ferramentas muito potentes no 

cotidiano do serviço, pois na sua proposta o processo de aprendizagem 

(entendido como todo processo de interação) é considerado como a capacidade 

de compreensão e ação transformadora sobre a realidade. E é nesse processo 

que as estruturas vinculares internalizadas e articuladas com o mundo interno, 

condicionarão as características de adaptação ativa à realidade.  

 Segundo a sua teoria, o grupo é uma estrutura básica de interação, o que o 

torna de fato em unidade básica de trabalho e investigação e podem ser utilizadas 

em todas as situações em que o grupo possa se converter em uma unidade 

operativa de tarefa, constituindo-se em um instrumento de trabalho.  

 Analisar de forma sistemática as contradições internas do grupo se 

constitui a tarefa central do grupo, e visa basicamente investigar a infra-estrutura 

inconsciente das ideologias que põem em jogo na interação grupal. Portanto, 

estudar a mudança institucional a partir do olhar de alguns trabalhadores visou 

uma maior compreensão dos limites e possibilidades vividos nesse processo com 
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a finalidade de contribuir com aqueles que estão passando por processos de 

mudança. É nessa perspectiva que os objetivos desse estudo foram formulados. 
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III – OBJETIVOS 

 

1. Geral 

� Apreender os significados de uma mudança institucional, sob a ótica dos 

(as) trabalhadores (as) de duas unidades básicas de saúde, que foram 

colocados em um mesmo cenário de prática. 

 

2. Específicos 

� Identificar os aspectos mais significativos da experiência de mudança a 

partir dos relatos dos (as) trabalhadores (as). 

� Descrever e analisar como os (as) trabalhadores (as) enfrentaram os 

conflitos vividos no processo de mudança. 
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IV - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

1. O desenho do estudo e a metodologia escolhida 

 

 O presente estudo foi construído a partir do olhar profissional da 

pesquisadora, com formação em psicologia e que participou intensamente da 

experiência analisada como coordenadora da proposta de implantação do 

Acolhimento (de 1997 a 1999) e, posteriormente, como diretora da Unidade (de 

1999 a 2005), sempre acreditando que as mudanças organizacionais ganham 

potência, compreendendo e trabalhando os processos de interação grupal, 

considerando-se a subjetividade dos atores envolvidos no processo, e não 

negando a existência de diferenças entre pessoas e instituições. 

 O caminho escolhido foi a abordagem qualitativa, uma vez que o conceito 

central dessa estratégia metodológica trabalha com o universo dos significados 

(Minayo, 2004). Portanto, a atenção foi centrada no significado que os sujeitos da 

pesquisa deram ao processo de mudança institucional e que foram vividos no 

interior do serviço. 

 Esse estudo se propôs a resgatar a experiência de trabalho no CS VM, no 

período de 1997 a 2005, pela ótica dos profissionais tanto do CS VM, como do 

CSE EPM. 

 Nos últimos trinta anos, pesquisadores de diversas vertentes disciplinares 

passaram a criticar a arbitrariedade pela qual a História ordena e atribui sentido a 

um conjunto de fatos e eventos que aconteceram no passado. A alternativa 

encontrada por muitos foi a de procurar compreender o passado através de 

representações ou memórias coletivas, ou seja, a partir de uma abordagem que 



41 

 

procura o sentido atribuído aos fatos passados por aqueles que, de uma forma ou 

de outra, estavam envolvidos nestes mesmos fatos (Santos, 2003). 

 Para apreender o significado dado ao que foi vivido pelos profissionais 

envolvidos na junção das duas unidades utilizou-se como estratégia metodológica 

o método da História Oral através de entrevistas livres e abertas.   

 Como concluiu Schraiber (1995) em sua pesquisa, o relato oral se mostrou 

capaz de apreender a subjetividade na forma de um pensamento externalizado, 

ou seja, através das narrativas. Assim sendo, a adoção desse método se justifica 

principalmente pela intenção de resgatar o significado dessa experiência por 

aqueles que estiveram envolvidos nesse processo de mudança ocorrida no tempo 

passado.  

 A compreensão do passado é composta de uma rede bem mais complexa 

de significados. São indivíduos em contato com outros indivíduos e em 

determinados contextos sociais que trazem o passado para o presente. Assim o 

passado é recuperado pelo presente através de processos de interação social 

(Santos, 2003). 

  Como refere a autora, a memória de experiências passadas está presente 

em cada palavra dita, em cada passo dado ou em cada sonho construído. Ela 

está presente no pensamento, nos sentimentos e percepções, bem como na 

imaginação. Tudo o que se sabe ou que se pode aprender se deve à memória 

possuída ou a que está sendo adquirida. Ela permite a relação do corpo presente 

com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo atual das 

representações. Pela memória, o passado não só vem à tona das águas 

presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, 

“desloca” estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. Aparece como 
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força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e 

invasora. Seria o “lado subjetivo do conhecimento das coisas” (Santos, 2003). 

  Ecléa Bosi (1983) considera que “os recordadores são, no presente, 

trabalhadores, pois lembrar não é reviver, mas re-fazer. É reflexão, compreensão 

do agora a partir do outrora; é sentimento, reaparição do feito e do ido, não sua 

mera repetição”. 

A recuperação que se faz do passado não tem condições de ser totalmente 

objetiva porque a subjetividade da pesquisadora também está presente. Nesse 

sentido, o conhecimento do passado é uma representação, mas não arbitrária, 

pois está construída a partir de evidências também da pesquisadora. A 

compreensão desse passado pode questionar e modificar a compreensão do 

presente, que, por sua vez, pode também modificar a compreensão do passado. 

É de fundamental importância que sejam esclarecidos os lugares de onde cada 

um fala, pensando o saber já construído não como o real ou como o retrato fiel do 

passado, mas como um conhecimento construído a partir de pressupostos e de 

interesses, procurando desvendar as razões de ser e de aparecer do objeto 

(Vieira, 2006). 

 Essa metodologia teve como referência a teoria de José Carlos Sebe B. 

Meihy, um dos introdutores da moderna História Oral no Brasil. O autor foi 

coordenador do Núcleo de Estudos em História Oral da Universidade de São 

Paulo (USP) e atualmente é professor titular aposentado do Departamento de 

História da USP.  

 Para esse autor, a História Oral é um processo de aquisição de entrevistas 

inscritas no “tempo presente” e deve responder a um sentido de utilidade prática, 

social, e imediata (Meihy, 2007).  
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 O gênero adotado foi a “história oral de vida”, porque o que mais vale 

nesse gênero são as versões individuais dos fatos da vida, e o que a distingue é 

exatamente a independência dos suportes probatórios. Além disso, as histórias de 

vidas são decorrentes de narrativas e estas dependem da memória, dos ajeites, 

dos contornos, das derivações, das imprecisões e até das contradições naturais 

da fala (Meihy, 2007). 

 

2. A escolha dos entrevistados 

 

 Para apresentar a seleção das pessoas entrevistadas, é importante 

salientar o conceito de “colaboração” formulado por Meihy. Para ele, “colaborador” 

e “colaboração” não equivalem à “informante” e “informação” respectivamente. 

Para a História Oral, o resultado da colaboração e o sentido de colaborador em 

um projeto não se restringem às referências exatas de datas e fatos. 

Colaboradores são seres que, ao narrar, modulam expressões e subjetividades, e 

a transparência disso é relevante aos exames decorrentes do texto estabelecido 

em análise com os demais. Colaboradores, portanto, são elementos ativos na 

relação entre duas partes implicadas na construção da História Oral: “tanto é 

colaborador quem narra como quem registra” (Meihy, 2007). 

 Tomando por base esse conceito, para a realização desse estudo, 

considerou-se “colaboradores” o grupo de profissionais que foram marcados pela 

mudança ocorrida no CSE EPM e no CS VM. Ou seja, aqueles que viveram essa 

experiência e que, portanto, se configuraram em uma coletividade com a mesma 

base “identitária”. Meihy (1996) denomina esta forma de delimitação como 

“comunidade de destino”. 
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 Participaram das entrevistas as colaboradoras das duas unidades de saúde 

que, durante todo o período de 1997 a 2005, vivenciaram essa experiência. Esta 

subdivisão, Meihy (2007) define como “colônia”. Não participaram aqueles que, 

por alguma razão, saíram no meio do processo ou aqueles que entraram após o 

ano de 1997. A única exceção foi a entrevista realizada com a primeira diretora, 

indicada para coordenar esse processo inicial de implantação de novas 

propostas.  

 Para início do trabalho de campo, ou seja, o “ponto zero” (Meihy, 2007), a 

pesquisadora realizou a escolha das duas primeiras colaboradoras, uma de cada 

unidade, a serem entrevistadas. Essa escolha teve como critério a proximidade e 

facilidade de contato e o fato de elas terem exercido um papel de liderança (seja 

pelo cargo que ocupava, seja pela postura de trabalho) nos grupos do qual cada 

uma fazia parte. Como refere Bourdieu (2007) “a familiaridade do entrevistador 

com o entrevistado possibilita a garantia contra a ameaça de ver as razões 

subjetivas reduzidas a causas objetivas, as escolhas vividas como livres, 

reduzidas aos determinismos objetivos”. Para dar continuidade às entrevistas, a 

pesquisadora solicitou às duas colaboradoras a indicação de outro colaborador, e 

assim as escolhas ocorreram sucessivamente. Esse procedimento é definido por 

Meihy (2007) como “rede”, e ele deve ser sempre plural, porque é nas diferenças 

internas existentes nos diversos grupos que residem as disputas ou olhares 

diferentes que justificam comportamentos variados dentro de um mesmo plano. 
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3. As entrevistas 

 

As entrevistas são consideradas técnicas de observação direta, uma vez 

que as pessoas investigadas estabelecem um contato efetivo e estão implicadas 

no problema investigado (Thiollent, 1981).  

 Nesse estudo, o primeiro contato teve como intuito a negociação das 

entrevistas, foi realizado por telefone ou pessoalmente. Foi explicado o objetivo 

do trabalho, a necessidade de gravação da entrevista, a transcrição e a posterior 

devolução ao colaborador, processo que incluiu a leitura e a discussão do texto 

produzido sobre o discurso do mesmo. 

 Para a realização da entrevista, foi escolhido um local onde, na medida do 

possível, a interrupção ou ruídos externos não prejudicassem o andamento da 

entrevista, estas realizadas em local, data e horário solicitado pela colaboradora. 

Não foram utilizados questionário ou perguntas pré-estabelecidas. Geralmente, a 

entrevista se iniciava com a solicitação de que a colaboradora contasse como foi 

a experiência vivida no período analisado, de forma livre e aberta.  

Apenas três pontos foram fundamentalmente abordados nas entrevistas: 

aspectos mais significativos no decorrer do processo, pontos positivos e negativos 

da experiência e fatos relevantes que desejassem relatar. As entrevistas foram 

gravadas e realizadas em um único encontro. Porém, foi deixada em aberto a 

possibilidade de outro encontro caso fosse considerado necessário tanto por parte 

da pesquisadora como do pesquisado. Além disso, não houve a preocupação 

posterior com suportes probatórios ou com a veracidade dos fatos.  
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3.1  A transcrição, textualização e transcriação 

 

 Depois de realizadas, as entrevistas foram transcritas literal e 

rigorosamente, passando-se para o papel tudo que foi dito, inclusive as 

repetições, os vícios de linguagem, os momentos de riso e choro e os silêncios. 

Ou seja, a passagem fiel do que foi dito para a escrita. 

 Em seguida, na fase de textualização, foram eliminadas as perguntas, 

retiraram-se alguns erros gramaticais e a pesquisadora efetuou algumas 

reparações sem peso semântico. Uma frase ou trechos de frases foram 

escolhidos e extraídos das entrevistas, seguindo um procedimento denominado 

por Meihy (2007) como “tom vital”. O “tom vital” é um recurso usado para 

requalificar a entrevista, resgatando o que nela há de mais essencial, e ele 

aparece como um “título” no início dos discursos das colaboradoras. 

 Terminada essa fase, o texto retornou às colaboradoras para leitura, 

correções, modificações, acréscimo de informações e ajustes necessários. Para 

esse procedimento, foi necessário um novo contato com as colaboradoras, para 

entrega e/ou envio do texto. Após a leitura das colaboradoras, os textos 

retornaram à pesquisadora com modificações e ajustes considerados necessários 

por elas. Posteriormente à modificação dos textos de acordo com as sugestões 

recebidas, foi solicitado às colaboradoras que assinassem a autorização para uso 

das entrevistas para este estudo. A este processo, Meihy denomina “trascriação”. 

Para o autor, a transcriação é um fundamento-chave para a História Oral, pois, 

sendo ela aplicada aos estudos de grupos, comunidade e indivíduos, abandonam-

se os estritos caminhos da racionalidade e a pesquisa se abre às convenientes 

dimensões subjetivas. Ela se aplica mais ao gênero “história oral de vida” e, por 
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isso, deve sempre aparecer por inteiro, tornando-se automaticamente lógica a 

publicação do todo (Meihy, 2007).  

 

4. O caderno de campo  

 

 No caderno de campo, colocam-se as observações tanto do andamento do 

projeto como das entrevistas. Segundo Meihy (2007), ele deve funcionar como um 

diário íntimo, em que são registrados até os problemas de aceitação das idéias 

dos entrevistados, bem como toda e qualquer reflexão teórica a ser debatida 

sobre aspectos do tema estudado. 

 No caderno de campo deste estudo, foram registradas as ocorrências e 

fatos, desde o primeiro contato realizado com as colaboradoras, por telefone ou 

pessoalmente, até reflexões sobre o próprio andamento do estudo, dificuldades 

na transcrição das entrevistas, reflexões sobre referenciais teóricos, impressões 

sobre as entrevistadas, sentimentos da pesquisadora em relação à entrevista e a 

entrevistada. Ele acompanhou a pesquisadora não só no período de trabalho de 

campo, mas em todo o processo de construção desse estudo, e serviu como 

depositário de todas as incertezas e contradições vividas durante a pesquisa. 

 O registro foi efetuado sempre que a pesquisadora julgou necessário 

descrever e escrever algum fato ou situação que considerasse relevante para o 

estudo. 
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5. O período do estudo 

 A qualificação do projeto ocorreu em abril de 2008. Considerando as novas 

orientações e com o projeto reformulado, o trabalho de campo foi iniciado em 

agosto do mesmo ano.  

 Os contatos com as duas primeiras colaboradoras (“ponto zero”) tiveram 

como objetivo explicar o estudo e convidá-las a participar da pesquisa. Após esse 

primeiro contato foram marcadas as entrevistas, que foram realizadas de acordo 

com a solicitação de cada entrevistada.  

 Foram realizadas 10 (dez) entrevistas nos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2008. Apesar de não ter sido intencional, todas as entrevistas 

realizadas foram com profissionais do sexo feminino, o que de certa forma 

representa o quadro de profissionais existentes hoje nos serviços de saúde. 

 No período de dezembro de 2008 a março de 2009, foram realizadas as 

transcrições e as textualizações. 

 O trabalho de conferências dos textos com todas as colaboradoras, por 

meio eletrônico ou pessoalmente, se deu entre os meses de março a maio de 

2009. Neste mesmo período, aconteceu mais um encontro com cada uma das 

colaboradoras, já com a transcriação, para assinatura da autorização de uso das 

entrevistas para este estudo. 

 A organização e análise do material empírico, assim como a reflexão sobre 

o mesmo, de acordo com as proposições teóricas previamente definidas e 

estruturadas se deram da segunda quinzena de maio a agosto de 2009. 
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V – AS HISTÓRIAS CONTADAS 

 

 Por se tratar de um estudo que utiliza a “história oral de vida” de acordo 

com a concepção de Meihy, realizado em colaboração com todas as 

entrevistadas que dele participaram, torna-se quase que obrigatória a 

apresentação de todas as “transcriações”. 

 Todos os nomes são fictícios com o intuito de preservar a identidade das 

colaboradoras e de outros colegas citados nas entrevistas, e quase todos os 

nomes foram por elas sugeridos.  

 A ordem de apresentação das entrevistadas não seguiu nenhum critério 

específico e a narrativa de cada uma é precedida de uma breve apresentação da 

colaboradora, segundo o olhar da pesquisadora.  

  

1.  Marina 

Como coordenadora inicial do período estudado, Marina esteve sempre 

empenhada em realizar o seu trabalho de forma a integrar as duas equipes. 

Determinada em suas idéias estava sempre aberta às novas propostas, 

procurando buscar o melhor de cada um dos profissionais. Desempenhou um 

papel muito importante nesse início, lidando com muitas diferenças e 

enfrentando muitos desafios.  Foi convidada a participar desse estudo pelo 

papel fundamental que exerceu no período inicial da parceria. 

... desafio de agregar, de articular as equipes...” 

 

 Meu nome é Marina e eu estive na direção do Centro de Saúde de Vila 

Mariana, no período inicial da parceria, de 1997 a 1999. Bem, falar do Vila 
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Mariana remonta um pouco o que havia de relação com a Medicina Preventiva, 

que se dava anteriormente no Centro de Saúde Escola, que era aqui do lado, e 

que a gente tinha uma atuação como aluno. Acabei tendo até uma atuação como 

profissional, cheguei a substituir pessoas em época de férias, substitui a Juliana 

em janeiro, logo depois que terminei a residência. Bem, em 1997, pelo fato de 

trabalhar há muitos anos lá no Embu no ensino da pediatria na atenção básica, 

obviamente havia uma discussão e um certo questionamento do Centro de Saúde 

da Preventiva, não só pelo fato de ele ser um Centro de Saúde Escola e toda a 

discussão que tinha nesse entorno, mas pelo fato de a Medicina Preventiva 

desenvolver toda a atividade de assistência com seus próprios profissionais no 

lugar de articular as áreas clínicas para fazer assistência e ensino. Então essa é 

uma questão que estava muito clara pra mim anteriormente, de que o grande 

papel da Preventiva era trabalhar na área de administração, na área da vigilância, 

enfim, nas áreas mais objetivamente da Medicina Preventiva, ainda que tenha 

todo um histórico de como evoluiu esse conceito. Mas, no decorrer das décadas 

de 80 e 90, a gente achava que essa concepção poderia ter evoluído e que um 

grande papel que a Medicina Preventiva poderia ter cumprido era de articular as 

áreas clínicas, e não desenvolver ela própria a atividade assistencial como era 

feito. E, nesse sentido, parte inclusive das pessoas que atuaram no Centro de 

Saúde Escola, como pediatra, em algum momento, tiveram uma atividade junto 

ao grupo do Embu. Hoje é a disciplina de Pediatria Geral e Comunitária; na 

época, era um setor, um grupo ligado diretamente à chefia do Departamento. 

Num dado momento, por uma demanda do Centro de Saúde Escola, essas 

pessoas começaram a atuar como médicos e não como atividade de ensino, que 

também era outra coisa questionável: você desenvolver uma atividade 
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assistencial com profissionais contratados pela universidade. Talvez o papel 

desses profissionais fosse de ensinar, e não propriamente desenvolver 

assistência. Então havia esses dois questionamentos. Discutir o Vila Mariana 

implica nessas questões anteriores. A gente achava que a Preventiva poderia ter 

modificado sua atuação, sobretudo nessas décadas de 80 e 90, momento de 

grande discussão, da própria criação do SUS, de como fazer funcionar o sistema, 

dos papéis das diferentes esferas do governo municipal, estadual e federal. Por 

conta disso, acho que era o momento privilegiado da própria Medicina Preventiva 

se rever um pouco, e o papel que ela desempenhava no Centro de Saúde Escola, 

que era aqui do lado. Em algum momento, no início da década de 90, quando a 

gente (o grupo do Embu) assumiu o grupo que atuava no quarto ano, que se 

desenvolvia no ambulatório daqui do hospital, a gente trouxe esse 

questionamento, do fato de se fazer um atendimento de baixa complexidade, que 

era a puericultura, num hospital, e uma das idéias que tivemos foi de que esse 

atendimento fosse feito no Centro de Saúde Escola; lógico que de uma forma 

articulada, mesmo que não contássemos com a participação direta do pessoal do 

próprio Centro de Saúde Escola, Roberta e Carla, que atuavam na área da 

pediatria. A puericultura consistia num atendimento muito adequado para o quarto 

ano, mas o lugar estava errado (o Hospital São Paulo). Então a gente tentou, por 

um período, desenvolver essa atividade no Centro de Saúde Escola, mas a área 

física era bem pequena porque aluno ocupa muito espaço. Não houve nenhum 

problema, mas a questão operacional realmente é que dificultou. Essa idéia da 

pediatria de fazer o atendimento de puericultura, mais propriamente voltado para 

o quarto ano, numa Unidade Básica, era uma coisa que estava clara e que não 
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deveria ser feita no hospital. Por volta de 93 ou 94, foi uma tentativa que a gente 

teve, e que aí não foi adiante mais pela questão operacional. 

 Então, quando em 96, através de uma portaria, acho que da Secretaria de 

Estado da Saúde junto com a reitoria da Unifesp, foi criado um grupo de trabalho 

para discutir a parceria, quer dizer, para fazer uma proposta de Distrito, o qual 

incluía o Centro de Saúde Vila Mariana, eu fui designada para compor essa 

comissão; era eu, Rodrigo e Fernando. Durante dois ou três meses a gente 

elaborou uma proposta, que era uma proposta de Distrito, e tinha uma parte que 

era o Centro de Saúde de Vila Mariana, inclusive incluía uma adequação de área 

física. A Secretaria, agora com a legislação mais exigente, identificava uma série 

de problemas, de inadequações, além da questão operacional. O papel daquela 

Unidade, que era uma unidade que tanto podia cumprir uma característica da 

atenção básica como uma atividade de especialidade. Naquele momento, até 

porque na prefeitura estava funcionando com o PAS e não havia uma articulação, 

a idéia é que ela continuasse com esse papel da atenção básica, mas compondo 

com uma atividade de ambulatório de especialidade, já que dispunha de 

profissionais e de uma área física bem considerada. No ano seguinte, a gente não 

sabe bem, o reitor da Unifesp, em comum acordo com o Secretário de Estado, 

decidiu que uma forma de agilizar esse processo seria designar uma pessoa em 

comum acordo para assumir a direção da Unidade de forma que isso fosse levado 

mais rápido do que esperar todo o processo, que tinha sido inclusive traçado 

como plano de trabalho da comissão anterior. E aí eu fui designada, e ele me 

convidou para fazer, para cumprir essa função, e aí iniciei esse trabalho em julho 

de 97, quer dizer, a portaria foi publicada em julho de 97. Além disso, houve todo 

um apoio da reitoria para a assessoria feita pelo pessoal do LAPA, da Unicamp, 
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que se iniciou no início de 97 e, então, passei a participar das reuniões. A 

assessoria foi realizada durante todo esse ano de 97 e passou a discutir mais o 

Vila Mariana, embora a discussão maior fosse do Distrito. Acho que a assessoria 

era para o Distrito e, nesse momento, com a designação e a concretização do Vila 

Mariana, por conta de a Unifesp assumir essa direção técnica, a assessoria se 

direcionou para o Vila Mariana. 

 Tudo foi discutido em relação a como conduzir esse processo no Vila 

Mariana, que incluía levar todos os profissionais, toda equipe, todo recurso 

humano do Centro de Saúde Escola e articular com as atividades do Vila Mariana 

e com os profissionais que lá estavam. Então era um processo bastante complexo 

porque envolvia um número grande de pessoas – mais ou menos 60 pessoas do 

CS Escola e lá (CS Vila Mariana) em torno de 120, 130. Então uma relação de 

1/3, 2/3 mais ou menos e com formas de trabalho, vínculos, histórias, 

perspectivas e objetivos bastante diversos, os daqui e os de lá. Pessoas de faixas 

etárias muito diferentes também, nesse 1/3 e 2/3 outra diferença era a idade. O 

pessoal do estado, um Centro de Saúde muito antigo, contava com profissionais, 

tanto de nível médio como superior, com mais idade; a média de idade era bem 

maior e que vinham de um tempo de papel de Centro de Saúde bastante 

diferente, da década de 70, da década de 60, centrado mesmo na questão da 

promoção, da prevenção. A própria incorporação dos princípios do SUS, da 

questão do direito, da questão do papel da Unidade Básica ser mais resolutivo, da 

responsabilização, da questão de atender a doença, entender a mudança do perfil 

epidemiológico, acho que era bem mais difícil do que a discussão mais 

acumulada com o pessoal do Centro de Saúde Escola. 
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 Então acho que foi um trabalho bastante difícil, mas que teve um caminhar 

e que teve um produto. Acho que fomos muito auxiliados pelo processo da 

assessoria do LAPA e de uma parte bastante significativa dos profissionais que 

atuavam no Centro de Saúde Escola. Lógico que havia uma resistência, a 

situação aqui era mais cômoda, era mais tranquila. A Unidade do Vila Mariana era 

uma unidade com volume de atendimento muito grande, uma demanda enorme, 

uma pressão grande, um outro sistema, do lado da estação do metrô — aquele 

Pastorinho, com seu movimento; mas eu acho que houve um entendimento e uma 

compreensão, um engajamento mesmo de uma parte bem significativa dos 

profissionais, que, em um dado momento, essas pessoas pegaram e falaram: 

“Vamos fazer essa coisa funcionar”, sem o que seria impossível. 

 Acho que tinha um dado também que tinha a ver com a minha designação, 

porque eu não era do Centro de Saúde Escola, não era do Departamento de 

Medicina Preventiva, era de outro departamento, e, de certa forma, num primeiro 

momento, essa aceitação não foi unânime, longe disso, mas eu acho que no 

decorrer do trabalho a gente foi mostrando que a idéia era trabalhar, dentro do 

que vinha se discutindo e o que havia sido acumulado pelo grupo da Medicina 

Preventiva, e que seria uma produção coletiva, ninguém isoladamente iria 

conseguir impor, implantar qualquer idéia. Eu tinha uma vivência bem grande de 

atuar na atenção básica e experiência anterior até de dirigir unidade, ainda que 

fosse uma unidade menor, num município com uma capacidade de decisão até 

maior, quando a gente compara com uma unidade do estado na situação atual. 

Mas, de qualquer forma, embora houvesse essas diferenças, o acúmulo de 

discussão em relação à atenção básica, acho que era um acúmulo que eu tinha 

assim pela própria trajetória — a minha vida inteira tinha trabalhado nessa área, 
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embora como pediatra, tinha tido uma vivência junto com os médicos sanitaristas, 

com as áreas administrativas por ter representado a Unifesp no Conselho 

Municipal de Saúde, por ter desempenhado um papel de assessoria junto ao 

município do Embu. Então havia uma história acumulada de experiência que me 

permitia uma compreensão muito clara do que a gente podia esperar. Agora... Foi 

um processo, eu acho que foi rápido, o engajamento e a aceitação, porque a 

gente só conseguiu fazer o que conseguiu porque rapidamente muitas pessoas 

começaram a trabalhar junto com objetivo comum, que era aproximar esses 

profissionais, articular e desenvolver um programa, os programas, as atividades 

juntando as pessoas do CS Escola e da Secretaria do Estado, tentando identificar 

potencialidades, limitações, como que cada um poderia contribuir. Então eu acho 

que esses dois anos que eu fiquei na direção, e de certa forma coordenando esse 

processo junto com muitas pessoas, a gente foi designando funções, designando 

uma coordenação da criança, uma coordenação para a saúde da mulher etc.; a 

parte de enfermagem, também, aproximando as pessoas. Foi na verdade um 

exercício de aproximações, o tempo todo um exercício de aproximar as pessoas, 

de não ir com idéias prontas, de não ir com uma fórmula, e acho que a gente 

aprendeu com as pessoas da Secretaria do Estado, que vinham de outra vivência, 

mas tinham muito a contribuir; havia pessoas muito interessantes como também 

com outras histórias de vida, trajetórias individuais que logicamente são bastante 

positivas e compõem. Tinha uma certa juventude, acho que maior da parte do 

pessoal da Escola, mas tinha também a experiência das outras pessoas. Então 

eu acho que, dessa conjunção, todo mundo foi aprendendo um pouco a ceder, 

acho que foi um exercício de tolerância, um exercício de saber escutar. 
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 Nessa integração, o que era muito marcante, eu acho, eram aqueles 

profissionais que estavam próximos da aposentadoria lá da Secretaria, vivendo 

um mundo muito diferente do mundo real. Então, o doutor João, o doutor Mario, 

eu tinha até dificuldade no primeiro momento de entender o diálogo que estava 

sendo dito. A enfermeira, eu não lembro o nome dela, que ficava com o doutor 

João, era pré-natalista (não era GO, pois somente fazia pré-natal). Era uma coisa 

muito diferente, o clínico que não fazia otoscopia — se chegava alguém com dor 

de garganta, era encaminhado para o otorrino e não para o clínico ou pediatra; 

então, eram coisas que estavam pré-estabelecidas e que a gente foi tentando 

romper, tentando mostrar outro caminho. 

 A questão do direito à saúde era uma coisa muito difícil. Quando a gente 

reformou a unidade, tirar os papeizinhos de desacato ao funcionário público, a 

lousa do grupo da hanseníase com o nome dos pacientes… Quer dizer, a gente 

demorou vários meses para conseguir usar a mesma sala. Essas coisas da posse 

dos espaços era muito gritante, a não mudança, o não deslocamento, a área 

física era muito arraigada; então, os espaços, mesmo que eles não fossem 

utilizados em alguns horários, eles eram das pessoas; então, esse rompimento 

era um rompimento difícil. Lembro que o processo de discutir os nomes dos 

pacientes de hanseníase que ficavam permanentemente na lousa impediam o uso 

da sala; aí a gente teve que discutir algum tempo até mostrar que precisava ser 

escrito o nome em outro lugar, para que a gente pudesse usar a sala. Então, são 

coisas desse tipo que eu acho que foram marcantes, uma coisa realmente que eu 

nunca imaginava que pudesse ocorrer. E a implantação do Acolhimento, que foi a 

forma que a gente entendeu que devia funcionar a unidade, parecia uma coisa 

simples, e o que a gente viu agora, com as AMAs [Assistências Médica 
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Ambulatorial], é que as UBSs até hoje não conseguiram levar isso a frente, acho 

que elas estão sendo derrotadas agora na sua idéia; claramente, foi uma coisa 

que a gente insistiu muito naquele momento. Acho que a gente conseguiu vitórias 

e temos dados, nós acabamos mostrando isso, que dava para atender, que dava 

para resolver, que uma parte era consulta no dia, outra parte não era, que dava 

para agendar. A discussão do Acolhimento, ela foi central, a meu ver, na 

compreensão do papel da unidade, ela ordena o pensamento. Então, assim, na 

hora que você tem de discutir o acolhimento e a resolução dos problemas, 

independente se é lá ou não, tudo bem, pode não ser aqui, mas não tem “NÃO!”, 

não tem “NÃO É AQUI”, nós vamos escutar e depois tentar direcionar a pessoa.  

Isso era fundamental porque você muda completamente a função do serviço. 

Então, a discussão do Acolhimento, ela foi norteadora do papel da UBS e do 

serviço público, ela trouxe uma discussão do direito, do SUS, da escuta, do 

diálogo entre os sujeitos. A montagem do Acolhimento desdobrava nesse tipo de 

discussão porque pressupõe essa compreensão, e aí ela era a motivadora. A 

gente criou várias formas de fazer isso, os role-plays, os teatrinhos, filme que a 

gente passou, as oficinas que a gente fazia mensalmente para todo mundo 

entender, mostrando dados, mostrando resultados, melhorando também a auto-

estima dos funcionários, fazia lanche naquelas oficinas, que era uma forma de 

aproximar as pessoas; repetia porque tinha que ser de manhã e à tarde, pessoal 

da manhã e pessoal da tarde, era um momento que cada um trocava um pouco e 

sabia o que o outro estava fazendo na função. Discutia um pouco essa questão 

do limite da atividade, da função. Em primeiro lugar você precisa resolver então 

esse limite não pode ser uma coisa rígida, você tem que tentar resolver o 

problema. Eu lembro uma coisa que eu falava sempre, o pessoal dizia: “Não 
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imagina, ele veio aqui para perguntar uma ‘coisa’ (que não tinha nada a ver com a 

unidade)”. Eu falava que a pessoa tinha duas opções, ou vinha aqui ou ia para o 

Pastorinho (supermercado ao lado da unidade); quer dizer, se era uma coisa da 

saúde, mesmo que não seja aqui, acho que a gente tem mais condição de 

orientar do que o Pastorinho, então vamos tentar. E acho que esse exercício que 

foi feito, foi um processo bem interessante. Tenho assim muitas boas lembranças, 

um trabalho muito duro, mas ao mesmo tempo de muitas boas lembranças de 

coisas que foram se modificando lentamente, nem sei se tão lentamente porque, 

em um ano, do começo de 98 até final de 98, a gente tinha Acolhimento 

implantado, a unidade funcionando, a preocupação com a área física em deixar 

bonito, de não deixar sujeira, de trazer um ambiente mais adequado, que também 

só foi permitido porque teve a reforma, porque a Unidade estava bem degradada 

antes da reforma – pias, lugares muito feios; colocar biombos nos consultórios, a 

questão do respeito ao paciente. Foram coisas que caminharam juntas e que 

ajudaram essa mudança de pensamento. Duzentas pessoas que estavam lá, não 

é todo mundo que muda, mas um pouquinho fica pra cada um. Outros, acho que 

mudaram bastante, vinham contar, acharam que melhorou, teve relatos, 

depoimentos de pessoas que no final acharam que foi bom, que tinha muita 

desconfiança da nossa ida lá; tinha muita gente que já tinha sido expulsa do seu 

lugar por causa do PAS, anteriormente, então achava que a Escola ia chegar e ia 

mandar todo mundo embora; pelo menos, naquele momento, não era essa a 

idéia, nem sei como está agora mas naquele momento pelo menos a idéia não 

era essa. 

 Então o que eu tenho do Vila Mariana, dessa lembrança, mais do que a 

questão do ensino, que foi uma conseqüência e que permitiu que as áreas 
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clínicas desempenhassem algum papel lá, a pediatria, gineco, obstetrícia, 

também com seus problemas próprios da universidade; essa discussão dos 

direitos, do SUS era obviamente necessária para esse grupo da universidade 

também, sobretudo dessas áreas clínicas. Então, teve esse ganho com o ensino 

no primeiro momento, que foi bem considerável, na clínica, passando com a 

gineco, obstetrícia e pediatria. A clínica ficou um tempo, depois em 99 saiu, mas 

durante 98 ficou; e a enfermagem, a fono, enfim, várias outras áreas que 

passaram a atuar lá compatibilizando inclusive com outras universidades que 

também atuavam lá, mas de qualquer forma foi um ganho e acho que houve um 

beneficio, permitiu a viabilização de uma nova atividade, de uma forma integrada, 

bastante difícil. Mas, como eu já disse, o que mais marcou não foi o ensino. O 

ensino avançou, mas o que mais marcou, efetivamente, foi esse desafio de 

agregar, de articular as equipes com histórias profissionais e de vida muito 

diferentes. A gente nem tinha computador no começo, mas, quando começou, as 

pessoas nem sabiam mexer porque não tinha computador na unidade. Quer dizer, 

em pleno 1997, acho que quando eu estava saindo de lá é que começaram a 

chegar os computadores, que foi em 1999; aliás, nem telefone tinha direito, tinha 

um num lugar, outro no outro, outro no outro, a gente conseguiu instalar ramal; a 

Unidade, realmente, era muito inadequada, então nós conseguimos adequar 

bastante e a melhora das condições era necessária para que as pessoas também 

se sentissem mais motivadas, porque fazer toda aquela discussão, até de revisão 

de horários sem ter uma contrapartida naquele espaço físico teria sido mais difícil, 

então facilitava um pouco esse trabalho o fato da pessoa se sentir em um lugar 

melhor para trabalhar. 
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 Algumas coisas nós não resolvemos, que era o barulho; todo mundo 

reclamava, e realmente era infernal, um lugar muito ruim e em nenhum momento 

a gente conseguiu resolver isso, porque era um custo alto e a instituição achou 

que não dava para fazer; nós insistimos muito, mas não teve jeito, realmente era 

um lugar que tinha muito barulho e era bastante desconfortável. 

 Então, acho que o que mais me marcou no Vila Mariana, o que eu mais 

lembro, foi realmente o trabalho, o desafio das equipes e, em um novo momento 

do SUS, do direito à saúde, e que nós tivemos que levar essa discussão. O 

ensino foi interessante, mas eu acho que o mais marcante, obviamente porque eu 

estava na direção da Unidade, foi essa junção das pessoas e dos grupos e estar 

trabalhando de um outro jeito, e todo mundo mais acomodado no sistema 

anterior. 

 Eu acho que no início a resistência de lá era maior porque era uma 

invasão, acho que dá até para usar esse termo. Na verdade, quando assumi a 

direção, ainda não havia convênio e nunca entendemos muito como que foi feito. 

Dá para imaginar pra quem estava lá (e eu me colocava nisso, entendia um 

pouco, entendia muita aquela resistência), de repente chega mais umas 50, 60 

pessoas; então, acho que foi uma coisa bem complicada. No início, a resistência 

dos profissionais da Secretaria era maior e havia daqui também; no decorrer do 

processo, quem a gente sentiu que não ia querer manter uma atividade lá, como 

as pessoas eram da Escola, a gente achou melhorar liberar, porque são pessoas 

que poderiam exercer um papel, uma liderança negativa e acabar atrapalhando o 

processo; quer dizer, já não chega a resistência dos profissionais do CS Vila 

Mariana que não tinham como sair facilmente (embora em alguns momentos 

algumas pessoas colocassem essa possibilidade, mas era mais complicado), 
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então os daqui era uma questão só de lotar em outro departamento, sair da 

preventiva e ir para clínica, diabetes, como ocorreu logo no início com algumas 

pessoas que não quiseram continuar. E até foi bom a gente não insistir porque 

não iriam contribuir, iriam trabalhar contra e a gente já tinha bastante coisa contra; 

dava para entender o porquê da resistência, pois o Centro de Saúde era um lugar 

bem mais tranqüilo, com uma demanda menor, próximo da Escola Paulistinha 

[creche para os filhos dos funcionários], refeitório, enfim, tinha uma série de 

condições bem adequadas. O volume de atendimento, a demanda… E naquele 

momento que você sai do Centro de Saúde tudo informatizado, tudo acertadinho, 

vai para uma unidade onde tudo é na mão, escrito a mão, máquina de datilografia, 

foi uma coisa que chocou um pouco, principalmente o pessoal da administração. 

Todo o processo da parte de medicamento, de controle, os programas que já 

existiam para agendamento, matrícula, tudo voltou a ser feito manualmente. 

Então a gente partiu de uma condição e piorou a condição de trabalho do pessoal 

que estava aqui e foi pra lá; houve, de certa forma, uma piora da condição de 

trabalho e ainda tendo de enfrentar uma resistência a essa aproximação com os 

profissionais da secretaria. Então eu fico realmente agradecida ao grupo de 

profissionais, principalmente o pessoal de nível médio que é mais corpo-a-corpo 

que saiu daqui e foi pra lá numa condição piorada de trabalho, bem piorada. 

Então, eles realmente tomaram também, em um dado momento, como um desafio 

e acabaram ajudando muito, com muitas idéias. Eu lembro que a gente fazia, 

mensalmente, aquelas reuniões; sempre tinham idéias, um jeito de resolver, o 

fluxo, ao invés de fazer matrícula assim, ao invés de fazer esse cartão, faz 

aquele, e a gente acatando e tentando implantar novas idéias; mas realmente pra 

eles foi uma condição piorada de trabalho. 
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 No início, eu acho que tinha um conflito maior, e a procedência das duas 

instituições era mais importante. No final, eu não sei se a instituição era o mais 

importante, acho que aí era uma questão mesmo do trabalho, e aí a gente viu que 

nesse momento você tinha pessoas de lá, da Secretaria, extremamente 

engajadas, que eram extremamente comprometidas, que queriam fazer funcionar. 

Então eu acho que, num primeiro momento, a instituição pesava mais, mas eu 

acho que, no final, são conflitos do dia-a-dia mesmo e, claro, você tem um 

agravante de salário, de formação (havia alguns agravantes), mas eu não acho 

que era o que predominava no final. O que mais me marcava no fim é que você 

tinha aquele pessoal que sempre estava querendo escapar do trabalho, dava um 

jeito, tanto da escola quanto de lá, e acho que houve aproximações entre as 

pessoas das diferentes áreas das duas instituições. Pode ser que, sei lá 

passaram dez anos, às vezes, a gente esquece um pouco, mas não me ficou 

como mais marcante, pelo menos nessa fase mais final, que a questão do conflito 

era gerada pela origem da instituição, era mais pelo compromisso mesmo, pela 

forma de trabalhar, pela capacidade, porque eu acho que tinham alguns 

profissionais que tinham diferentes habilidades. 

 A impressão que eu fico olhando hoje que não era a instituição que 

prevalecia. No início, era mais presente, porque os vínculos, a carga horária, o 

salário da Escola era bem maior, e o pessoal de nível médio era mais preparado, 

era mais jovem, dominava mais a informática (na média, é lógico), pois havia 

pessoas ótimas da Secretaria. No nível superior, era semelhante. O salário da 

Escola era bem maior em relação ao estado, sendo que o do estado estava muito 

fora, chegava a ser menos da metade do pessoal da Escola, isso realmente era 

um problema. O pessoal do estado era mais antigo, porque também fazia muito 
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tempo que não tinha concurso e o pessoal da Escola era um pessoal mais jovem, 

então, embora diferentes dos de agora, já contratados dominando informática, 

mas a maioria do pessoal administrativo na época já tinha alguma habilidade com 

informática, vinha trabalhando porque o Centro de Saúde Escola estava 

organizado dessa forma. 

 É lógico que me lembro das pessoas que estavam mais do lado, você, 

Milena, que foram as pessoas que mais me marcaram, ficaram mais do lado 

mesmo. Foi legal trabalhar junto, então, tenho boas recordações. As minhas 

recordações do Vila Mariana são boas, positivas, de um trabalho bem desafiante 

e que a gente pode contar com pessoas bem interessantes, que a gente não 

conhecia, nunca tinha trabalho junto. Não tinha trabalhado com você nem com a 

Milena, pessoal de lá, a Fernanda, a menina que fazia o SIA/SUS [Sistema de 

Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde] naquela época, a Cleide, 

pessoal muito bacana. A enfermagem, a Talita bem legal. Lógico que tem mais 

gente, cento e tantas pessoas, tem muito mais. Mas realmente essas pessoas, 

você principalmente, a Milena, foram as que mais ficaram lado a lado. Acho que a 

gente trabalhou junto sem se conhecer, sem ter trabalhado antes e acho que foi 

legal, foi bom pra todo mundo. Eu vejo como um saldo muito positivo da minha 

vida profissional e pessoal mesmo, porque é um aprendizado. Juntar as pessoas 

acho que isso é um exercício que faz bem pra todo mundo. É isso. 

 

2. Claudia  

Desde o início da parceria, Claudia se mostrou aberta às novas propostas 

e sempre se colocou disposta a contribuir. Suas colocações e intervenções 

tinham como objetivo propiciar a integração entre as duas equipes. Era 
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acolhedora e cautelosa no enfrentamento das dificuldades e sempre 

considerava o contexto, as possibilidades e os limites na busca de 

soluções. Durante esse período, tinha sempre em sua postura a 

preocupação de sensibilizar os profissionais para adesão às novas 

propostas. Quando convidada a participar desse estudo, mostrou-se 

totalmente aberta e disposta a contar a sua versão sobre a história dessa 

parceria. 

 

 “... o medo ou de fechar ou a gente ter que sair 

... mas isso não ocorreu” 

 

 Meu nome é Claudia, sou médica e estou trabalhando no Centro de Saúde 

de Vila Mariana desde 1995. Sou funcionária do estado desde agosto de 1981 e, 

antes disso, eu trabalhava em uma unidade na região do Ipiranga, que era do 

estado, mas que tinha sido municipalizada. Trabalhei quinze anos nessa Unidade 

e, com a vinda do PAS em 95, tivemos que sair e foi então que vim para essa 

Unidade. 

 Eu estava aqui há dois anos quando veio uma proposta de unir o Centro de 

Saúde Escola e o Centro de Saúde Vila Mariana, e, tanto eu como outras 

pessoas, ficamos um pouco assustadas, veio o medo ou de fechar ou de termos 

que sair. Eu acho que até por conta de já ter tido muita mudança na área da 

saúde. 

 Naquela ocasião, parece que tinha um projeto de se formar um Distrito 

Sanitário na área de Vila Mariana, e se integrar o CS Escola com o CS Vila 

Mariana. A Escola Paulista, antes de vir fez algumas oficinas com um pessoal 

contratado de Campinas, que era justamente para trabalhar essa união das duas 
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unidades. Eu cheguei a ir a duas ou três reuniões porque realmente não 

sabíamos o que iria acontecer. Achei a proposta legal, uma proposta de trabalhar 

com uma área de abrangência e de fazer um Distrito. 

 Essa oficina de integração foi acalmando a ansiedade do que iria 

acontecer; o medo era que se viesse a Escola, o pessoal do Estado teria que sair, 

mas isso não ocorreu e as pessoas foram percebendo isso com o tempo. 

 Nessa parceria, saiu a antiga diretoria e veio uma nova direção indicada 

pela Escola, com uma proposta de trabalhar qualidade, que para mim foi muito 

importante. Não se visava números, visava qualidade de atendimento, o que eu 

sempre achei correto. Não tinha que ter 20 consultas, mas 16 ou 12, porém com 

qualidade e o máximo de resolutividade, porque quando não se atende com 

qualidade, você tem um número maior de retornos, pois o problema do paciente 

não foi resolvido. 

 Com o tempo eu me dei muito bem com essa administração, gostei do 

modelo, pois foram implementadas muitas coisas que eram importantes. Foi uma 

tentativa de melhorar a qualidade para aqueles pacientes que vinham procurar a 

Unidade e ter sempre uma resposta.  Como era vinculado à universidade, ficamos 

numa situação até um pouco privilegiada porque funcionávamos quase como um 

ambulatório do HSP, era como um braço do HSP, com respaldo de exames, de 

interconsultas de especialidades que não tínhamos aqui, funcionava mesmo muito 

integrado. Isso foi muito importante porque tínhamos retaguarda, e o tratamento 

tinha começo, meio e fim. 

 Foi trabalhada também a situação do Acolhimento, uma coisa que não 

tínhamos experiência. No trabalho com área de abrangência, tínhamos que 

trabalhar muito as pessoas para entender isso de área: não adiantava atender 
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pacientes fora de área e deixar de atender as pessoas da nossa área que era 

nossa responsabilidade. 

 Com o tempo, acabou não dando certo a formação do Distrito que era uma 

idéia antiga, mas tínhamos integração com a prefeitura, com reuniões pactuadas 

entre a prefeitura e o estado e tudo isso dava um respaldo; fazíamos  trocas: o 

que tínhamos fornecíamos para a prefeitura porque funcionávamos como uma 

unidade mista, de atenção básica e de especialidade, fazíamos trocas tanto com 

a prefeitura quanto com o HSP. Tínhamos meios de trabalho muito bons, isso eu 

achei importante, a visão de qualidade. 

 Com relação à integração, eu não tive esse problema porque eu já 

conhecia algumas pessoas que vinham do CS Escola, tanto que fui convidada 

para trabalhar junto. Mas se sentia no ambiente da unidade certa diferença, 

algumas pessoas achavam que eram tratadas com diferença, que algumas 

tinham regalias por ser do CS Escola, e não era verdade. Alguns funcionários do 

Estado tinham um receio com o pessoal da Escola que eu acho que era por conta 

de medo ou por não querer mudanças, as pessoas nunca aceitam mudanças e 

não aceitavam muito as pessoas que vieram do CS Escola. Até na saída, ainda 

tinham algumas pessoas que ainda tinham esse resquício, de achar que veio 

tomar o lugar, mesmo passando cinco anos e vendo que isso não aconteceu 

ainda tinha aquela coisa, uma prevenção mesmo contra as pessoas que vieram. 

Eu não sei se teve por parte dos que vieram contra as do Estado, mas eles 

também se ressentiram porque tiveram que sair do lugar deles. Foi uma mudança 

que foi meio sofrida para os dois lados, era um CS que funcionou por muitos anos 

ao lado da Escola, tinha todo um modo de atendimento, e eles também vieram 

para um lugar estranho. Então no começo tinha uma resistência grande das duas, 
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tinha certa diferença entre as duas instituições, e entre as pessoas das duas 

instituições. 

 Muitas se integraram muito bem, tanto do Estado como da Escola, talvez 

uns 10% não aceitaram muito a vinda da Escola, tanto é que quando saíram, 

todos sentiram muito, por isso eu acho que a maioria das pessoas se integrou 

com o decorrer do tempo. Acho que até pela própria postura da diretoria de nunca 

penalizar muito ninguém, de não diferenciar, porque os funcionários tinham a 

idéia que era diferente, mas não era. O trabalho era dividido, as pessoas 

trabalhavam juntas, eu acho que com isso foi integrando, havendo a melhoria do 

atendimento e no modo de trabalhar. 

 No início foi sofrido montar um Acolhimento, ninguém conhecia muito bem 

o que era um Acolhimento. Não tínhamos retaguarda para onde encaminhar, as 

pessoas (os usuários) que não eram da nossa área de abrangência e não 

queriam sair da Unidade, pelo que eu me lembro foi assim. Mas eu acho que com 

o tempo, foi perdendo esse medo, acho que era mais por medo mesmo, e acho 

que é próprio das pessoas, algumas pessoas vão sempre ser contra qualquer 

mudança, são pessoas que qualquer mudança que vá ter elas sempre vão dizer: 

“Se vier, sou contra” entendeu? Não aceitam mesmo que seja uma mudança para 

melhor, aí vai do perfil individual, na minha opinião. 

 Eu acho que tudo foi positivo nessa parceria porque nos mostrou outro 

modo de atenção, um modo onde se preservava acolher a pessoa, de fazer 

mesmo saúde. Saúde não é só fazer a consulta, é escutar, aquela escuta mais 

detalhada, então tínhamos oportunidade de fazer isso. Até em termos de 

realização profissional, você tinha chance de fazer grupos com o psiquiatra 

buscando a melhoria. Ele fazia um trabalho com os médicos que era justamente 
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para entender o paciente, a visão do paciente, entender porque alguns pacientes 

vêem tanto em consulta, pra diminuir a nossa angústia, pra diminuir a nossa 

aflição de querer curar o paciente que não cura ou, para entender essa postura, 

então foi um trabalho que a diretoria deu-nos a oportunidade, dava-nos esse 

espaço, tinha esse horário. 

 Tínhamos também reuniões gerais para avaliações; no começo, eram 

bimestrais, depois trimestrais, e existia também um colegiado para se tomar 

decisão. Não eram decisões vindas de cima pra baixo, você discutia, você via 

quais os problemas de cada área, então era um tipo de gestão, de colegiado em 

que não partia da cabeça de uma pessoa, tinham representantes de todos os 

setores: da ginecologia, da clínica médica, da pediatria, da enfermagem, da 

administração etc. Cada um levava suas dificuldades e necessidades e as 

decisões eram tomadas nesse colegiado. Então foi um modelo de gestão que eu 

não conhecia e que eu achei muito bom. Isso foi tudo positivo, o modelo de 

colegiado, em que você partilhava, você discutia e tomava decisão. Então foi um 

modelo que eu achei que foi muito positivo. 

 O que foi negativo que eu acho era aquela insegurança de até quando ia 

se manter o convênio, de não sabermos se ia poder dar uma continuidade 

naquilo, aquela insegurança dos modelos que mudam, que de repente você não 

sabe o que acontece... E que não depende da diretoria local. A não definição do 

contrato, quanto ia ficar, eu acho que isso era uma parte negativa, de 

insegurança. E um respaldo maior talvez, porque quem tem muito pai não tem 

nenhum, faltava às vezes um respaldo em algumas coisas tanto do Estado quanto 

da Unifesp, porque como o contrato não era bem definido então às vezes 

algumas coisas, você pedia para o Estado, o Estado dizia: “Pede para a Unifesp, 
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isso não é nosso”. Então eu acho que na parceria foi uma falta de definição, 

talvez de um contrato mais especificado o que cada um deveria dar e fazer, e 

cumprir isso. 

 Com relação a integração dos trabalhadores, eu acho que na parte dos 

médicos não teve problema, os médicos que vieram eram médicos assim... Acho 

que ninguém teve nada... Nenhum médico teve nada contra nenhum dos 

médicos, eram pessoas que se integraram muito bem. Da enfermagem, eu acho 

que chegou a ter um pouco de problemas, acho que a área de enfermagem foi 

uma área mais problemática tanto de aceitação como de integração. O 

administrativo eu acho que também teve integração, mas teve uma porcentagem 

tanto do Estado como da Unifesp que não integraram, um não aceitava muito o 

outro, um achava que o outro trabalhava menos ou que o outro tinha mais 

regalias. Mas acho que são problemas inerentes à personalidade de cada um. Eu 

acho que onde teve mais problemas de integração foi a área da enfermagem, 

mais até que o administrativo. 

 A enfermagem era...  Eu não sei se a enfermagem... Deixa eu ver se me 

lembro... Elas têm aquelas normas que o COREN [Conselho Regional de 

Enfermagem] faz. Quando teve o Acolhimento, então, a enfermagem não podia ir 

para o Acolhimento, era resistente a essas mudanças, elas não aceitavam muito 

esse modelo. Por exemplo: no Acolhimento, passaram médicos, administrativos, 

assistentes sociais, psicólogos; a enfermagem achava que ali não era o local que 

ela podia estar porque estaria triando, não entendia o Acolhimento como uma 

escuta, mas como uma triagem. Então, botava isso como um obstáculo para ficar 

no Acolhimento o que acabava dificultando algumas ações. Mesmo para participar 

das reuniões do colegiado era difícil você integrar o pessoal da enfermagem, para 
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elas terem essa escuta também de discussão, às vezes, ia uma que depois não 

conseguia repassar para as outras. Então eu acho que não integrou muito, não 

aceitou. 

 Pra mim foi uma experiência muito boa, foi melhor do que a minha 

expectativa. Senti que era um trabalho conjunto em que se escutava. Nas 

reuniões mensais eram praticamente todos os funcionários, você tinha aquela 

escuta do funcionário, a gente nunca tinha tido isso antes. Antes não tinha uma 

reunião, então era uma coisa que para mim eu achei foi muito bom, muito 

positivo. Eu não sei se é porque eu já conhecia... Eu me formei na Paulista, não 

sei se era por isso. Eu sou uma pessoa que me adapto muito bem, e eu tinha 

vindo de uma mudança de PAS, e vinha vendo as pessoas sendo relegadas, pra 

mim foi muito bom, eu gostei muito. No começo, a gente assustou quando soube 

da notícia; depois de participar das oficinas, de ver a proposta, eu achei muito 

bom, eu gostei muito. 

 Em uma das reuniões, eu achei que foi muito produtivo em termos do 

funcionário ver. Simulamos o paciente chegando, e a dificuldade dele chegar, e 

passar as respostas que os funcionários às vezes davam, então, eles mesmos, 

acho que se tocaram um pouco. 

  E uma coisa que foi muito positiva que eu guardo até hoje eram as 

reuniões com o psiquiatra Renato, que eram as reuniões assim de... que ele fazia 

especificamente com os médicos, acho que tentou fazer com outras áreas, mas 

não teve adesão. Acho que ele chegou a fazer três ou quatro grupos. A gente via 

que os médicos que faziam essas reuniões, depois... Principalmente médicos que 

tinham queixa de ouvidoria, melhoravam. Então, às vezes, ele tratava o paciente 

de um modo que davam queixas, vamos assim dizer, e, depois de participar, 
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observávamos que esse médico melhorava muito a relação médico-paciente. 

Então tinha uma melhora na relação porque as reuniões com ele eram justamente 

para tentar melhorar essa relação médico-paciente. Tentando passar para o 

médico que, se ele tem uma boa relação médico-paciente, ele deixa de ter a 

neurose dele, ter uma adição de drogas dele, porque deixa de ser frustrante, 

porque a frustração, a neurose que pega, como ele dizia “pega por perdigoto”, 

então você tem que entender o paciente. Tem alguns pacientes que você tem que 

dar uma escuta um pouco maior no dia-a-dia, que às vezes você nem tem tempo, 

mas aquele paciente que você sente que está rodando, poliqueixoso, esse 

paciente está precisando de uma escuta maior e ele vai deixar também de te 

afetar. Então era esse o princípio, você dar uma escuta maior porque com isso 

você deixa de se contaminar, o princípio da reunião era esse. Esse grupo se 

iniciava com o psiquiatra Renato fazendo uma palestra mostrando como era, e a 

participação era opcional. Os médicos que queriam participar tinham um horário, 

uma vez por semana com uma reunião de uma a duas horas e uma agenda pela 

metade. Ele não deixava de atender, ele atendia meia agenda nesse dia. 

 Depois que a Unifesp saiu, de novo ficamos perdidos, aí que deu mais 

insegurança porque nós realmente... Pessoas até que eram contra, a hora que 

saiu viu que podia até fechar a Unidade, pois até essa hipótese foi aventada. Eu 

realmente queria que voltasse a parceria. 

 Foi uma coisa unilateral do Estado, de vir, ocupando espaço, porque já 

existia uma Farmácia de Alto Custo, foi instituída uma Farmácia de Ação Judicial 

que começou realmente a ocupar espaço, não respeitando muito a administração, 

a chefia que estava ali. Foi ficando meio insustentável porque chegavam com 

uma diretriz, e começavam a tomar umas atitudes de montar serviço e diminuir 
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espaço da Unidade e nós realmente não sabíamos o que iria acontecer. De novo 

outra mudança, foi o que realmente ocorreu. De um momento pra outro foi 

colocado que estava cessado o contrato, as pessoas tiveram que sair meio a 

convite forçado, não foi assim acintoso, mas meio que forçado e de repente as 

pessoas do Estado ficaram também com todo aquele serviço com o mínimo de 

funcionários, sem saber o que iria acontecer novamente, o que iria acontecer com 

a Unidade. Então são essas coisas que às vezes assustam. Realmente teve um 

momento em que até as pessoas que eram resistentes à Unifesp queriam que 

tivesse ficado naquele modelo, preferiam que tivesse ficado ao invés do que 

acabou ocorrendo. 

 Então, quando a Escola teve que sair daqui, realmente foi muito difícil, 

porque não sabíamos mais qual o modelo que ia ser implementado. 

 

3. Graça 

Graça sempre foi muito bem-humorada e vaidosa. Muito disciplinada e 

rigorosa no cumprimento do horário, era responsável por abrir a unidade 

diariamente. Trabalhava na recepção e tinha muitas histórias para contar 

sobre a unidade. Conhecia a região muito bem, inclusive as escolas 

públicas ali presentes. Nas campanhas de vacinação era a funcionária 

responsável por percorrer todos os postos de vacinação. Como relata, 

sempre foi otimista com relação a essa parceria. Quando convidada a 

participar desse estudo, não hesitou em aceitar. 

 

 “... eu sempre achei que ia mudar pra melhor...” 
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 Me chamo Graça, sou funcionária do Estado e trabalhava no Centro de 

Saúde de Vila Mariana desde dezembro de 1986; entrei no governo Montoro, e 

por lá passaram vários diretores, na época passou vários secretários e 

governadores, que freqüentaram lá. Trabalhei nessa Unidade por 19 anos. 

Quando a Unifesp chegou, eu trabalhava na administração, eu estava na 

recepção. Agora estou aposentada, me aposentei no dia 20 de janeiro de 2006. 

 Quando a Unifesp foi pra lá, começou com reuniões com o reitor que ia lá 

ao Centro de Saúde, e ele comunicou que a Unifesp estava assumindo a 

administração lá do posto de saúde e ele disse que tinha um contrato de cinco 

anos. Então no começo os colegas ficaram apreensivos, né. Todo mundo ficou: 

“Será que vai mudar pra melhor, pra pior”. Eu sempre achei que ia mudar pra 

melhor porque eu tenho assim aquela coisa de otimismo. Eu sempre achei que ia 

mudar pra melhor, pelo fato de ser a Unifesp estar entrando lá. E lá no posto 

naquele tempo sempre tinha pouco recurso pra exame, pra alguma coisa, né. 

Como vai chegar a escola, a Escola Paulista de Medicina vai chegar aqui, a 

Unifesp chegando vai melhorar. Então eu sempre vi com otimismo isso aí, e como 

de fato pra mim foi. Eu gostei, mas muitos não gostaram, mas eu gostei. E assim 

o trabalho com as pessoas que eram daqui, que eram da Unifesp pra mim foi 

ótimo, eu tive ajuda dos colegas daqui que passou a ser colegas meus que foram 

trabalhar lá, pra mim foi ótimo. E mesmo pro público melhorou. Melhorou porque 

antes se um médico, um clínico, pedia um exame, eles não tinham bem onde 

fazer o exame, e, com a união da Unifesp aí era encaminhada pra aqui[Hospital 

São Paulo], então foi melhorando. Exame de sangue antes era um terror, hoje 

fazia num laboratório, amanhã noutro e depois que veio pra Unifesp, melhorou 

porque veio direto pra aqui[Hospital São Paulo]. RX, que o de lá nunca 
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funcionava, estava sempre com algum defeito, às vezes, algum paciente fazia o 

RX e o médico não aceitava porque falava que a máquina estava ultrapassada e 

tal; isso eu achei que melhorou. 

 No começo, o receio das pessoas era que a Unifesp ia chegar e ia tirar os 

funcionários que eram do Estado, e a Unifesp iria tomar conta e os funcionários 

teriam que ir cada um pra um canto. Como está acontecendo agora, está saindo 

todo mundo, e é mais funcionários da SPDM [Sociedade Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina]. 

 Em relação aos funcionários que trabalhavam comigo, eles aceitaram bem, 

aceitaram porque viram que não era nada daquilo, que ninguém ia chegar pra 

tomar lugar de ninguém, chegou pra melhorar, pra somar, um ponto a mais, e foi 

o que aconteceu. Tanto é que, quando a Unifesp saiu, todo mundo sentiu, 

inclusive eu. Porque aí o atendimento já não era o mesmo, porque saíram todos 

que eram da Unifesp, então sobrecarregou os do Estado que já eram poucos, aí o 

serviço foi ficando mais difícil. Eu acho que não cheguei a ficar um mês completo. 

Eu senti porque na recepção, tinha a Dorinha, tinha a Natália, tinha o Felipe, e 

saíram eles e ficou sobrecarregado, ficou difícil quando a Unifesp saiu. 

 As principais mudanças que aconteceram foi em relação aos horários, 

porque os funcionários começaram obedecer mais o horário, antes cada um 

chegava a hora que queria. Então, em relação ao horário e até o próprio serviço 

mesmo, foi melhor, agendamento de médico que tinha critério pra agendar, o 

atendimento melhorou, porque muita gente faltava, inclusive os médicos. Às 

vezes, consulta marcada, faltava e nem avisava e, depois que a Unifesp chegou, 

foi melhorando. Como eu trabalhava diretamente na recepção, eu sei que 

melhorou o serviço. Eu achei que a Escola não deveria sair, a Unifesp deveria ter 
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ficado lá porque, assim que saiu, o serviço já foi ficando ruim, já acabaram com a 

sala que tinham ali, que eram consultórios, e foi virando tudo farmácia. Disseram 

que ia ter mudanças, mas as mudanças foram para pior, não achei que foi pra 

melhor, a mudança foi pra pior. 

 Eu acho que teve mais coisas positivas do que negativas. Na parte de 

atendimento médico, foram mais positivas porque chegaram mais médicos, 

chegaram mais funcionários, então aumentou o serviço. Negativa é que... Às 

vezes, nem sempre se agrada a todo mundo, agradar a gregos e troianos. Tinha 

alguns médicos do Estado que estavam insatisfeitos e falavam: “Vocês, da 

Unifesp, chegam, ganham mais que a gente e quer obrigar a gente trabalhar”. 

Mas era com relação ao horário, ao cumprimento do horário. Vocês exigiam 

aquele horário que o médico tinha que cumprir, e eles estavam acostumados a 

entrar e dali a pouco já estavam saindo. Aí, eles não concordavam muito com 

isso, e então isso, pra eles, era negativo, mas eu achava positivo. Pra essas 

pessoas não era positivo, porque eles têm serviço em outro lugar, então dava 

prioridade ao consultório deles, ou outros lugares que trabalhavam. Eles achavam 

que aquilo ali era somente assinar o ponto e ir embora, muitos faziam isso. Muitos 

pacientes reclamavam e falavam: “O médico atende a gente com a bolsa nas 

costas, nem tira a bolsa”, porque eles atrasavam muito. E depois que a Unifesp 

chegou pra lá, eles passaram a ser mais pontual, e acharam que vocês pegavam 

no pé e eles falavam: “Ah! Eles ganham bastante”, eles reclamavam disso. É o 

que mais reclamavam, então achavam que por isso não teriam que trabalhar 

tanto. Eu não concordo com isso, de qualquer forma, tá ganhando, se não 

trabalhar aqui tem que trabalhar em algum lugar, né; então, eu não concordo com 

isso. Horário é horário, acho que tem que cumprir, porque quando você entra pro 
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Estado seja pra onde for já sabe que tem que cumprir horário. Empresa privada, 

ninguém acha essa chance, né; na empresa privada, você fala pro chefe: “Ah, eu 

atrasei porque eu dormi demais ou porque o ônibus não veio” — isso não existe, 

tem que cumprir. E lá no Centro de Saúde, porque é público, acha que pode fazer 

o que quiser, porque lá em Brasília é assim que eles agem, então, acha que ali 

também tem que ser assim. Outra coisa negativa é que às vezes se mandava 

pacientes pra fazer exames, e ele queria que fosse assim imediato, e como não 

era, como tinha que atender as agendas, aí o povo começava xingar, reclamar, 

que não funcionava. Mas funcionava, sim, é que paciente... Eles querem chegar e 

já ser pra já, né. Eles achavam que demoravam muito, então, achavam que não 

funcionava, mas funcionava sim, funcionava. 

 Em relação assim aos funcionários, os colegas da Unifesp, eram bem 

solidários, nos ajudavam bem, isso foi muito positivo. Quando chegava a época 

de vacinação, todo mundo se dispunha a trabalhar, ninguém negava, e antes 

faltava funcionário, tanto é que trabalhava muito voluntário. Nas campanhas, 

trabalhava muitos voluntários. E depois que a Unifesp chegou, acabou com esse 

negócio de ficar aquele monte de voluntários. Tinha que ser os funcionários 

mesmo, porque antes era assim, eram muitos voluntários, pessoas que nem 

trabalhavam assim na saúde, levavam parente pra trabalhar de voluntário porque 

faltavam funcionários. Os funcionários não queriam trabalhar. Quando a Unifesp 

chegou, exigiu, e foi cortando esse negócio de voluntário; eram só os 

funcionários, melhorou muito. 

 Na área de enfermagem, eu tinha menos contato, mas o pouco que eu 

tinha, também tinham funcionários que reclamavam, tinha funcionários que 

reclamavam do serviço. A principal reclamação também era essa, né; se bem que 
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era bom para eles, eles que não percebiam isso. Tinha algumas pessoas que 

tinham que fazer curso e achava assim: “Ah! Porque, sabe, porque sou da cor, 

porque sou negra”. Cheguei até a falar pra essa pessoa: “Não, pelo contrário, 

você devia estar se sentindo humilhada se por acaso eles falasse que só os 

brancos vão fazer, os negros não”. Elas falavam: “Não, é por causa da cor, a 

gente é escravo aqui”, porque obrigava a fazer os cursos, pra se aprimorar. Eu sei 

que hoje ela está lá ainda, nem quis se aposentar. Ela achava que tinha 

funcionários que reclamava disso porque era obrigada a fazer curso. Lembra 

quando a gente fazia aquele treinamento, saía com a doutora Solange, fazia 

aquelas visitas? Tinha algumas que achava ruim, e eu achei ótimo. Ah! Pra mim 

tudo foi bom. Eu ganhei muita experiência naquilo ali, aprendi muita coisa, pra 

mim foi bom, foi ótimo. Aprendi como tratar melhor o povo porque tive curso, eu 

tomei aquele curso de humanização, eu aprendi como ser mais tolerante que 

antes não era [riso], aprendi a ser mais tolerante; pra mim foi positivo, eu gostei 

muito. 

 Outra coisa que ficou mais marcado com a presença de vocês foi o ato de 

humanidade que teve com os pacientes, a solidariedade com os pacientes, isso 

foi marcante porque antes não era assim. Antes o paciente chegava para marcar 

consulta e aí não tinha vaga, não tinha e pronto, ele ia embora. Depois que veio 

aquele Acolhimento, porque antes não tinha Acolhimento. A pessoa passava pelo 

Acolhimento, aquela pessoa que estava ali atendendo acolhia as queixas da 

pessoa, encaminhava pro lugar certo, e antes não tinha isto. Aquele Acolhimento 

foi uma coisa positiva e quando a Dra. Marina chegou e implantou. Muita gente 

achou ruim ter aquilo ali, ter que trabalhar ali. Tinha aquela escala, que cada um 

tinha que ficar um dia ali. Tinha gente que não suportava aquilo ali. Porque ali era 
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obrigado a estar naquele horário certo. Começava às 7h, então, 7h já tinha que 

ter o funcionário lá dentro pra atender, ou enfermeira, ou médico, quem estivesse 

escalado tinha que estar ali pra atender aqueles pacientes. Tinha que estar às 7h, 

isso aí era um problema sério. O problema era cumprir o horário, era ter um 

horário para entrar e um horário para sair. Até podiam entrar, mas queriam fazer 

um pouquinho e já ir embora. E ali tinha que ficar até chegar a outra pessoa pra 

assumir. Isso aí, então, era ruim. Aquilo ali era o que mais me chamou a atenção, 

eu ficava “assim” de ver a reclamação que era. Não chegava até a diretoria 

porque ninguém ia lá reclamar, mas lamentavam: “Absurdo, isso é um absurdo 

essa coisa de Acolhimento ter que ficar aqui, tem que ficar esperando até o 

horário de outro chegar pra sair”, achavam isso ruim. 

 Então o que mais marcou pra mim foi a forma de tratar, de cuidar da saúde, 

porque antes ali não tinha nada disso. A matrícula também, porque antes o 

paciente chegava e falava: “Cadê a matrícula?”, e falavam: “Ah! Não, hoje não faz 

matrícula; volta manhã, amanhã faz”. E vocês implantaram aquele sistema, tinha 

que ter matrícula todos os dias e não chegar e dizer para voltar amanhã porque o 

paciente não ia passar no médico. Depois que vocês chegaram, colocaram aquilo 

ali de fazer a matrícula todo dia, e isso também foi muito positivo. 

 Todas essas mudanças no começo foram difíceis, mas depois acabaram 

aceitando. Toda mudança é difícil, tem gente que não aceita, tem gente que tem a 

cabeça só pra aquilo ali. Quando chega uma mudança alguém já fica com o pé 

atrás e pensa: “Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim?”. Quando vê que 

está continuando mesmo, acha ruim porque a mudança não é só por uns dias. 

Quando viu que tinha que seguir, aí depois acabaram entrando mesmo no 

sistema e a coisa funcionou. 
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 Com a população, eu também senti diferença porque antes só procuravam 

o Centro de Saúde pessoas mesmo sem condições nenhuma — era assim que 

funcionava antes. Depois que a Unifesp foi pra lá, mesmo a pessoa que tinha 

convênio foi a primeira vez e gostou. Aí, depois, trazia pai, trazia mãe, e aí foi 

continuando… Pessoas assim de nível médio, que antes não, antigamente, 

atendia pessoas da favela, aquela que tinha ali embaixo, a favela da Mário 

Cardin. Eram mais pessoas de cortiço, eram pessoas mesmo sem condições. 

Mas depois que a Unifesp foi pra lá, foi mudando o nível dos usuários, pessoas 

que já tinham assim uma condição social melhor ia pra lá e diziam: “Eu tenho os 

meus direitos, eu pago o salário de vocês”. Talvez por causa da situação dos 

convênios, mas eu acho que foi por causa da Unifesp, porque a pessoa sentia 

mais segurança e falava: “Ah! Agora Unifesp”, “Tem nome da Unifesp”. Então, foi 

mais um motivo. 

 Com vocês foi implantado o climatério e algumas especialidades médicas 

também, aumentou ortopedia, cardiologia, urologia. Então, quando vocês 

chegaram, ampliou mais aquelas salas ociosas, fizeram todos os consultórios 

porque a demanda lá era muito grande, então foi positivo. 

 Antes, nas campanhas de vacinação, chegava a ter 22 postos, e tinha lugar 

que nem dava tanto movimento assim. Com a Unifesp, organizou tudo, reduziu os 

postos somente naquela região que abrangia a Escola Paulista, reduziu para 10 

ou 11 postos porque tinha posto que nem dava o resultado esperado. 

 Outra coisa, com essa mudança, o Estado deixou tudo por conta da 

Unifesp, porque você vê, até em material, antes tinha muita deficiência de 

material e, depois que a Unifesp foi pra lá, aí melhorou, porque a Unifesp dava 

suporte. Antes, era tudo na máquina de escrever e, quando a Unifesp entrou, 
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colocou computador. Tinha uma perua que estava sucateada e às vezes colhia os 

exames e acabava não encaminhando, e, com a Unifesp, o carro vinha buscar os 

exames todos os dias. Até na copa mudou, foi tudo reformado, os móveis eram 

tudo velho e a Unifesp arrumou tudo bonitinho, quer dizer que melhorou para os 

funcionários. Então o Estado foi deixando tudo por conta da Unifesp praticamente, 

os funcionários só recebiam pelo Estado praticamente, era a Unifesp que 

comandava, e foi bem pela Unifesp. A administração da doutora Marina foi boa e 

a sua também, você deu seguimento, eu gostei. Por isso que eu acho que deveria 

ter continuado com a Unifesp. 

 Mas, aí, a Unifesp saiu e acabou. Então, quem não gostava quando a 

Unifesp estava, aí sentiu, porque só dá valor depois que perde. Depois que a 

Unifesp saiu, acharam que não deveria ter saído, deveria ter continuado. 

Começou a dar valor depois que perdeu — até as pessoas que eram mais 

radicais, pessoas que não gostavam muito da Unifesp. Não gostaram da 

mudança depois que a Unifesp saiu e voltou o Estado. Porque o desmando 

também foi demais de quem entrou pra fazer mudança. Uma coisa absurda, não 

ouvia a voz de ninguém. Quem estava ali ou bem ou mal já sabia do andamento 

do serviço. E quem chega assim, de repente, se não teve experiência de outro 

lugar, não ia dar certo, faz uma coisa, faz outra, nada dá certo. Quando o Estado 

entrou, não foi explicado muita coisa não, chegou e falou: “É assim que vai 

funcionar, sou eu que vou mandar, é assim que vai ser”, e não teve, assim, uma 

reunião. Isso é que chocou porque, quando a Unifesp foi pra lá, teve várias 

reuniões antes, o reitor conversava como ia ser, como ia funcionar o atendimento, 

então, quer dizer foi uma coisa conversada e, quando saiu a Unifesp, a gente só 

ficou sabendo assim: “A Unifesp saiu, a doutora Fulana agora é que vai 
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comandar”. Aí ela chegou e, noutro dia sai fulano, sai ciclano, assim, sem 

nenhuma explicação, e disse: “Quem quiser ir pra algum lugar, quem quiser 

mudar de unidade, pode arrumar um lugar que queira trabalhar, que eu assino a 

saída”, foi assim que aconteceu e muita gente foi fazendo isso. Eu fui a primeira a 

pedir aposentadoria, porque desde que eu entrei lá no posto, eu já vi chegar 

outros auditores que fez a mesma coisa que ela. Tinha um diretor e, de repente, 

na mudança de governo do Fleury para o Mario Covas, quando chegamos numa 

segunda-feira, era outro diretor. Só que esse outro chegou, veio do Hospital das 

Clínicas, era uma pessoa que já tinha um certo conhecimento, era um 

hematologista. Tinha certo conhecimento… Ele sentou, conversou com os 

funcionários, falou como ia funcionar as coisas, teve reunião com todo mundo; 

depois, ele chamava um por um na sua sala e conversava, então, teve um bom 

entendimento, né. Mas dessa vez só tirou o diretor. 

 Mas do jeito que essa diretora chegou, quando eu vi ela chegar daquele 

jeito, falei: “Não vai prestar, isso aqui não vai dar certo, é melhor eu já sair, já 

tenho tempo, vou aposentar, vou sair”. Quando ela chegou, já começou com essa 

exposição dizendo que, com a Unifesp não tinha critério, os médicos faziam o que 

queriam, e não era verdade, não era verdade. Se ela ficasse uns dias lá pra ver 

como funcionava, ela ia ver que não era verdade o que ela pensava. Aí, ela tirou 

todos os médicos que ela quis tirar, tirou o RX de lá, tirou a farmácia lá de dentro, 

e enganava o povo dizendo que a farmácia tinha ido pro Dose Certa; e isso não 

era verdade. O Dose Certa já existia, eles acabaram com a farmácia. E o povo 

voltava xingando, porque chegava lá, os remédios que tinha na farmácia do posto, 

não tinha lá no Dose Certa.  Eu achei que com aquela diretora não ia dar certo 

porque, apesar dela ser diretora, eu acho assim, se eu estou trabalhando direito 
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eu sei o que estou fazendo, eu sempre fiz direito, então, eu não ia aceitar aquela 

loucura que ela estava fazendo. 

  Aí, eu falei: “Vou aposentar”. Vocês saíram por volta do dia 16 ou 18, aí, 

eu fui lá no ISS  e, dia 4 de janeiro, dei entrada na minha aposentadoria; dia 20, 

eu já estava com a carta na mão. Então eu fiquei só um mês, foi um mês certinho, 

vocês saíram dia 18 e eu saí no dia 20. Dia 20 era uma sexta-feira, ia ter o feriado 

do dia 25 de janeiro, então, segunda-feira eu fui só pra entregar as chaves. Tanto 

que, da minha casa, eu liguei pra Fernanda na sexta-feira de noite, e avisei que já 

estava com a carta de aposentadoria na mão. Ela teve um choque, ela nem sabia, 

eu não tinha comentado nada. Você lembra antes de você sair que eu tinha 

pedido a carta pra você. Eu tava com aquela carta mesmo. Como ia ter o feriado 

de 15 de novembro, e você podia assinar até o dia 14, aí eu pedi a carta, você 

assinou a carta e eu fiquei com ela guardada. Mas eu não comentei com 

ninguém, comentei só com o Felipe, falei: “Olha, Felipe, se vocês saírem mesmo 

daqui, eu vou sair atrás”. Felipe falava: “Imagina, Graça que você vai fazer isso”. 

Falei: “Vou, eu só fico trabalhando se a Unifesp ficar; se sair, eu saio também”. Aí 

vocês saíram, e um mês depois eu saí também. 

 Essa experiência, eu acho que foi boa para os funcionários e para os 

pacientes. Se vocês tivessem continuado até hoje, estaria melhor, mas o tempo 

que vocês ficaram, muita gente se beneficiou, tanto os funcionários quanto os 

pacientes mesmo, médicos, enfermeiras, até mesmo as pessoas que trabalhavam 

na limpeza, todos eles sentiram quando a Escola saiu, porque logo tiraram os 

seguranças que tinham também. Então foi positivo vocês lá dentro, se 

continuasse, eu estaria lá até hoje, não teria me aposentado porque era bom 
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trabalhar com a Unifesp, a maneira da Unifesp trabalhar e organizar, as coisas 

era bem organizadas. 

 Hoje, sinceramente mesmo com a SPDM, não é a mesma coisa. É 

diferente porque são pessoas inexperientes que estão trabalhando, são pessoas 

terceirizadas, não são funcionários. Já chegaram até a marcar consulta pra mim 

no Dr. Lívio Amato [nome da Unidade]. Lá, agora, pra marcar consulta, é tudo 

difícil. E com vocês entrou aquele sistema Call Center [sistema de agendamento 

de consultas implementado pela Secretaria Estadual de Saúde]. Agora acho que 

não tem mais esse sistema. Então não está funcionando, [você] marca consulta e, 

quando você chega no lugar, não é bem o que eles mandam; chega, não tem 

aquilo, e a gente não tem quem procurar. Eu achava melhor com a Unifesp. Eu 

esperava que vocês ficassem mais tempo porque aí eu não tinha me aposentado. 

 

4. Vanessa 

Funcionária há muitos anos no CSE EPM, trabalhou de início na área 

administrativa e, mais tarde, se identificou com o trabalho na área de 

vigilância epidemiológica. Muito crítica e rigorosa em seus métodos de 

trabalho, por vezes se sentia desanimada com as perspectivas que via nas 

relações entre e com os colegas de trabalho e na viabilidade de novas 

propostas. Em momentos de crise, tinha a tendência a se isolar. A primeira 

reação ao ser convidada a participar desse estudo, foi de não se sentir à 

vontade com a gravação. Mas assim mesmo concordou em participar e foi 

muito firme em sua narrativa. 

 

 “... quando a gente chegou lá foi um balde de água fria...” 

 



84 

 

 Sou funcionária da Unifesp, me chamo Vanessa. Trabalhava no CS Escola 

e, quando fui para o CS Vila Mariana, trabalhei no setor de vigilância 

epidemiológica da Unidade. 

 Eu não me lembro bem como fiquei sabendo da mudança, eu lembro que a 

gente tinha aquelas reuniões e daí falaram que a gente ia mudar para o Vila 

Mariana. E, então, ficou tendo aquelas reuniões e aqueles treinamentos. Aí, tanto 

eu como a maioria das pessoas, ficaram esperançosas, porque aqui a gente 

trabalhava num lugar que quase não tinha nada, e o que a gente queria era 

aumentar, fazer mais coisas, implementar mais o trabalho. E a gente achava que 

indo para um lugar grande ia ser ótimo porque a gente poderia fazer tudo que a 

gente tinha idéia de fazer. Eu lembro que a gente falava: “A gente vai poder 

trabalhar mais a saúde da mulher, da criança, vai ser melhor, a gente vai ter 

espaço, vai ser melhor”. Aí, todo mundo esperançoso, a gente tava com essa 

esperança. Quando a gente chegou lá, foi um balde de água fria. A gente foi mal 

recebido por todo mundo, por todos os funcionários. Todo mundo olhava a gente 

de lado, por sermos da Escola, não sei, por acharem que a doutora Marina era da 

Unifesp. Eles acharam que ela viria com os funcionários dela e iria tomar o lugar e 

o espaço deles. Eu não me senti invadindo, as pessoas fizeram eu me sentir 

como se eu estivesse em um lugar que não era meu. Mas pra mim era meu, eu 

vim aqui pra trabalhar, então, é meu lugar também. Eu me lembro que tinha um 

telefone da sala da vigilância, e, no dia seguinte, apareceu com cadeado, que não 

se podia ligar nem pra paciente sem pedir a chave que ficava trancada numa 

gavetinha. Tinha que implorar pela chave pra poder ligar. Então, era como se eles 

estivessem dizendo: “É a minha mesa, você veio aqui e você tá na minha mesa”. 

Mas aí eu pensava: “Onde que eu vou ficar se eu não tenho mesa nenhuma?”. 
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Então as pessoas faziam com que eu me sentisse assim. Mas aí eu fui pegando 

meu espaço e, aí, as pessoas foram sentindo que elas tinham que dividir também, 

que a gente não era um bicho, que a gente não foi lá tomar lugar de ninguém. Eu 

não sei como foi trabalhada essa mudança com as pessoas de lá, não sei se teve 

alguém daqui que foi lá e explicou para as pessoas: “Olha, a gente fez um 

convênio, as pessoas estão vindo pra somar, pra trabalhar junto, então, espero 

que elas sejam bem recebidas, são pessoas que já têm experiência de Centro de 

Saúde também e vão trabalhar junto com vocês”. Não sei como que foi feito isso, 

eu tenho a impressão que elas não tinham essa idéia. Eu lembro que a gente teve 

algumas reuniões, mas eu nem lembro direito o que foi feito. 

 Até pra passar no corredor, às vezes, a gente ouvia provocação do tipo: 

“Olha a nojenta, essa menina é nojenta”. E aí acho que eles se sentiram 

invadidos, a gente tomando o espaço e trabalhando de uma forma completamente 

diferente. A gente visava muito mais o paciente, e lá, não. Aí, a gente começou a 

ver a maneira como era o trabalho de lá. E era típico funcionário público que vem 

só pra fazer a parte dele. Às vezes, nem para fazer a parte dele, e o paciente 

pouco importava, em ir atrás de buscar solução dos problemas. E aí a gente 

começou a ver, desde o funcionário menor até a chefia, começou a ver que não 

era tão fácil, que não ia conseguir mudar as coisas, mesmo tendo idéias, não ia 

conseguir fazer nada, e aí foi todo mundo desistindo. Desistindo de tentar fazer 

coisas, de montar programas, de contar com os funcionários para fazer isso, 

aquilo. Eu senti que foi todo mundo meio que desistindo mesmo. O pessoal da 

enfermagem, as enfermeiras, também eram desprezadas pelas outras. E aí a 

gente viu que tinha uma resistência muito grande deles aceitarem a gente, e 

trabalhar como a gente trabalhava, na vigilância mesmo. 
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 Teve gente que pediu aposentadoria porque a gente chegou, resolveu ir 

embora. Era uma resistência muito grande porque, até na vigilância, a gente 

trabalhava de uma maneira diferente. Daí, com o tempo, a gente foi fazendo 

amizade, eles foram vendo como era o nosso trabalho, e até começaram a mudar 

o comportamento com o paciente, com o trabalho, e a ter mais compromisso, 

mais ligação. Eu acho que eles começaram a ver que não era assim, que a gente 

não foi lá pra tomar conta de nada, pra mandar ninguém embora, pra pegar o 

espaço de ninguém.  A gente falava: “A gente também não veio pra cá porque a 

gente quis, não foi a gente que pediu. A gente quer ir lá porque a gente vai chegar 

lá e vai fazer um monte de coisa”. Foi um convênio que foi feito, então como nós 

éramos do CS Escola a gente tinha que ir e fazer da melhor maneira possível, 

trabalhar junto e se respeitando. E aí eu acho que eles foram se integrando mais. 

Pra eles foi difícil até começar a conversar, eu acho que tudo foi quando começou 

a conversar mesmo, a fazer amizade com as pessoas, e as pessoas vendo que 

não era essa a nossa intenção, que a gente tava ali também como eles estavam. 

Mas teve pessoas que pediram aposentadoria por conta disso e falaram: “Eu não 

vou ficar aqui trabalhando com essas pessoas que querem fazer tudo diferente do 

que eu fiz até hoje, que pensa diferente a maneira de trabalhar”. 

 Agora, em outros lugares, as meninas da enfermagem também, era muito 

difícil, porque o que a gente conversava, o que a gente ficava sabendo, é que a 

maior parte do trabalho ficava nas costas delas. E aí, o que é que aconteceu, 

muita gente da Escola desistiu também e falava assim: “Não vai adiantar eu ficar 

discutindo, dando murro em ponta de faca, falando que fulana também tem que 

fazer, também tem que colaborar, porque ela tem roda no pé e ela sai e ninguém 
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vê, então, deixa pra lá, a gente vai levando assim, empurrando com a barriga”. E 

aí eu acho que foi indo assim. 

 Mas eu acho que uma coisa positiva dessa experiência foi conhecer outras 

pessoas porque até hoje a gente tem amizade. Outra coisa foi conhecer outra 

maneira de trabalho que aqui a gente não conhecia.  Não estou falando mal 

dessa ou daquela pessoa, mas do serviço como um todo. É um tipo assim de 

trabalho, sem compromisso, que a gente vê também muito aqui no Hospital 

[Hospital São Paulo], muita gente trabalha sem compromisso. Não se envolve, eu 

acho, não sabe a importância que ele tem. Ele pode estar ali no balcão só 

preenchendo uma ficha e tem que pedir um endereço… Se ele falar: “Ah, esse 

paciente é muito confuso eu nem vou perguntar o endereço dele, que ele vai ficar 

aqui me enchendo saco tal”. A pessoa não sabe a importância que tem o trabalho 

que ele faz. Quem sabe se ele tivesse um treinamento e soubesse a importância 

do trabalho que ele faz, seria diferente. Acho que isso acontecia até com nós da 

Unifesp, tinha gente também que não tinha compromisso, não sabia dar valor no 

trabalho que fazia. Não pensava assim: “Eu tenho que fazer bem-feito porque é 

importante, porque daqui a uma semana, um mês, um ano, cinco anos, podem 

precisar desse meu trabalho bem-feito”. E a gente tá lidando com gente, não tá 

lidando com máquina. Então, de positivo foi mesmo conhecer as pessoas e ver 

um outro tipo de trabalho, e a gente junto com esse outro tipo de trabalho, e 

depois ver que as pessoas foram mudando. É pra gente também aprender a 

respeitar as outras pessoas no espaço delas. 

 Agora, uma coisa que eu não gostava é como as pessoas lidavam com a 

população, quando via um paciente sendo maltratado e a gente não poder fazer 

nada, que nem a chefia podia fazer nada porque é funcionário público. Então, 



88 

 

quando a gente via uma pessoa aos gritos com o paciente... O que você vai fazer, 

você vai discutir com a pessoa, vai chamar a atenção? Não pode fazer isto, não é 

certo, não é justo. Tinha determinadas pessoas que eu até tentava conversar, até 

tentava dar um toque. Não falava diretamente, falava assim: “Eu faço meu 

trabalho pensando que, quando eu atendo um paciente, eu faço pensando que 

poderia ser minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho ou eu. Num serviço desse, 

então, eu vou tratar aquela pessoa como eu gostaria de ser tratada”. Eu falava 

sempre isso pra já dar um toque. Mas aí você faz o que? Isso me incomodava 

profundamente, quando eu via um paciente sendo maltratado. Isso acontecia no 

geral. Até de médico gritando com o paciente porque o paciente não tinha tomado 

a medicação porque não comprou por falta de dinheiro. Então isso, isso era um 

martírio, ter que ouvir aquilo, ter que presenciar aquilo e não poder fazer nada. 

Tem pessoas que atendem, mas não lidam com emoção, de pensar que já é tão 

difícil o paciente estar doente e estar necessitado. E, geralmente, são pessoas 

humildes, que você pode fazer qualquer coisa, que ela tem medo até de reclamar, 

achando que vai ser pior pra ela. Muitas vezes, eu peguei paciente no corredor e 

falei pra ele ir na sala da diretoria ou da administração pra reclamar, e dizia que 

não ia acontecer nada com ele, porque as pessoas não podem fazer isso. Isso foi 

muito marcante pra mim, isso foi horrível. Isso foi marcante. 

 Mas depois foi melhorando, eu acho que eles começaram a se envolver 

mais, a ter mais coração, agir também com emoção. É claro que quem trabalha 

na saúde não pode agir só com emoção, senão a gente carrega tudo pra dentro 

de casa, eu acho que tem de dosar. No fim, a gente tava bem, trabalhando bem, 

eu acho. Não da maneira que eu particularmente esperava. Na vigilância a gente 

não teve muitos problemas, mas eu esperava fazer mais coisas, ter mais coisas, 
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mais estatística. A gente até fazia, mas, depois que voltei para a Unifesp, eu vi 

como era idiota aquele serviço de lá, porque era uma coisa automática, a gente 

fazia só aquilo, era planilha, atendimento de paciente, e eu sentia que não 

produzia nada. Falando por mim e conversando com muita gente que veio pra cá, 

a gente concorda que lá nós estávamos emburrecendo. 

 Quando nós saímos de lá, o pessoal sentiu também, eles não queriam 

porque já estavam acostumados, não queriam que a gente viesse e a gente 

também não queria vir. Todo mundo ficou desesperado porque ia ter que ir 

embora. Acho que o pessoal estava tão viciado naquilo, naquele negócio de 

correr em volta do rabo, que ninguém via esperança nenhuma, e aí eu dizia: “A 

gente pode sair daqui, mas pode ser que lá seja melhor, talvez encontre um lugar 

melhor, tem que ver um lado positivo”. Então, todo mundo naquele desespero, 

aquele desespero, e me ligavam dizendo: “Olha, a gente vai ter que procurar um 

lugar, um setor para trabalhar”. E eu falei várias vezes: “Gente, alguém falou que 

vai colocar todo mundo na rua de repente, vai fechar a porta, vai falar que vocês 

não podem mais entrar na Unidade? A nova diretora falou que vai fechar e vai 

ficar todo mundo proibido de pisar lá dentro? Porque ela não pode fazer isso. 

Então tem que insistir e falar que não quer ir, dá uma de besta e vai ficando, 

dando uma de tonto, pra ver até onde vai essa situação”.  Hoje, eu vejo; na 

época, a gente achou ruim; mas, pra mim, apesar de todos os problemas, foi bom 

ter voltado, eu acho que foi muito bom. 

  Mas, quando voltou, também foi muito difícil. Praticamente ficou sem 

ninguém na vigilância lá no Vila Mariana. E eu não sei, eu acho que foi muita falta 

de respeito com os pacientes e com os funcionários. A gente saiu parecendo um 

cachorro. Depois de tudo que a gente fez, tudo que a gente deu lá, a gente saiu 
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assim praticamente escorraçado. A gente tinha já uma chefia que era da pró-

reitoria. Ninguém veio falar: “Nós vamos locar cada um num lugar, ver as 

atividades...” Eu acho que isso deveria ter sido ser feito, ainda mais com a falta de 

funcionários que a Escola tem. Eles poderiam ter falado: “O que você faz aqui, o 

que você gostaria de fazer, qual a atividade que você tem, se você não se adaptar 

a gente pode arrumar outro local”. Mas isso não aconteceu, cada um teve que 

procurar um lugar. Com os pacientes também, ninguém se preocupou em como ia 

ficar o atendimento. Acho que a instituição deveria dar um apoio maior, alguma 

coisa assim. Mas eu acho que a instituição não está preocupada nem com os 

pacientes, porque, na verdade, o maior prejudicado é o paciente. Porque a gente 

tava aqui e foi pra lá, de repente, a gente saiu. Agora volta pra lá a SPDM, a cada 

ano está de um jeito, e ninguém está preocupado nem com o atendimento, nem 

com o paciente. A instituição não está preocupada com os funcionários. Eu acho 

de maneira nenhuma, nem quando a gente foi pra lá, com funcionário de lá e nem 

com a gente, quando nós fomos pra lá e quando voltamos. 

 Mas pra mim, hoje em dia, eu acho que não poderia ter acontecido coisa 

melhor. Eu estou bem, é uma coisa que eu gosto, um lugar que eu gosto. Eu 

aprendi muita coisa. Lá, eu tava muito parada, aqui eu aprendi muita coisa. Tem 

uma variedade de coisa enorme, basta querer aprender, ter vontade de aprender. 

Aprendi muita coisa. Pra mim foi ótimo, me abriu a cabeça. Pra mim foi muito bom 

ter voltado. 

 

5. Maria 

Fazia parte da equipe de atenção à criança e ao adolescente. Suas 

atividades eram compostas por atendimento médico, ensino a estudantes 
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de medicina e também participava da equipe do Acolhimento. Sempre 

muito discreta, mostrava seu interesse pelo trabalho procurando contribuir 

para o bom andamento do mesmo. Ficou surpresa com o convite para 

participar desse estudo e parecia apreensiva durante a entrevista. 

 

 “... integração com as várias especialidades...” 

 

 Meu nome é Maria, sou médica pediatra e funcionária da Unifesp. 

Trabalhava no CS Escola e, quando fui para o CS Vila Mariana, fiquei no 

atendimento em pediatria, Acolhimento e também acompanhava estudantes do 

quarto ano de Medicina. 

 Bom, iniciei no CS Escola em 95 ou 96, fiquei um ano e pouco lá 

atendendo. Havia uma integração muito grande entre os funcionários e eu. Eram 

funcionários muito a fim de trabalhar, com muita iniciativa, com interesse muito 

grande, parecia um ambiente de família. Saí por causa da licença-maternidade; 

nessa época, se falava que o CS Escola iria ser transferido para o Vila Mariana. 

Então, quando voltei da licença, uma parte da turma já tinha ido lá pro Vila 

Mariana há um mês ou dois. Quando eu entrei, eu acho que o período de maior 

turbulência devia ter passado. Até a gente estabelecer novos contatos, novas 

relações, é uma coisa muito difícil, porque parece que as pessoas ficam 

desconfiadas, e eu também fico, o outro lado também fica. Bom, mas aos poucos 

foi indo, mas tinha uma diferença muito grande do ambiente, do clima dos 

funcionários. Uma diferença muito grande em termos de postura profissional das 

pessoas. Então, aquelas pessoas que gostam de fazer tarefas, se envolvem com 

o trabalho. As pessoas daqui da Unifesp que foram lá para o Vila Mariana 
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trabalhar com os funcionários do Estado… Acho que foi uma integração muito 

difícil, salários diferentes com a mesma função, acaba criando uma rivalidade, a 

gente percebia isso. Então, quando acontece alguma coisa e eu preciso de ajuda, 

os funcionários do Estado davam qualquer resposta pra resolver aquela situação 

sem muito envolvimento. Então, no final, a gente vai aprendendo, vai 

conversando com as pessoas que conhece, que sabe que faz. Quando fui 

também estava bastante insegura, uma coisa que me deu alento foi o fato de 

saber que a Marina, da Unifesp, estaria no cargo de direção lá, então, sabia que 

nós estaríamos amparadas e que ia ter um trabalho muito bom. Já trabalhei em 

situações como essa da época do INAMPS, que fez a fusão com o estado; eu era 

funcionária do ministério da saúde, do INAMPS e essa gestão também não foi 

fácil, não. E agora eu vivi de novo isso. 

 Então, estava no CS Escola há mais ou menos um ano e meio, e era um 

ambiente muito gostoso, apesar da acomodação não ser muito adequada, sala 

pequena, parede que não vai até o teto; parecia que estava dentro de um lar, de 

uma família, porque os funcionários acolhem, a gente acabava conhecendo os 

pacientes, atendendo os pacientes. Tinha uma coisa da referência também que 

deixava a gente bastante segura, então, quando precisava de alguma 

intervenção, tipo emergência, a gente encaminhava para o pronto-socorro [PS] 

que era a meia quadra. Precisava de exames de laboratório, também tinha como 

colher o exame e conseguir o resultado em curto espaço de tempo, então, isso 

era uma vantagem. Pedir RX também, a gente tinha resultado na hora. Então 

essa diferença, pra mim como médico, significou bastante. Lá, era tudo muito 

distante, até as famílias procurarem o pronto-socorro para casos de emergência, 

marcar exames de diagnóstico de imagem, consultas de especialidades, mas 
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aquela distância de vinte minutos a pé atrapalhava. As mães não se encaixavam, 

não conseguiam encontrar o lugar. Por outro lado, havia o ganho de profissionais, 

que tinham especialidades, e essa convivência achei interessante porque se 

tenho dúvida vou atrás do ortopedista, peço o RX e vou atrás do ortopedista; e, 

então, ele dava uma dica, dizia se era urgente ou não, orientava se precisasse 

encaminhar. Tive também um contato muito grande com o cardiologista. Quando 

tinha alguma dúvida, eu recorria a ele. A endócrino, quantas vezes eu precisei 

pedir ajuda e as pessoas me auxiliavam bastante. Nesse sentido, foi um ganho 

pra mim, porque de um ambiente que era só pediatra, passei a trabalhar com uma 

equipe com várias especialidades, então, foi um ganho. No dia-a-dia, eu acho que 

tive uma autonomia maior nos atendimentos, ampliei a faixa etária de 

atendimento, fui privilegiada pela chefia e comecei a realizar o atendimento ao 

adolescente. Nesse sentido, foi interessante porque lá no CS Escola era mais a 

parte pediátrica, os adolescentes eram muito poucos. Aí, nessa fase, tive a 

chance de entrar em contato com os adolescentes e aprender as patologias que 

são mais próximos do adulto, e, nesse sentido, eu precisava de mais ajuda dos 

especialistas. 

 Outra vantagem era quanto ao espaço físico, o consultório era muito 

grande, espaçoso, com isolamento acústico também. Nesse sentido foi muito 

bom. O grupo de pediatras também era grande, acho que eram três por período. 

A gente foi conhecendo as características de cada um. Uma das coisas assim que 

gostei bastante foram as pediatras da manhã, que tem uma especialidade entre 

aspas, que é genética, então eu consegui fazer uma intercâmbio muito bom com 

elas. Elas me ensinavam, eu encaminhava, apesar das duas serem difíceis, eu 

tive uma boa relação com as duas. Eu ficava no atendimento em dois períodos de 
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manhã e à tarde. Então, eu acabei conhecendo pessoas da manhã, do período 

intermediário e da tarde. Conheci o trabalho de cada uma delas. 

 Uma coisa interessante também, como era um CS Escola, tinha alunos, 

então, nesse sentido, a dinâmica era um pouco diferente. Então, isso eu achei 

interessante, interessante essa coisa do aluno conhecer uma UBS, como que 

funciona. Os alunos de alguma forma gostavam daquele tipo de estágio. Então 

eles tinham estágio na pediatria, na GO, clínica médica, mais especificamente na 

geriatria, e a parte de programa de tuberculose, hanseníase. Eu achei que era 

uma coisa que mexe um pouco com o dia-a-dia. Muda a dinâmica, o aluno faz a 

gente pensar diferente, estudar, correr atrás. Saí um pouco da rotina daquele dia-

a-dia só do atendimento. Isso motiva a gente. Atender só pacientes todos os dias 

é mais maçante, todos os dias, de segunda a sexta, de manhã, à tarde, à noite; 

por mais que a gente goste, chega uma hora que a gente quer ver uma coisa um 

pouco mais normal, mais saudável. Então, eu tinha um dia de adolescente, um dia 

com aluno, outro dia era Acolhimento. Então eu gostava muito disso, saí daquela 

rotina de todo dia. Tinha também a supervisão do psiquiatra, isso fazia diferença 

pra gente. Ele dava uma base teórica, ele trazia capítulos de livros sobre o Freud. 

Então ele dava um instrumento, uma base teórica pra gente poder lidar com 

esses assuntos, ficou uns quatro anos, sei que fiquei muito tempo com ele. Eu 

gostei bastante, era um grupo com médicos, estava a endócrino, gastro, otorrino, 

a clínica médica. Então era uma coisa interessante, porque aquilo que ocorre ou 

não na infância, na adolescência, a gente percebe o quanto reflete no adulto o 

lado psicológico. Ele intercalava teoria com a discussão de caso. Alguém trazia 

alguma coisa que incomodava, então, a gente via qual o sentimento de 

contratransferência que nós tivemos com o paciente para poder lidar com isso. 



95 

 

Porque a gente tem aquela coisa narcísica, de achar que vai curar o paciente, 

mas não é bem assim. Não é tanto poder assim. É uma coisa que aparou, e ele 

fazia com que a gente visse isso, o lado humano, fazia com que a gente olhasse 

um pouco diferente. Foi bom. Na verdade era para discutir a questão da relação 

médico-paciente. 

 Eu gostava também da sexta-feira porque a Débora e a Cristina atendiam 

as crianças com mal-formação e, como elas percebiam que eu gostava muito, 

elas me chamavam, e por outro lado eu também encaminhava, eu via um 

paciente meio diferente, conversava com elas, e elas já davam um jeito de 

encaixar na agenda delas, não se esperava muito tempo para ocorrer a consulta e 

depois elas me contavam do diagnóstico sindrômico. Essa troca foi muito boa. 

Teve casos muito interessantes que me enriqueceu. 

 Com relação ao trabalho com a enfermagem, na área de pediatria eram 

basicamente, crianças com febre, medicação via oral ou injetável. Nesse sentido, 

tecnicamente, eu não tive problema nenhum, o que eu sentia era a boa vontade. 

A boa vontade variava de pessoa para pessoa. Então eu pedia ajuda, tinha gente 

que fazia bem, tinham outras pessoas que não se envolviam muito, não. 

 Além do atendimento de crianças e adolescentes, trabalhei no 

Acolhimento. De algum modo, antes de ir para o Acolhimento, como eu fui chefe 

de um posto de saúde na prefeitura, eu acabava conversando um pouco com as 

pessoas, a gente atendia como uma assistente social. Então não tive nenhuma 

dificuldade no Acolhimento, de orientar pacientes porque a gente tem uma noção 

do que é o SUS. Fiz o curso da Saúde Pública, então, a gente sabe o que é 

atenção primária, secundária, terciária; então, de acordo com esses 

conhecimentos, tentava explicar para o paciente pra poder ajudar. Naquilo que eu 
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achava que precisava de uma atenção primária, eu me empenhava em ajudar o 

paciente. Quando era alguma coisa de uma atenção primária e a pessoa não era 

daqui, encaminhava para ele procurar a UBS mais próxima de sua casa, para as 

pessoas estarem indo lá. Não sei se acertavam, mas compreendia, e dizer que há 

limitação, que o SUS é assim. Tinha hora que eu tinha dúvidas então eu recorria à 

chefia, conversa aqui, conversa ali, pra poder entender. 

 Pra mim, essa experiência significou a integração com as várias 

especialidades. Isso foi o que mais me marcou, eu aprendi com isso, foi um 

grande aprendizado pra mim. Pra quem sempre trabalhou em atenção primária, 

numa UBS que tem uma equipe pequena, clínica médica, GO, vacina e alguns 

procedimentos e, de repente, partir para um CS muito grande, que tem 

especialidades, foi um ganho muito grande. Juntou a mudança, na minha visão de 

atender o adolescente, e com a visão desses especialistas. A gente vai pegando 

um pouquinho de cada especialidade pra fazer a minha formação médica. Foi 

muito bom. Mas essas mudanças trazem instabilidade no cargo, apesar da gente 

saber que o nosso salário se mantém, que existe a fonte pagadora; o fato de 

mudança de chefia é uma coisa que desestabiliza porque a gente imagina quem 

será o chefe, como que é. Normalmente, nessas mudanças cada chefe tem uma 

característica, então, eles implementam mudanças também, então, a gente fica 

também pensando: “Nossa, que tipo de mudança será que vai ter nos 

programas”. Tive chefes de tudo que é jeito de administrar, tive aqueles mais 

autoritários que preocupavam muito só com horário e outros chefes que se 

interessavam mesmo é com o atendimento nos programas. Mas com o passar do 

tempo a gente percebe que não tem grandes mudanças nessas coisas do 

programa de pediatra, programa de saúde da criança, o que tem mesmo é a 
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integração das pessoas. Agora, quando o funcionário é novo ou transferido por 

vontade própria, ele se empenha em fazer algo, acaba se interessando e fazendo 

as coisas. Mas se o funcionário tem mudança de local por castigo, esse aí é 

complicado, quando é por punição, é um funcionário revoltado, reclama, não quer 

fazer, fica de cara feia, e a gente precisa da ajuda dessas pessoas. 

 Agora, uma coisa muito marcante foi com os funcionários da Unifesp 

porque a maioria são funcionários diferenciados, querendo trabalhar, tanto os do 

arquivo, da vacina, da enfermagem, independente do local de trabalho. Talvez 

seja o perfil delas. Às vezes, vejo que as pessoas são muito desanimadas e eu 

acho que isso acontece por contaminação. Porque se tem um funcionário que tem 

mais tempo de casa, não faz o trabalho direito, não acontece nada, fazendo ou 

não fazendo o salário é o mesmo.  Então acaba prevalecendo essa filosofia. 

Outros funcionários que até se interessam, gostam, mas no dia-a-dia acaba 

ficando contaminando, por ficar no meio dessa situação. 

 Tem uma coisa que eu acho muito difícil que também mexe com a auto-

estima dos funcionários. É assim, o plano SUS, ele é muito bonito, realmente 

acho que deveria estar na constituição daquela maneira porque é o top; todo 

cidadão gostaria de almejar isso, mas na pratica é muito difícil. Então os 

pacientes voltam e reclamam. Isso todo dia, a cada cinco minutos, a cada minuto, 

vai deixando a gente muito mal. A gente acaba achando que só eu que não faço. 

A gente explica, as pessoas ficam bravas, e, então, isso deve mexer. Isso deve 

ter algum peso nesse perfil do funcionário, porque a gente não sente o nosso 

trabalho realizado. Isso mexe com a auto-estima. A gente faz, faz, faz, e dá a 

impressão que a gente está sempre devendo. E a gente também se sente mal 

porque é uma pessoa como a gente, é próximo da gente, não tem grau de 
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parentesco nada, mas é um ser humano que a gente vê o sofrimento e não 

consegue resolver o problema da pessoa, a gente se sente muito mal. 

 Como pediatra, atendendo crianças, a gente vê que isso não acontece com 

a grande maioria. A grande maioria, a gente consegue resolver lá mesmo, com 

puericultura, com atendimento, com acompanhamento. É uma minoria, que têm 

dificuldade em conseguir as outras referências, mas a gente não sabe se deu 

certo ou não deu. Então tem o outro lado também, aquilo que a gente faz não 

sabe se resolveu ou não. Então essa é uma coisa muito ruim. Reflete no trabalho, 

então, a gente não tem referência, dá impressão que nenhum caso é urgência. 

Tudo pra observar, e nesse sentido é ruim. Diferente de quem atende no pronto-

socorro e vê o outro lado de uma criança sadia que adoece. A gente vê o quanto 

que isso funciona ou não funciona. Tem alguns exames que dá pra ser feito no 

momento, a gente consegue perceber a gravidade. Agora, por exemplo, um 

funcionário que trabalha na recepção, eu acho que é um trabalho mais difícil que 

tem porque é a porta de entrada. Mesmo que a pessoa tenha um perfil muito bom, 

que acolhe o público, todo dia sendo bombardeado porque não deu certo, não é 

fácil, não é fácil mesmo. E isso eu acho que é um dos fatores que mexe com a 

auto-estima do funcionário. Outro fator é o salário, o estimulo do ambiente, o 

plano de cargo e carreira. Porque entra ano e sai ano, trabalhando vinte anos, 

trinta anos na mesma função, chega uma hora que desanima. Tem que ter alguns 

desafios pela frente e ver que esses desafios é possível de ser realizado e que dá 

certo É isso que faz com que a gente tenha algumas esperanças. 

 No CS Vila Mariana, as chefias tentaram mexer com a auto-estima de 

várias maneiras, mas não é fácil, é uma divisão muito grande. Tentou várias 

reuniões, todos os meses, melhorar a auto-estima, incentivar, integrar as 
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pessoas. Mas pode ser que no primeiro dia tenha algum efeito, mas, ao longo da 

semana, tudo volta ao normal. As pessoas cometem os mesmos erros e não 

estão muito preocupadas em corrigir, não. Mas essa coisa da integração, as 

pessoas que chegaram antes de mim relataram que a situação foi muito difícil, as 

pessoas hostis. Quando você está dentro de uma sala atendendo, tem uma certa 

autonomia. Mas, quando precisa da ajuda de outras pessoas, foi muito 

complicado. Teve pediatras que não aguentaram esse clima e acabaram saindo, 

ficaram um ano ou dois e acabaram arranjando alguma coisa e saindo. Eu 

continuei lá porque eu gostava, apesar de todas essas dificuldades, os ganhos 

eram maiores. Pra mim, poder atender adolescentes, poder ter esse intercâmbio, 

mesmo que fosse conversa de corredor com colegas, isso aí foi um ganho muito 

grande. Eu, particularmente, não tive nenhum problema com as pessoas, 

resmungar, brigar; as pessoas me atendiam dentro daquilo que podia ser feito. 

Mas a gente percebia que essas diferenças que existiam tinham um peso grande. 

Quem está no dia-a-dia fazendo as mesmas funções e com salários diferentes, 

isso pesa. Como pediatra eu percebia que alguns colegas “quebravam a mão”. 

Para poder ter uma convivência harmoniosa, a gente não ficava falando muito 

nisso, mas elas reclamavam muito de salário que estava ruim. Mas eu já vi 

pessoas do Ministério da Saúde falando que é o salário baixo que faz com que ele 

atenda mal. Mas também já vi pessoas que tiveram aumento de salário e 

continuam fazendo a mesma coisa. Isso vai da característica de cada um, então 

eu acho que isso daí não é desculpa pra gente trabalhar mal, tem gente que com 

um pouco faz. 

 Os aspectos negativos foram pequenas coisas mesmo; foi muito ruim 

quando houve a troca de diretora, ela detonou o serviço. Foi muito ruim essa 
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gestão que entrou lá, andou remanejando vários especialistas, o CS foi se 

esvaziando, o clima muito ruim de relacionamento. Porque outras coisas a gente 

releva, um pequeno detalhe aqui e ali a gente contorna. Mas piorou muito com 

essa troca e o pessoal da Unifesp sentiu que não tinha mais clima lá. E o fato da 

chefia ser do Estado, foi muito ruim para os funcionários. Se a gente é da Unifesp, 

a gente quer um chefe da Unifesp. E, a partir do momento que mudou para o 

Estado, piorou, piorou mesmo. E aí, por mais que os funcionários sejam 

diferenciados, que façam as tarefas com muito amor e carinho, isso não foi 

valorizado e expulsaram a gente. Foi mais ou menos assim, a gente não quis 

mais ficar nesse clima tão ruim. Aí, vim para a pediatria, a adaptação não foi fácil, 

não, conviver com alunos, residentes. A gente tem que reciclar muito, pois, às 

vezes, a gente tem uma intuição que o paciente não vai bem, mas daí para ficar 

explicando a teoria, olha, não foi fácil. Olha, se for ver a minha vida, com 55 anos, 

daqui a três anos faço trinta anos de trabalho, não posso me queixar da vida. Não 

mesmo, porque teve algumas mudanças na vida, e foram mudanças boas. No 

comecinho desse ano encontrei com uma médica que trabalhou no CS Vila 

Mariana, lembro que ela sempre vivia quieta, muito calada, nas conversas, com 

frases secas. Quando eu vi uma pessoa completamente diferente, muito falante 

com aquele olhar vivo, ela me falou que havia se aposentado, e que aquela 

vidinha de sempre, todo dia a mesma coisa, já estava enchendo. Ela mudou 

mesmo, a vidinha de sempre atrapalhou. Isso me marcou muito, “a vidinha de 

sempre”. Uma coisa que eu não quero, todo dia, entra e sai dia, entra semana, 

entra ano, é sempre aquela coisa, ela não tava aguentando mais, ela acaba não 

descarregando, mas a gente via no semblante dela, a maneira de conversar. 
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Nossa, uma pessoa completamente diferente, sentamos as duas lá e ficamos 

conversando. Olhando assim, a minha vida não está ruim, não. 

 

6. Natália 

Desde o início sempre trabalhou na recepção, tanto no CSE EPM como no 

CS VM. Gostava de seu trabalho e, por vezes, ficava muito sensibilizada 

com a “história dos pacientes”, procurando sempre uma solução para os 

problemas, mesmo que isso significasse sair das “regras”. Muito falante e 

extrovertida as suas colocações eram sempre por referência ao seu 

trabalho na recepção.  Aceitou em participar desse estudo sem hesitação, 

e, na entrevista, se mostrou de início mais formal, mas, logo em seguida, a 

sua narrativa se desenvolveu de maneira natural e espontânea. 

 

 “... foi difícil mudar... mas conseguimos 

 fazer um bom trabalho...” 

 

 Sou funcionária da Unifesp e estou no cargo de assistente administrativo. 

Meu nome é Natália e sempre trabalhei na recepção, tanto no CS Escola como no 

CS Vila Mariana. 

 Eu me envolvi na área da saúde há dez anos, quando comecei a trabalhar 

no CS Escola. No começo, eu aprendi, eu fui educada na área de recepcionista 

em Centro de Saúde, e que a prioridade não era a quantidade de paciente e, sim, 

a qualidade no qual eles eram atendidos, que, por sinal, no CS Escola era ótimo, 

né. O atendimento era dedicado realmente ao paciente, o interesse era do bem 

do paciente, tanto da parte dos funcionários como dos profissionais, os médicos e 

toda equipe de multiprofissionais. A gente tocava muito bem o posto de saúde no 
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dia-a-dia em todos os campos, tanto atendimento médico como funcionários, era 

muito bom. 

 De repente, vem a notícia que o posto de saúde ia acabar e aí pensamos: 

“Pra onde vamos, vamos para um órgão público?”. Nós também éramos público, 

mas lá era prédio do Estado e lá íamos encontrar pessoas, funcionários do 

Estado. Tudo bem, nos assustamos, mas fomos, né, tem que trabalhar continuar 

tocando o barco. Não pode fechar o Centro de Saúde da noite para o dia, e os 

pacientes? Mas os pacientes também foram juntos, nós e os pacientes. 

 Teve muitas reuniões, eu participei de muitas reuniões, o pessoal do CS 

Vila Mariana vinha pra cá, nós íamos pra lá, e a gente percebia que a recepção 

não era a mesma de quando a gente recebia eles aqui. Eles recebiam a gente lá 

nas reuniões, meio assim de nariz torto, acho que pensava: “Que é que essa 

gente tá fazendo, estão invadindo a nossa praia”. Mas, aí, chegou a mudança e 

nos mudamos. Olha, aí vou até respirar, porque não foi fácil; quem tocava uma 

recepção tranquila, se importava com paciente, o tempo de atendimento não era 

pelo tamanho da fila, e sim por aquele paciente que tava na sua frente aqui no 

posto de saúde da Escola, e se dedicava àquele paciente e respondia aquelas 

perguntas, não importava quantas pessoas tinha atrás dele. Chegando lá foi 

totalmente diferente, lá queriam eliminar fila e não responder as perguntas dos 

pacientes, esclarecer, explicar. Gente, aquilo foi um susto pra gente, não é assim 

que se atende o povo, né, eu pensava: “Não, espera, ele tinha mais coisa pra 

perguntar”. Os funcionários daqui, de todos os setores, se envolveram com os 

funcionários de lá. Não teve separação de recepção, uma daqui da Escola e outra 

lá do posto de saúde do Vila Mariana; não teve, envolveu as duas recepções. 

Então, a nossa forma de trabalhar era uma, deles era outra, eles queriam eliminar 
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fila, a gente não, não importasse onde estava fila, vê se o paciente estava todo 

esclarecido para dar andamento ao próximo, se tá tudo certo, tá, então atende o 

próximo. Eles não, era assim: “Tá bom, senhora, é isso, tá, tá”. Os pacientes 

sempre saíam com dúvidas. 

 Eu já fui direto para a recepção, me envolvi com os funcionários, 

continuamos trabalhando, tal. Mas a aceitação foi bem difícil da nossa chegada, 

foi bem difícil, eles, assim, alegavam que a gente ganhava mais, portanto, tinha 

que trabalhar mais. Eles falavam: “Vocês sabem tudo, então, fazem, não 

precisamos ensinar”. Tudo bem, lidar com o paciente a gente sabia, mas eles 

tinham a forma de trabalhar deles, a gente não podia mudar radicalmente, né. 

Mas, aos poucos, fomos trabalhando da nossa forma e eles meio que foram 

aprendendo a atender o paciente com a gente. Cheguei a ouvir até: “Não, vocês 

enrolam demais, explicam demais, tem que ser pá-pum, próximo”.  Eu, da minha 

parte, falava: “Não, eu não posso deixar o paciente ir embora pra rua com dúvida, 

eu tenho que esclarecer e saber se ele entendeu e se é aquilo mesmo”. Eu não 

trabalho com o tamanho da fila, e sim esclarecer o que o paciente precisa. E nós 

aqui atendíamos todas as especialidades, e eu senti muito, senti muito descaso 

da recepção, não sei se desse posto, ou se de todos do estado, ou da prefeitura, 

não sei, me envolvi com o Estado. Mas, assim, eles não davam importância aos 

tratamentos e até às doenças como hanseníase e tuberculose; pra mim, eles não 

sabiam da importância. Não é que aquele paciente tinha que ter um atendimento 

privilegiado, mas eles já têm a deficiência da doença, eles se sentem já excluídos 

da sociedade. Em fila, eles ficam encabulados, cabisbaixos, parece que estava 

escrito na testa deles que eles têm aquelas doenças, tuberculose ou hanseníase, 

embora nem todos pareçam que têm a doença. E a gente como recepcionista, eu, 
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pelo menos, conhecia os pacientes de hanseníase e tuberculose, então, eu dava 

atendimento privilegiado mesmo. Conversava naturalmente como se ele não 

tivesse aquela doença, que, no início, lá não tinha divisão de vidro, era sem 

divisória. Eu não via o porquê ter vidro, até aqui mesmo no Centro de Saúde 

Escola, nós relutamos muito para não ter. Eu sempre fui contra colocar vidro entre 

funcionário e paciente porque fica muito frio, eu acho, isola, não é a mesma coisa. 

E outra, eu estou há vinte anos na recepção, fiquei vinte anos em recepção, e, 

graças a Deus, eu nunca peguei uma tuberculose e nada. Eu trabalhei muitos 

anos sem divisória, entendeu, e, se eu tivesse que pegar, pego no ônibus, no 

elevador em qualquer lugar. Não é atendendo o paciente que eu vou pegar uma 

tuberculose. E eles chegavam até a se afastar, entendeu, pra atender um 

paciente de tuberculose ou hansen. Então eles não estavam esclarecidos, 

sabendo da doença, que não é assim que se pega, não é atendendo o paciente 

que se pega a doença deles. Então, eu realmente cheguei a ver paciente sendo 

atendido de uma forma que ele se afastou da recepção porque ele não foi bem 

atendido. Então eu saí do meu lugar e fui até o paciente e perguntava: “Como é 

que vai a senhora, tudo bem? Tudo bom? A senhora entendeu direitinho?”. Não 

tinha entendido nada e eu fazia o serviço ali em pé afastada da recepção, pra não 

dar confusão com o colega da outra instituição, né. Explicava, e o paciente dizia: 

“Ai, que bom, não entendi direito”. Então, não é assim que atende, entendeu, eu 

acho que precisa se dedicar mesmo. 

 Quanto aos outros colegas de outros setores, adaptei bem, não tive 

problemas, não. Aliás, todas as áreas daqui que foram pra lá eu acho que tiveram 

problemas de relacionamento. Até telefone, entendeu, não era fácil, não era fácil, 

não foi fácil. E, assim, eles impunham regras pra gente e falavam: “Aqui não pode 
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isso, aqui não pode aquilo porque senão nós vamos ser chamadas a atenção”. 

Não que a gente abusasse, a gente sabia até quando poderia ir pra esclarecer 

uma dúvida para o paciente, paciente vinha da rua com uma dúvida, não custava 

pegar o telefone e ir ver aquele local que ele estava procurando, se era ali 

próximo do Vila Mariana ou não, ou até encaminhar ao serviço social se fosse 

uma coisa mais complicada. Mas, se fosse da minha parte de recepção, não veria 

porque não fazer uma ligação para um público que veio da rua perguntando 

alguma coisa aqui da área de Vila Mariana, da região do Hospital São Paulo. 

Como vim do Hospital São Paulo, conhecia muitos lugares aqui embaixo 

[próximos ao Hospital São Paulo, onde ela trabalha hoje], então, eu não deixava 

um paciente vir aqui pra baixo sem informação de pelo menos um endereço de 

onde ele estava procurando. Quando saía da consulta, procurava explicar 

direitinho tudo daqui de baixo, né, o endereço direitinho, onde ele ia achar tudo 

direitinho. 

 Mas não foi fácil; muitas vezes, foi deixado pra nós tocarmos a recepção ali 

a ferro e fogo, fila descendo a rampa, e eu pegava o meu colega Felipe e dizia: 

“Vamos tocar que a fila tá lá embaixo”. Mesmo a fila descendo a rampa, a gente 

não atendia correndo e não deixava o paciente sair sem estar bem esclarecido, 

não importava o tamanho da fila. Até o pessoal de lá do Estado comentava: “Ah, 

do jeito que vocês atendem, a fila vai chegar até no Pastorinho porque vocês 

ficam explicando”. E a gente falava: “Essa é a forma da gente trabalhar, isso não 

adianta, nós trabalhamos dessa forma”. Aos poucos, fomos conscientizando o 

colega do lado o quão é importante atender bem. Antes de ele ser um paciente, 

ele é um ser humano, então, não importava se ele vinha marcar uma consulta ou 

vinha perguntar alguma coisa, teria que ser atendido da mesma forma, né, 
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educadamente. Então eu procurei, sem corrigir o colega da outra instituição, eu 

procurei fazer do meu modo, eu não mudei, não, eu continuei atendendo da 

mesma forma que eu aprendi aqui no CS Escola. Eu estou aqui fazendo a minha 

parte como funcionário, entendeu. Como funcionário, sou uma recepcionista, vou 

cumprir da melhor forma a minha função como recepcionista. Parecia, eu sentia 

que eles entravam para trabalhar pra cumprir horário, entendeu, e, assim, eliminar 

a fila, parece que a direção não queria ver filas, entendeu. Parecia que, vendo fila, 

não estava sendo atendido e, então, tava com moleza. E não é isso, é que o bom 

atendimento demora mesmo, a fila vai permanecer grande mesmo. Mas, sem 

corrigir o colega, eu fui efetuando o meu, dia a dia, o meu trabalho da forma que 

eu aprendi, né. 

 Graças a Deus, sempre fomos bem-humorados, e eles alegavam que a 

gente trabalhava rindo porque a gente ganhava bem [riso]. Mas não era, da minha 

parte, é porque eu gostava de fazer o que eu fazia. E quando você gosta de 

exercer a função que você está fazendo, você faz bem-feito. Eu sentia que muitos 

ali não podiam nem ver gente, mas era recepcionista, tinha que atender, e eles 

atendiam num descaso que dava até vontade falar: “Oh, fia (sic), tenha paciência, 

atende melhor. Ele foi embora com pergunta sem responder, qualquer coisa, você 

pergunta, se quiser deixar eu atendo também. Não dá pra mandar lá embaixo 

assim, dá um toque, explica perto de onde é o endereço que ele tá procurando”.  

Porque o paciente vinha com aquele calhamaço do consultório, de receita, de 

exames, de encaminhamentos e tinha que explicar. Porque não adiantava falar 

que era o Hospital São Paulo; tinha coisa que não era dentro do Hospital — 

muitas coisas da Escola são nas ruas paralelas. Então, tínhamos que pegar um 

livro, nós levamos nosso livro de endereços, das casinhas, dos atendimentos de 
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especialidades, e tinha gente que não pegava nem o livro de endereço. Então eu 

escrevia o endereço daquele encaminhamento no verso. Olha, ver isso 

acontecendo doía, dava vontade de atender de novo aquele paciente, mas não 

podia, porque aí é desmerecer muito o serviço do colega. Ele tinha que ver por 

ele mesmo que ele não estava sendo justo no atendimento, sendo correto no 

atendimento. Ele podia esclarecer, não custava colocar o endereço no verso, 

porque já é muito sofrimento, o paciente já toma três ônibus pra chegar num 

lugar, passa pelo médico, espera uma fila, passa pelo médico. Quando o médico 

consulta como deve ser consultado, tudo bem, né, mas o paciente sai do 

consultório com dúvidas, e ainda chegar na recepção e ir embora com dúvida,  é 

triste viu, é triste, é de querer parar o tratamento. Teve cenas de pacientes que 

rasgavam tudo na recepção, já tinha saído com dúvidas do consultório e ainda 

chegava na recepção ficava com mais dúvida ainda, perguntava e não era 

respondido — muitas vezes,  rasgaram tudo na cara da gente. Aí, a gente 

lamentava, esse vai pra rua, pro metrô sem nada, foi atendido bem no consultório, 

tudo, mas chegou ali, o stress, o dia-a-dia do paciente, a dor acabou levando ao 

desespero e rasgando tudo. Passei por muitas situações difíceis no Vila Mariana. 

E eu, que cheguei a trabalhar até no horário da noite, não tinha uma boa 

segurança no prédio, quem tava na rua entrava — e chegou a entrar indigente, 

homens alcoolizados que estava passando na rua — entrava, batia no balcão, me 

via ali sozinha, entendeu. Tentava conversar, mas segurança não tinha, não, foi 

bem difícil, não foi fácil, não. 

 No entanto, nós ficamos lá por oito anos. Com dois anos, aliás, com três 

anos que nós estávamos lá, toda a recepção tava trabalhando que nem a gente, 

falando a mesma língua que a gente e atendendo da mesma forma que a gente. 
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Eles viram que, se realmente esclarecer, tirar as dúvidas do paciente, ele não vai 

voltar na fila de novo, ele vai embora esclarecido e vai voltar só no dia da 

consulta. E com três anos, eu senti na recepção que eles estavam trabalhando 

como a gente, atendendo, explicando, se tinha dúvida tornava a explicar. 

  Depois, foi informatizado, foi implantado uma central de marcação de 

consulta e eles alegavam que não mexiam com computador. A gente tinha uma 

noção daqui debaixo, aí, começamos a agendar consulta pra população. 

Agendava as consultas de especialidades próximo a casa deles, paciente saía 

com os pedidos de várias especialidades, e a gente via a consulta próximo a casa 

deles. Por exemplo, se eles iam num cardiologista, e se tivesse próximo a casa 

deles, ele ia lá naquele posto, não precisava vir aqui no Vila Mariana. Embora 

todos os pacientes não fossem da área do Vila Mariana/Vila Clementino. Quando 

nós fomos pra lá, tinha paciente de muito longe, Santo Amaro, tinha até do 

Grajaú, tinha paciente de longe mesmo. Aí, depois que fomos enxugando, 

enxugando, e encaminhando aos postos próximos a casa deles. 

 Agora, com relação aos outros setores, eu senti até resistência por parte da 

recepção, até dos médicos para com os colegas, porque, embora aqui no CS 

Escola atendesse com qualidade não quantidade, lá era meio que quantidade. A 

agenda era pesada, acho que não dava pra atender com a qualidade daqui, não o 

tanto de pacientes que atendiam lá. E, assim, foi meio assustador porque, na 

distribuição das agendas, eu senti que eles queriam que atendesse bastante, não 

sei se ganhava por produtividade. Os daqui não, os médicos eram mais por 

qualidade, dava atenção a todas as consultas com o paciente, atendiam e não 

eram por quantidade. E lá eles quiseram igualar e falavam: “Se eu atendo quinze, 

ele, da Unifesp também tem que atender quinze”. Eu senti uma certa dificuldade 
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porque não era a mesma forma, o atendimento não era da mesma forma, eu senti 

isso.  Mas foi conversado, houve muitas reuniões, aí teve um meio-termo, nem 

tanto ao céu nem tanto à terra. A gente conseguiu porque eu achei que os de lá 

viram que realmente não dava para atender tantos. Vou usar um termo meio 

vulgar, não dava pra fazer um atendimento “nas coxas”. Então eu achei até que 

eles entraram um pouco na nossa, foi meio que ajeitado um tanto de agenda que 

agradasse os de lá e os de cá. Sempre foi achado um meio-termo em todos os 

setores. Sempre foi muito conversado e foi sempre achado um meio-termo. 

 Eu acho também que o bom humor do CS Escola levantou um pouco o 

astral do povo lá, porque daí eles viraram outras pessoas, pessoas mais alegres. 

Eu não sei, quando nós chegamos, eram pessoas sérias, carrancudas, não 

sorriam, meio travadas, não pode isso, não pode aquilo, fulano não gosta disso, 

fulano não gosta daquilo. A gente falava: “Por que não pode, eu não entendo 

porque. Vai cortar minha mão se eu fizer isso? O que é que vai acontecer? Não é 

assim, gente, você tem que fazer o seu trabalho. Se a chefia achar que não está 

certo,  ela vai te explicar a melhor forma. Você também tem que expor sua forma 

de trabalhar melhor. Porque assim é dado o pacote pronto pra gente, mas quem 

vai executar é a gente, então, se você vê que não tá bom pra você atender, pro 

paciente está ruim, você tem que levar pra quem organizou aquele pacote e falar 

que não está funcionando nem pra gente nem pro paciente. Está muito bonito aí 

na teoria, mas na prática não”. Nós chegamos a conversar muito isso com eles 

porque, se não falar, como é que eles vão saber, eles não fazem a nossa parte, 

eles não estão sabendo que os pacientes estão reclamando, não estão sabendo 

que vocês não estão gostando. E aí eles diziam: “Ah, mas não adianta a gente 

falar, eles não mudam”. E eu falava que eles tinham que ouvir a gente porque é a 
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gente que executa. Se a gente executa, não é só assim na teoria, bonito. Não é 

assim descer o pacote pronto e dizer: “Façam dessa forma”. Nós somos seres 

humanos, tem que ver se adapta aquilo que eles estão implantando, ver se dá 

certo com o paciente. Quando tinha reunião, eles participavam e ficava assim de 

olho aberto e falavam: “Nossa, vocês falam tudo o que vocês pensam”. E a gente 

dizia: “Ah! Mas a gente fala, a gente fala porque depois lá tem que funcionar, todo 

mundo precisa um do outro, tanto da recepcionista até a direção, e passa pelo 

médico também. O paciente usa desde a portaria com o segurança, a 

recepcionista, o médico até a direção, não tem como não passar em um desses 

lugares, não tem como, porque a direção planeja ali na teoria, faz o planejamento, 

joga o pacote pra gente, a gente executa, mas precisa ver se o negócio tá 

funcionando, tá andando”. Aí, eles viram e falavam: “Olha, vocês falam, né, vocês 

reclamam, e eles ouvem”. A gente falava:  “Lógico que tem de ouvir, a gente que 

está botando em prática o que eles mandam pra gente”. Eles diziam pra gente 

que eles não podiam falar nada. Mas aí eles foram se adaptando com a gente, 

participavam das reuniões, falavam, se expunham, colocavam a forma que eles 

achavam, eu fazia eles falarem também. Mas, olha... Eu sei que nos últimos anos 

foi bom, foi tranqüilo. 

 Uma coisa que eu achei que foi positivo era o prédio, porque o CS Escola 

era um prédio realmente pequeno. Quando nós vimos aquele elefante branco, 

que nós nomeamos assim, ele é um prédio enorrrrme!!!! A gente pensava: “Se a 

Escola pegar o prédio todo...” Mas nós não tivemos tudo que a gente sonhou em 

ir pra lá, não foi informatizado, né, nós sonhamos com a informatização, mas foi 

só no final. 
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 Mas, olha... O CS Escola num local da Escola é o sonho da gente, mas 

isso não vai se tornar mais realidade. Quando nós tivemos que voltar pra Escola, 

nós tínhamos certeza que não teria um CS Escola pra gente tocar. Mas a gente 

falava: “Vamos ver se o próximo reitor não tem a intenção de montar um CS 

Escola e a gente voltar a trabalhar como antigamente, que é por qualidade não 

quantidade, né”. Mas isso foi em vão; voltamos pra cá, aqui foi muito difícil 

porque, quando a coisa tava boa lá em cima [no Centro de Saúde do Vila 

Mariana], quando estava funcionando bem com a Escola, quando estava bom, o 

atendimento estava sendo feito, mesmo a Secretaria colocando a forma deles de 

trabalhar, implantando uma central de especialidades, a gente tocava o barco, o 

pessoal tava contente, tava feliz. Mas, aí, pediram o prédio e acabou o posto de 

saúde e aí voltamos sem esperança de ter outro. Fomos todos desalojados de lá 

e espalhados aqui. Eu não sei de um funcionário que gostou pra onde foi, que foi 

bem recebido. Na volta pra Escola, nenhum, nenhum que eu ouvi, não teve um. 

Na volta pra cá, foi muito difícil pra nós, muito de nós foi remanejado de um setor 

pro outro. Não deu certo, vai pro outro, tenta outra coisa e até hoje tem 

funcionário que já passou por quatro setores, não se adapta, entendeu, é difícil, 

tanto da parte do funcionário quanto da parte das chefias, dos outros colegas de 

outros setores. Mas a gente precisa cumprir o tempo de casa. 

 Então, quando nós mudamos, foi pra melhor, quando fomos pro Vila 

Mariana, porque muita gente aprendeu com a gente do CS Escola, muita gente 

aprendeu, muita gente aprendeu a ser mais humano. E foi uma perda a Unifesp 

não ter um CS Escola porque montaram um monte de casinhas, distribuíram tudo, 

as especialidades, e os alunos freqüentam essas casinhas, tem até um 

ambulatório geral e familiar que é meio que um microposto de saúde, mas não é, 
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né. Posto de saúde é posto de saúde, abrange todas as áreas: vacinação, 

envolvimento, cuidar dos pacientes com as doenças como eu falei — tuberculose 

e hanseníase —, tem que ter o atendimento da enfermagem, o Acolhimento, 

pegar na mão, porque aquela doença não vai pegar pegando na mão do paciente. 

O Acolhimento, eu acho que posto de saúde numa instituição que nem a Unifesp 

faz falta, a gente tem certeza que faz falta. Eu vejo o atendimento aí dos meus 

colegas em todos os setores, eles não abraçam o paciente, entendeu, como no 

posto de saúde. Posto de saúde, não, ele abraça o paciente, acolhe. Precisa 

conversar, a recepcionista sai do setor dela, vai conversar com ele fora, se for 

uma coisa mais grave, leva ao serviço social. Eu vejo isso, nós e meus colegas 

também, até hoje, tanto os meus colegas da parte administrativa como da 

enfermagem e a área médica, todos lamentam. Nós voltamos faz dois anos e 

meio, vai fazer três anos agora em dezembro, e todos que eu encontro, acho que 

da boca de todos, todos falam: “Puxa, no CS Escola, nós éramos felizes e não 

sabíamos”. Todos sentiram porque nós éramos muito unidos, né, nós éramos 

muito unidos, era uma equipe, era uma equipe dedicada. Mas, no Vila Mariana, 

nós executamos bem a nossa função, nós continuamos unidos, e nós não 

tínhamos de desprezar nem os médicos e nem os colegas de lá. Nós nos 

envolvemos, nós nos envolvemos, entendeu. Até hoje eu encontro pacientes na 

rua, de mim, Graças a Deus, eles não esquecem, eles falavam que eu era muito 

alegrinha. Encontro os pacientes que foram do CS Escola e eles lamentam pra 

gente: “Puxa vida, mas acabar o posto de saúde foi uma perda para o bairro 

enorme. Quando nós viemos embora, os pacientes que foram pra lá falaram: 

“Mas vocês não podem ir embora”. Mas nós já não tínhamos mais direito de usar 

esse prédio. Encontrei com muitos que falaram: “Não é que nem quando vocês 
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estavam lá, mudou muita coisa, está muito frio a receptividade dos funcionários 

para com os pacientes”. Eu encontro com eles e eles estão se queixando disso, tá 

muito frio, é aquilo, papel e caneta e não sabe o que é um ser humano que está 

atendendo do outro lado. Os pacientes falavam que a gente abraçou a causa. Eu 

sinto mesmo, eu senti que abracei mesmo. Pacientes até hoje encontram com a 

gente e lamentam de nós termos saído do Vila Mariana, e outros daqui de baixo 

que lamentam ter acabado o CS Escola. Eu acho que isso é uma perda muito 

grande. Foi perda pra nós funcionários porque nós gostávamos muito de executar 

tudo que a gente fazia. Foi difícil, mas a gente se ergueu e erguemos o povo 

junto, mas durou só oito ano. Que pena, né. Aí, voltamos pra Escola e agora cada 

um está no seu canto, tocando a sua vida e muitos aprenderam mudando até de 

setor. Eu fiquei vinte anos na recepção, mas não me adaptei no setor onde estava 

porque a minha forma de trabalhar não é essa. Mas agora estou aprendendo 

sobre as doenças que os pacientes têm, e eu me submeti a aprender porque eu 

estava me sentindo mal da forma que o paciente era atendido. Não é dessa 

forma, então resolvi mudar de setor, a cabeça precisa abrir e aprender outras 

coisas. Mas eu estou feliz onde eu estou, tô gostando bastante. Acho que é isso. 

 

7. Sofia 

Muito responsável com o seu trabalho, Sofia se mostrava tolerante e 

tranqüila no enfrentamento dos problemas do cotidiano. Com muita 

experiência anterior, estava sempre disposta a colaborar. Como 

coordenadora da área de enfermagem, administrava os conflitos e 

problemas procurando soluções negociadas com todos os envolvidos, 

mesmo que isso significasse um acúmulo de trabalho para si mesma. 
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Concordou em participar desse estudo e mostrou-se disponível em todos 

os momentos. 

“... mudanças só destroem... 

 é como viver em constante desilusão...” 

 

 Meu nome é Sofia, sou enfermeira e atualmente estou aposentada. Era 

funcionária do estado e trabalhava no Centro de Saúde de Vila Mariana. Eu vim 

do Hospital Emílio Ribas, fui admitida como caráter temporário, mas teve um 

plano de governo que efetivou todo mundo, e eu fui efetivada como chefe de 

enfermagem. Então, quando eu saí do Emilio Ribas, trouxe o cargo de chefia 

comigo. Quando cheguei no Centro de Saúde, a chefe de enfermagem era a 

Amanda, mas, quando ela saiu nenhuma enfermeira, queria assumir. Então a 

doutora Doroty me chamou e pediu para eu assumir. Como eu já tinha o cargo, 

não podia assumir outro cargo de chefia ao mesmo tempo. Se bem que a chefia 

ganhava 40 ou 50 reais a mais. Então eu assumi a coordenação porque a coisa 

estava degringolando. E foi justamente no período em que a Escola estava indo 

pra lá. 

 A gente ficou sabendo dessa mudança através da própria diretoria, que era 

a doutora Doroty nessa época. Ela fez uma reunião com os funcionários e colocou 

que o Centro de Saúde ia ser chefiado pela Escola Paulista. Foi bem confuso pra 

gente a princípio porque nós estávamos acostumados com troca de diretor, mas 

sempre pertencente ao SUDS, naquela época era o SUDS. A gente estava 

habituada a isso. Aí, foi meio confuso pra gente, inesperado, porque, pra nós, foi 

de repente. A doutora Doroty tinha entrado na diretoria não tinha muito tempo, 

então, a gente achou que ela ia ficar um tempo ainda. Mas aí a Escola assumiu. 

Depois, a gente teve muitas reuniões, tanto na Escola, como no Centro de Saúde. 
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Eu tinha que participar das reuniões e, às vezes, ficava a manhã inteira lá na 

Escola. O pessoal da Escola vinha no Centro de Saúde pra fazer reunião, pra ver 

como ficava em todos os setores, como ia funcionar. 

 Foi muito complicado, confuso, difícil mesmo estar assumindo uma chefia, 

com uma diretoria nova e aquela confusão dos funcionários revoltados com a 

mudança. Mas eu assumi praticamente obrigada, meio um convite obrigatório. No 

início, nesse primeiro período, foi muito difícil pra gente coordenar todas as 

questões, coordenar os conflitos, porque lidar com os funcionários, ainda mais do 

Estado, é difícil. Os funcionários da Escola, eu achei que se adaptaram mais. 

Alguns ficaram questionando: “Quando era na Escola, não era assim”. Eles 

estavam acostumados a entrar em recesso no final do ano e lá no Centro de 

Saúde não dava pra fazer esse tipo de exceção. Então, essas situações 

tornavam-se difíceis pra gente. Mas eu acho que eles se integraram mais porque 

os nossos funcionários caíram matando em cima dos funcionários da Escola, eles 

achavam: “Eles estão tomando o meu lugar”. Tinha aquela coisa de posse, a casa 

era dele, e o outro estava sendo intruso. Então o pessoal da Escola ficava meio 

ressabiado, eles estavam acostumados de um jeito e aqui era outra rotina. 

 Mas quando nós ficamos sabendo que a Escola ia pra lá os funcionários 

ficaram todos alvoroçados e preocupados. Vai vir uma coisa nova e todos ficaram 

pensando: “Será que eu vou ficar aqui? Será que a gente vai sair, vai ser 

mandado embora, vai ter que ir pra outro lugar, procurar outro setor, outro local de 

trabalho?”. Então, essa foi a expectativa que gerou, entendeu, a grande 

preocupação da maioria dos funcionários. A principio ficaram até um pouco 

revoltados, a gente custou a controlar. Todo mundo estava achando que ia perder 

o lugar porque como a Escola ia vir, então, vai trazer tudo, todos os funcionários 
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deles, e aí eles falavam: “O que é que nós vamos ficar fazendo aqui”.  E, depois, 

outro problema foi quando passamos a nos subordinar à Escola, pois a doutora 

Doroty saiu e a diretoria ficou só da Escola. Ficamos naquela expectativa de que 

a gente ia embora mesmo. A expectativa toda gerou em cima disso aí, se a gente 

ia ficar ou íamos embora pro outro local, sair dali e assumir outro local. E depois 

tinha umas diferenças também. Algumas coisas que a Escola tinha e nós não 

tínhamos, algumas regalias que a Escola tinha e a gente não tinha. Mas depois, a 

doutora Marina unificou e passou a ser seis horas, mesmo o serviço de 

enfermagem, então aí foi unificado. Isso eu acho que para alguns resolveu, mas 

para outros não porque, principalmente na enfermagem, o pessoal tem dois 

empregos porque ganha mal no Estado. Então, a expectativa que a gente tinha 

com a Escola era ter algum outro benefício, salário ou outra coisa, já que vai 

aumentar o serviço. Os funcionários questionavam muito essas coisas com a 

gente, entendeu, então, pedimos uma reunião com a doutora Marina pra gente 

ver, mas aí ela colocou: “Não, não tem, porque funcionário do Estado é do 

Estado, e da Escola é da Escola, então, não tem como mudar essa parte 

administrativa, questão de salários, essas coisas então não dá pra Escola 

resolver”. Então, foi quando a doutora Marina deu alguns benefícios que 

favorecessem o pessoal que trabalhava: cesta de natal, café da manhã. Aí, foi 

amenizando um pouco essa parte, e os funcionários esqueceram um pouco dessa 

parte de remuneração. Aí, a gente começou a ter os benefícios, coisas que a 

Escola tinha e a gente passou a ter direito também. 

 Outra coisa difícil pra gente era que nós já estávamos com o mínimo de 

funcionários no Centro de Saúde porque o Estado não estava admitindo mais 

porque, lógico, estava tudo coordenado pra Escola assumir. Então, eles achavam 
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que a Escola ia cobrir todas as nossas necessidades. Mas naquela época tinha 

muito pouco funcionário no Centro de Saúde, e a gente tinha que dar cobertura 

porque nós funcionávamos até as 21h. Então, a gente tinha períodos com maior 

numero de funcionários, outros menos, pra tocar todos os setores, a demanda de 

coleta, de curativo, de sala de vacina, de ginecologia. Além disso, tinha um 

problema porque grande parte do serviço administrativo ficou com a enfermagem. 

Quando a doutora Marina assumiu, viu que a enfermagem estava assumindo a 

administração, então, ela começou a tirar essa parte, da enfermagem.  Depois 

que a Escola entrou aí a gente começou a fazer reuniões e colocar pra doutora 

Marina que a enfermagem não podia dar cobertura na parte de enfermagem 

mesmo, que era o nosso serviço porque a gente estava preso com ver exames, 

entendeu. Além de coletar o exame, quando os resultados chegavam, a gente 

tinha que passar no livro e arquivar tudo nos prontuários. Era a gente que fazia, 

entendeu, então, ficou bem difícil. Quando a Escola assumiu, a doutora Marina 

colocou que a enfermagem tinha que assumir o serviço na ginecologia, pediatria, 

vacina, curativos, coleta. Então ela começou a passar pra administração o que 

estava com a enfermagem e que na verdade era da administração. A gente 

também achou que ia ter muito mais funcionários da Escola, a expectativa era de 

que a gente ia conseguir somar, aumentar o numero de pessoal da enfermagem, 

mas, mesmo com a Escola, a gente ainda ficou com pouco. A gente queria que o 

serviço de enfermagem fosse “O SERVIÇO DE ENFERMAGEM”. Queria fazer 

mais, mas com todas essas mudanças, aumentou o nosso serviço. O que nós não 

fazíamos, passamos a fazer, deixando de fazer a parte administrativa. Pra muitos, 

isso foi muito bom, eles se empenharam em fazer cursos, aprender. Foram fazer 

capacitação pra fazer coleta de papanicolau. Tinha funcionários que trabalhavam 
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em outros locais e já faziam aquele trabalho com grupo de pré-natal, então, eles 

gostaram de estar assumindo essa parte. A gente queria fazer mais, mas um 

problema grande era a falta de pessoal de enfermagem. Antes, a gente tinha mais 

funcionários, depois, eles foram se demitindo porque arrumavam outro emprego 

onde ganhavam mais. Então, diminui bem, tivemos perdas de bastante auxiliares 

de enfermagem. E não houve reposição. 

 Além disso, teve um aumento de demanda porque aumentaram o número 

de médicos com a vinda da Escola, conseqüentemente, de pacientes também. 

Então houve um aumento de trabalho. E, como eu disse, a gente estava contando 

que viessem mais funcionários pra gente tocar tudo isso; quer dizer, a gente 

assumiu tudo com a expectativa de ter aumento de pessoal também. Mas não foi 

assim; veio, mas muito pouco. Talvez na Escola o número de funcionários fosse 

viável, mas a nossa demanda era muito grande, principalmente na sala de vacina, 

nas campanhas de vacinação, era muita quantidade. A gente tinha que tirar 

funcionários de todos os setores para dar cobertura em um local só, aí, ficava um 

pouco puxado por isso. 

 Tinha o problema também da coleta de exames porque a gente já estava 

sem local pra encaminhar os exames. A gente colhia lá no Centro de Saúde. 

Então, aí o SUDS, naquela época, eles começaram a arrumar locais, laboratórios 

de convênio, pra gente fazer os nossos exames. Já estava bem difícil porque 

alguns lugares já não queriam mais aceitar porque era muitos exames. A coleta 

do Centro de Saúde era um volume bem grande. Aí, a Escola entrou e, então, a 

gente começou a coordenar essa parte, de como a Escola poderia estar 

assumindo essa parte de coleta de exames. Depois, tinha a parte de esterilização 

que a gente fazia lá no Centro de Saúde mesmo. Quando a Escola assumiu, a 
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gente só fazia lavagem de material, empacotava e mandava pro Hospital São 

Paulo. Então, diminui um pouco essa parte do serviço de enfermagem. 

 Mas com relação a integração de trabalho entre as duas equipes foi meio 

difícil. Começava lá de cima, por exemplo, as próprias enfermeiras estavam 

revoltadas porque achavam que a gente trabalhava mais que o pessoal da Escola 

e ganhava menos. Quando a própria chefia, que eram as enfermeiras, estavam se 

sentindo prejudicadas porque elas achavam que tinham de trabalhar muito e que 

só pegavam no pé delas, entendeu, da Escola ficava de lado. Os funcionários 

questionavam: “Eles são de mais horas, ganham mais e trabalham as mesmas 

horas que nós”. Na verdade, foi igualado, seis horas pra todo mundo, e, na 

realidade, a Escola ganhava por oito, e nós não, nós ganhávamos por seis horas. 

Tanto é que nosso salário foi reduzido porque nós éramos de oito horas também, 

mas depois o Estado passou para seis horas, mas nós não tivemos aumento de 

salário. O pessoal da Escola teve aumento de salário em alguns anos, então, a 

revolta dos funcionários era isso. Eu fico pensando se seria diferente se o salário 

fosse igualado, entendeu. Porque eu acho que não é a questão do dinheiro que 

vai fazer a pessoa trabalhar mais ou menos, não sei. Eu sempre fiz a minha carga 

horária, fazia até mais do horário, mas pra mim não tinha essa questão que fulano 

ganha tanto, eu ganho isso ou ganho aquilo. Eu acho que, se a gente não está 

contente, tem que sair fora. Mas, para os funcionários não era assim, a alegação 

era sempre essa. Tinha escala de serviço, e quando faltava alguém tinha que ter 

cobertura também — por exemplo, faltou pessoal da gineco, pessoal da vacina 

vai cobrir ou vice-versa. Então, o pessoal nosso achava sempre que nós 

mandávamos o pessoal do Estado e não da Escola. Eles achavam que o pessoal 

da Escola tinha que estar cobrindo, entendeu. Eles não queriam estar saindo do 
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setor deles pra ir pra outros lugares, eles falavam: “Mas nós já estávamos aqui e 

agora a gente tem que sair pra cobrir o setor lá”. Então, quando o pessoal de 

enfermagem passou a assumir o serviço de enfermagem, começou a fazer os 

programas na ginecologia, começou a ter coleta de papanicolau, grupos de pré-

natal, isso aumentou o trabalho da enfermagem. Com isso, quando faltava algum 

funcionário, tinha que cobrir. Em alguns setores, não tinha como deixar uma 

pessoa sozinha, se faltasse uma funcionária, a outra não dava conta. Então tinha 

que ter pessoal pra isso. É nessa questão que sempre o pessoal debatia, foi 

assim o tempo todo. Tinha uns funcionários que eram impossíveis, não vou citar 

nomes. Eram do Centro de Saúde mesmo, a gente já tinha problemas de serviço, 

de trabalho na Unidade. E com os problemas da Escola, eles se achavam no 

direito de ir em cima daquilo. Tinha funcionário que até boicotavam o serviço da 

gente. Então a dificuldade ficou nessa parte aí, funcionários que já não tinham 

mais condições de estar trabalhando. Os funcionários se apegavam a esses 

problemas para justificar a não colaboração. Por exemplo, às vezes, a gente dava 

folga pro funcionário, então, os que ficavam tinham que estar assumindo boa 

parte, aí o bicho pegava. O que ficava achava que não ia fazer dobrado e falava: 

“Não vou trabalhar dobrado”. Principalmente na sala de vacina, era muito 

complicado porque, para fazer o BCG, a pessoa tinha que ser aferida, então, se 

aquela pessoa estivesse de folga, muitas vezes quem assumia era a enfermeira. 

Tinha que assumir ou pegar um funcionário de outro setor.  Então, muitas vezes, 

a gente tinha que pegar funcionários que estava na coleta, pegar quem fazia BCG 

e trazer pra sala de vacina. Então era meio complicado, essa parte aí. Os 

funcionários queriam que a gente programasse curso de BCG pra eles, mas isso 

não era da nossa alçada, era da Secretaria porque o treinamento envolve campo 
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pra levar os funcionários pra fazer o treinamento. Por exemplo, pra fazer a leitura 

do PPD, ou a aplicação, tinha que fazer no mínimo 50 cada funcionário. Então 

teria que ser organizado pela Secretaria, não dava pra gente organizar isso, 

entendeu. Aí eles ficavam cobrando da gente, e falavam que eles não sabiam 

porque não tinha treinamento, como se a gente fosse culpado do problema. Mas 

sempre que dava a gente ia fazer, a enfermeira responsável por isso, da 

Secretaria, deu muitas vagas pra treinamento de BCG, mas ela queria uma 

enfermeira também, então tinha que sair a enfermeira mais o funcionário, dois a 

menos na Unidade. 

 Outro problema era com relação às folgas. A principio, a doutora Marina 

até deixou aquelas folgas que o pessoal ganhou nas campanhas de vacina, ela 

deixou o pessoal fazer uso ainda daquelas folgas, mas depois colocou prazo pro 

pessoal descontar aquelas folgas  porque tinha gente que tinha muita folga. Mas, 

mesmo assim, ainda tinha gente que relutava e dizia: “Ah! Não! Por que é que eu 

vou tirar?”. Só queriam tirar quando queriam, e aí começaram a juntar folga com 

férias. Isso foi outra parte confusa, que deu muito problema. Como a maioria era 

mulher e tinham filhos, lógico, queriam as férias no período escolar e ainda juntar 

as folgas que tinham direito. Então a gente já estava dividindo, entendeu, por 

exemplo, dava 15 dias pra um, e 15 dias para o outro, principalmente em 

dezembro, janeiro, fevereiro e julho. Então a gente começou a dividir 15/15 pra 

não prejudicar nem um nem outro, deixar o funcionário sair nesse período. Mas 

tinha muita gente que ainda queria juntar as folgas que tinha direito, e essas 

folgas contam só no período de dias de trabalho. Então, se ele tirasse 10 folgas, 

acabava sendo 15 dias. Era difícil fazer o funcionário entender que a gente 

precisava dele e que estava colaborando com ele. Mas quem tinha mais folgas 
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era o pessoal do Estado porque juntava tudo, tinha ano que tinha quatro ou cinco 

campanhas, duas da pólio, do idoso, febre amarela, rubéola. Além disso, fazia a 

imunização da vigilância epidemiológica, tinha cobertura de foco. Como a gente 

não tinha muitos funcionários, então, ia fora do período de trabalho dele porque, 

se eu tirasse, descobria o Centro de Saúde. Então a gente programava sempre 

fora do período e, com isso, pegava mais folga, entendeu. Não é que a gente 

queria acumular folgas; se pagasse essas horas em dinheiro, livrava desse 

problema. Quando era a Secretaria da Saúde que fazia a vacinação, eles 

programavam as campanhas e aí eles pagavam o dia, então a gente livrava da 

folga, entendeu. Mas a maioria não era assim, a campanha do idoso, então, era 

um absurdo porque a demanda era muito grande. Para cobrir as oito horas de 

serviço mais oito horas da campanha, tinha que ter  folga. 

 Com a vinda da Escola, a gente aprendeu mais porque tinham os alunos, 

os professores e, conseqüentemente, a gente passou a participar também das 

atividades de ensino. Então a gente ia aprendendo mais em todos os setores. 

Antes, todos os casos não resolvidos pela recepção eram encaminhados para a 

enfermeira. Com a vinda da Escola e a implantação do Acolhimento, esses casos 

passaram a ser resolvidos pela equipe do Acolhimento. Na parte de vigilância, 

que teve os médicos da hanseníase, da tuberculose, a gente participava dos 

grupos de hanseníase. A gente estava entrando com a poliquimioterapia, então, 

teve uma participação boa da Escola com a gente. Nesse aspecto, favoreceu a 

gente, foi positivo nessa parte. Agora, uma parte negativa que eu achei, foi a 

gente ficar subordinado totalmente à Escola, e não ter ninguém da Secretaria pra 

assumir a nossa parte, porque, às vezes, tinha alguns problemas que a Escola 

enquanto federal não podia estar assumindo. Depois, teve aquele problema da 
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Farmácia de Alto Custo que foi pro Centro de Saúde. Tomou o nosso 

estacionamento e os funcionários ficaram sem estacionamento. Foi juntando tudo, 

e o pessoal começou a ficar desgostoso, meio desconsolado, porque não tinha 

local pra estacionar. 

 E quando a Escola saiu de lá, outro problema, outra complicação. Quando 

você já estava adaptado com a Escola, com a diretoria, torna a mudar tudo. Aí, é 

tudo diferente; e outra coisa, ficamos acéfalos outra vez porque a Escola saiu e 

não foi colocado nenhum diretor no local. Veio uma diretora que era da Secretaria 

da Saúde, ela veio pra reestruturar. A doutora Claudia era a diretora do serviço 

médico e aí a gente estava contando que ela fosse assumir como diretora do 

Centro de Saúde e não foi o que aconteceu. Eles trouxeram uma pessoa de fora 

pra diretoria, aí então foi outra mudança. Foi outro problema, igual quando a 

Escola entrou. A gente achava que fosse alguém do Centro de Saúde que fosse 

assumir, porque sempre foi mais ou menos assim, médico ou alguém de lá de 

dentro assumir a diretoria. Então, como a doutora Claudia era diretora do serviço 

médico, todo mundo estava contando que ela fosse a diretora. Aí, trouxeram outra 

pessoa de fora e mudaram muitas coisas, entendeu. Tiraram a vigilância 

epidemiológica, nós éramos um centro de referência de vigilância, aí não tinha 

médico mais na vigilância. Então foi isso que aconteceu, entendeu, a gente ficou 

assim outra vez perdido. Pra mim, eu acho que perde o rumo. A pessoa começa a 

estruturar um coisa e, por exemplo, a gente tinha um modo de trabalho, aí vem a 

Escola, lógico, organizou do jeito deles, adaptou o serviço; quando a gente 

começa a trabalhar, querer subir, cai tudo e vem tudo outra vez. Essas mudanças 

só destroem porque gera muita revolta dentro do pessoal do trabalho. Quer dizer, 

a gente não consegue subir, fazer o serviço, deixar aquilo estruturado. Entra um, 
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estrutura de um jeito, aí, sai, vem outro que quer organizar de outro jeito, 

desorganiza tudo aquilo que foi feito e vai estruturar tudo de novo. Para quem 

está trabalhando, para o trabalhador, é como viver em constante desilusão, uma 

decepção que a gente tem toda vez que há uma mudança brusca, e a gente é 

considerado como lixo. Ninguém pergunta se você quer tomar parte ou não, como 

vai ser, dar pelo menos uma satisfação de que vai ter isso e que vai ser assim.  

Quer mudar, tudo bem, tem direito de ver se vai dar certo. Mas o que a gente viu 

é que não deu certo. Dessa vez, eles alegavam que o Centro de Saúde estava 

caindo a produção, que não tinha produção adequada pela estrutura que nós 

tínhamos, e pelo número de atendimentos que estava tendo. Eu não sei também 

porque tiraram quase todas as especialidades. Tiraram ortopedia, otorrino, 

neurologista. Então, quer dizer, eles tiraram tudo, entendeu. Começaram a montar 

o posto do Santa Cruz  com mais especialidades. Então eles quiseram centralizar 

num lugar e fazer outra atividade e atendimento só no Centro de Saúde. Aí não 

deu certo muitos médicos ficaram revoltados e diziam: “Eu vou sair daqui pra ir 

pra lá!!! Então eu vou arrumar outro lugar pra ir”. Muitos foram para o Hospital 

Estadual do Servidor, muitos médicos foram pra lá. Otorrino mesmo, voltou pro 

Hospital do Servidor, a gastro também, não quis saber de ir pro outro lugar. 

Desestrutura tudo, é isso que estou falando, gera insatisfação e o serviço não 

anda mesmo. Eu acho que foi isso aí, em resumo, eu acho que não conseguimos 

fazer o que a gente estava querendo. No Estado tem isso, uma que o governo 

não quer assumir e está passando tudo para outros, então os funcionários do 

Estado ficam esfacelados, desanimados, porque nós vamos ficar outra vez 

subordinados a um, ao outro, e nós mesmos nem tem pra quem recorrer. Acho 

que é isso. 
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8. Bárbara 

Com experiência anterior na área hospitalar, se encantou com o trabalho 

em uma Unidade Básica de Saúde. Com boa qualidade técnica e muito 

habilidosa no contato com a população, se sentia responsável pelos 

pacientes, seja no atendimento direto ou fora dele. Não parava nunca, 

estava sempre buscando o que fazer. Muito centrada em seu trabalho não 

valorizava os problemas, mas sim a busca de soluções. Ficou surpresa em 

ser convidada a participar desse estudo. A entrevista parece ter suscitado 

sentimentos adormecidos, realizando-se em um clima nostálgico. 

 

 “... procurando, cavando espaço... a gente  

conseguia chegar até lá...” 

 

 Sou Bárbara, funcionária da Unifesp, e sou auxiliar de enfermagem. Eu 

trabalhava no CS Escola e também fui para o CS Vila Mariana. Fiquei no CS 

Escola um pouco mais de um ano. Eu entrei em 96 pelo concurso e foi gostoso 

quando eu entrei. A menina do Departamento Pessoal me disse assim: “Olha, 

você vai lá porque a enfermeira não quer ninguém de hospital, ela prefere 

funcionário sem vício da instituição, ou é você ou não tem pra onde ir”. Como eu 

trabalhava na Santa Casa com pacientes internados, cirúrgicos, não sabia 

absolutamente nada de vacina, nada de Centro de Saúde. É um trabalho gostoso 

porque eu estava no extremo, na prevenção e no crônico. Então, eu vi que você 

tem que prevenir, que o governo tem que investir mais em prevenção, que, 

realmente, se você conseguir fazer um bom trabalho de base de prevenção, você 

não precisa chegar na hospitalização, ou senão você vai atrasar muito a 
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hospitalização, ou  não vai ficar naquele estado. Só o governo não consegue ver 

isso. Na Santa Casa, os pacientes internados eram cirúrgicos, já não tinha o que 

fazer.  No Centro de Saúde, eu podia ver tudo o que se podia fazer pra não 

chegar até lá, de orientar, de convocar e da importância de ver os resultados dos 

exames. Aprender tudo isso foi muito bom porque eu não tinha noção nenhuma 

de Centro de Saúde e nem do serviço em si, como funciona, de diretrizes, tudo 

isso de SUS.  Então, foi muito bom eu aprender tudo isso, foi legal eu conhecer 

toda essa parte. Depois que saí do Vila Mariana, voltei para a Unifesp e 

atualmente estou trabalhando no Ambulatório do Índio. 

 Eu me lembro que, no início, tinha aquelas reuniões com a toda aquela 

equipe da Unicamp, e eu estava participando, eu achava um projeto bonito, e 

pensava: “Nossa, que legal. Não é simplesmente chegar e invadir o lugar, tô 

chegando”. Existe todo um projeto de aproximação, de estudar o que nós vamos 

fazer, qual atendimento que se pretende fazer, um projeto pra poder 

simplesmente você mudar de lugar. Isso eu achei muito legal, muito interessante, 

no começo com as reuniões e tudo mais. Mas a coisa acabou embolando o meio 

de campo que parece que tudo foi por água abaixo e, de repente, estava todo 

mundo lá no Vila Mariana, e nada daquilo, pelo menos uma parte do que se 

pretendia, não foi feito. A gente falava em duas diretoras e a gente acabou 

chegando, e eu acho que isso fez o pessoal do Estado, que já não estavam 

gostando muito da nossa chegada, achar que tinha essa coisa de competição, 

quem é o melhor ou coisa parecida, então, já existia todo esse atrito. E depois, 

chegar da forma que nós chegamos, foi muito ruim pra eles, até pior pra eles do 

que pra gente porque eles estavam na casa deles, os pacientes eram deles, 

então, nos chegamos, mudamos toda rotina. É como se de repente alguém 
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chegasse na minha casa e falasse: “Do jeito que está não tá bom”. Então, até se 

entende o atrito e como eles nos receberam, embora isso não tenha acontecido 

com todos os funcionários; a resistência foi apenas com alguns, e também não 

era em tempo integral, a gente via isso, às vezes, eles davam um chega pra lá na 

gente. Mas, de modo geral, todos os colegas e pessoas, independente da função 

que elas tivessem, foi até aceitável da forma que eles nos aceitaram, e aí foi 

gostoso. Depois, a gente foi meio que empurrando, procurando, cavando espaço. 

Eu não senti muito isso na parte da enfermagem, pelo menos no período em que 

eu fiquei, no horário em que eu ficava lá.  Fiquei primeiro na gineco, tinha a 

agenda do papanicolau, tinha o grupo e era muito gostoso. Nós fomos com todo 

pessoal daqui, as meninas da enfermagem, pra mim eu não senti tanto essa 

agressão das pessoas. Era uma frase ou outra, uma coisa meio solta, mas nada 

assim que me incomodasse muito. E o trabalho lá foi bom porque o espaço era 

maior, a quantidade de pacientes que nós tínhamos também era maior. Uma 

coisa que eu senti foi que a gente ia pouco na favela da Mário Cardim,  porque, 

quando estávamos aqui, nós íamos bastante. A comunidade era nossa, tinha 

aquela proximidade muito grande, e eles, da Mário Cardim, não tinham essa 

proximidade com o pessoal do Vila Mariana. Mesmo na vacina a gente sabia que 

vacinava muito no Vila Mariana, mas não tinha um vínculo. E o nosso vínculo na 

Mário Cardim era muito grande, eu lembro que algumas vezes eu fui só pra 

verificar se os velhinhos da doutora Taís tinham tomado medicação; e eu, com 

essa coisa de gostar de ficar vendo, supervisionando, essa coisa da enfermagem, 

eu senti falta dessa aproximação com alguns pacientes. Mas tinha o grupo de 

papa que me ligava nas mulheres e foi gostoso. Depois quando eu passei pra 

vacina também. Senti muita falta do grupo porque no CS Escola a gente rodiziava 
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bastante os grupos, todo mundo participava. O grupo de tuberculose, no CS Vila 

Mariana, ficava mais com a vigilância, isso eu também senti falta. E depois, 

quando fui pra vacina, foi ótimo porque eu adoro vacina. Tinha a Sofia, uma 

excelente profissional, que deixa você trabalhar, é uma chefe que participa, que 

questiona — foi muito bom trabalhar com a Sofia realmente. Eu não posso me 

queixar com relação a chefia porque com todas elas eu pude tirar o máximo. 

 Quando eu trabalhava na gineco, o trabalho era legal porque eu gosto de 

ter contato com o paciente, de estar cuidando, de ter um vínculo com ele.  Lá, eu 

gostava de estar auxiliando alguns médicos na gineco a colocar um DIU, de estar 

vendo material. O pessoal fala que é mania de virginiano, de querer ser 

perfeccionista, de estar supervisionando, estar sempre conferindo pra ver se está 

tudo certo, eu sei que isso é ruim, eu reconheço, mas eu gostava de fazer isso. 

Então, quando eu estava lá, percorria as salas, verificava os materiais, ajudava 

alguns médicos. Quando tinha alguma dúvida, eu consultava os médicos, tinha a 

doutora Marta, a doutora Teresa, mesmo o doutor Léo, com toda a correria dele. 

Mas a gente conseguia ter um bom relacionamento de trabalho. Então eu 

encaixava paciente na consulta quando via que tinha mais necessidade. A gente 

ficava vendo os exames e, quando tinha alguma alteração nos resultados de 

VDRL, a gente ligava para a paciente pra poder convocar e tentava orientar da 

necessidade do tratamento. Mesmo tendo as dificuldades, é coisa que faz parte 

do trabalho. Faz parte do trabalho você ver que alguém às vezes pisa na bola, 

você questiona, mas aí você tenta remediar. Então eu gosto muito do que eu faço 

com relação à enfermagem, essa coisa de você estar atuando diretamente, isso 

era legal. 
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 Na vacina, também com a Sofia, as reuniões que tinha na vigilância, a 

Sofia pedia pra eu ir ou ia junto; e era legal ver as campanhas de vacina. Era 

aquele stress na véspera, de preparar, arrasta tudo daqui, monta ali, nossa, 

muitas vezes eu saía do Vila Mariana 8h30 ou 9h da noite pra poder deixar tudo 

arrumado. Como no outro dia de manhã eu não podia estar, eu deixava tudo 

arrumado, as mudança, as bexigas, tudo arrumadinho e, de manhã cedo, no 

sábado, mesmo não tendo necessidade, mesmo a Sofia falando que não 

precisava, eu fazia questão de fazer isso, eu passava lá, chegava às 6h30, 

colocava gelox pra poder suar, ia montando e quando chegava quinze para as 

oito eu pegava um táxi pra poder ir para a Pro Mater. Não tinha necessidade de 

fazer isso, mas eu gostava de fazer, eu me sentia bem de fazer isso, eu estava 

com a consciência tranqüila de não poder estar ali no período da manhã. Quando 

saía da Pro Mater, eu voltava pro Vila Mariana. Eu me lembro no CS Escola, 

quando a gente fazia as vacinações fora, fomos pra Honda, Banco do Brasil; outro 

dia, eu peguei o CD que nós ganhamos na Honda. Então, esse trabalho é 

gostoso, sabe, de você atuar mesmo, e saber a necessidade do porque fazer. Eu 

sou tão besta que fico até emocionada [olhos marejando], eu sinto falta desse 

grupo, esse grupo que fazia você participar diretamente, que fazia você entender 

a necessidade do paciente, do atendimento. Não é uma coisa solta, você sabia 

porque estava fazendo. Vacinação do idoso, da febre amarela, aquelas filas 

quilométricas. A gente cansada, morrendo de sono, mas a gente tava ali, rindo, 

fazendo piada. Então era um trabalho que me deixa saudade, é um trabalho 

realmente que me deixa saudade, eu falo assim: “Nossa, pelo menos eu vivi isso”. 

Mas eu questiono, será que eu vou conseguir viver isso novamente porque era 

tão gostoso, era como se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, pessoas 
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diferentes, pensamentos diferentes, mas parecia que era o mesmo objetivo, todo 

mundo ali era casado com todo mundo, todo mundo se conhecia. E toda aquela 

situação mesmo de stress, era gostoso de se viver, e eu não sei se é possível ver 

isso em outro local. Parecia que nós éramos privilegiados, sabe, é como se várias 

pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, se concentrava ali. E 

hoje em dia você não vê mais isso. Eu não sei se é meio ilusão minha, fantasia, 

mas era uma perfeição assim. Apesar de sermos diferentes, apesar de um 

reclamar do outro de vez em quando, de um modo geral você conseguia fazer o 

trabalho, a gente conseguia chegar até lá. Agora não, eu tenho encontrado com o 

pessoal do Vila Mariana e só vejo reclamação, não é mais a mesma coisa. Então 

aquelas pessoas se perderam e é como se elas não conseguissem mais 

desempenhar o mesmo papel, uma andorinha só não faz verão. Então você vê 

hoje, de modo geral, as pessoas não estão tendo mais tanto compromisso. Eu 

acho que se fala muito em quantidade e acaba não tendo essa quantidade, 

qualidade, então, pior ainda. Então eu acho que primeiro é preciso ter todo um 

trabalho de resgatar a pessoa, resgatar o funcionário e motivar a desempenhar 

aquele papel que é muito importante, que só você consegue fazer. Não é só 

salário, até porque a área da saúde, eu acho que é uma área que é muito bem 

remunerada, mas você vê que as pessoas perderam o compromisso com o 

próximo. Você vê um funcionário ou outro que dá uma atenção, o restante é 

aquela coisa largada, jogada, meio que obrigação mesmo, se puder quebrar a 

mão, quebra. Eu vejo isso como um todo, vejo na Pro Mater, onde eu trabalho de 

manhã, vejo no pessoal do Vila Mariana que eu tenho contato, mesmo os colegas 

que estão um em cada que eu converso. Um ou outro você vê que tem 

compromisso, que é aquela coisa gostosa, sabe, aquela coisa de você ir lá 
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batalhar, fazer, ver o resultado. E no Vila Mariana, eu acho que tinha isso, a gente 

conseguiu isso lá. Sinceramente, eu não sei se eu idealizo isso ou é fantasia 

minha. Não sei dizer. Eu acho que era a união que a gente tinha, era uma soma 

de tudo. Sabe quando você vê vários fatores que junto, somando tudo isso, fazia 

você ficar bem, apesar de todo o resto. Éramos bons profissionais, claro, toda 

regra tem exceção, independente da qualificação, tínhamos bons profissionais, a 

chefia trabalhava bastante essa coisa do ser humano mesmo. Eu acho que 

aquelas reuniões ajudavam a gente a poder questionar, refletir sobre o trabalho e 

assim melhorar a assistência. Além disso, a chefia tinha, na medida do possível, a 

preocupação de auxiliar o funcionário na sua vida pessoal, conversando e 

ajudando com os problemas trazidos. Então eu acho que era o casamento de 

tudo isso. 

 Uns meses atrás, eu encontrei com a doutora Taís no Shopping Santa 

Cruz, ela me disse que sentia saudade daquele trabalho; então não é uma coisa 

só minha, nostálgica, sabe. A semana retrasada, eu encontrei com a doutora 

Teresa e com a Natália, aí na calçada, ela também me disse: “Bárbara, nem me 

fale em nostalgia porque hoje eu estou terrível, nem me fala essa palavra”. A 

impressão que eu tenho é que não sou só eu que sinto falta daquilo tudo, que não 

era só eu que me sentia realizada trabalhando e que me sentia satisfeita com 

todo o trabalho que era feito no conjunto, parece que todos nós. Não sei dizer pra 

você qual é o fator principal que fez essa satisfação minha ou dos meus colegas, 

mas eu acho que foi um pouquinho de tudo, foi um momento bom, mágico, que 

todos os funcionários viveram ali. Eu não sei nem se a gente agradava tanto a 

chefia, se a gente fazia realmente tudo que a gente achava que tava fazendo, 

mas eu me sentia feliz. 
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 A experiência no Vila Mariana foi boa de um modo geral porque não houve 

um conflito direto, de alguém me dizer alguma coisa, nada que me agredisse, isso 

não houve. A gente sabia que tinham pessoas que reclamavam, eram sempre as 

mesmas, do início até o fim, e continua reclamando mesmo depois que a gente 

saiu. Dá até dó, entendeu, mas isso é pela própria mediocridade do ser, aquele 

que não se engaja nunca, em nenhum projeto, só quer saber mesmo de si 

independente de quem administra, ele não se engaja com nada porque ele está 

ali mamando a teta. Essa é a impressão que eu tenho hoje, porque os outros 

acabaram se envolvendo depois com a gente, mesmo os que no começo tiveram 

uma certa resistência, acabaram se envolvendo depois de um jeito ou de outro, 

pouco ou muito, mas acabou se envolvendo, e aqueles não, mas aí é pela pessoa 

mesmo, por caráter, por principio, isso tem em qualquer lugar, o ser humano é 

difícil. 

 Na saída, acho que foi pior, talvez tenha sido o momento de vingança do 

Estado. Porque quando nós fomos, nós chegamos, conquistamos, não tinha outro 

jeito, eles tinham que nos aceitar, mas, de repente, o despejo é terrível. Acho que 

o despejo do pessoal da Unifesp foi pior do que a invasão que foi para os 

funcionários do Estado. Porque, de repente, tudo o que você fazia por mais que 

você se empenhasse, por mais que você soubesse dos seus pontos negativos e 

das suas qualidades, era tudo muito questionado. E o fato do estado retomar 

aquilo, apesar de todo mundo saber que havia acabado o contrato, que a gente 

tava meio solta, eu senti muito ruim isso. E aquela coisa da chefia questionar 

quem é você, a gente não tinha mais a cobertura da nossa chefia, até porque ela 

estava vivendo momentos difíceis, a gente estava vendo isso, não tinha como ela 

segurar todo mundo. Não me recordo agora o nome da médica que assumiu lá, 
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ainda bem que tenho esses apagões, apagou até o nome dela. Eu ia sair de férias 

e, na época, estava fazendo um curso de capacitação, e aí ela começou 

questionar, não quis assinar as minhas férias por não saber quem eu era, se eu 

tinha direito ou não de fazer cursos e por isso o pedido foi encaminhado para a 

chefia do Departamento de Medicina Preventiva, que nunca tinha visto a minha 

cara, para decidir se iam deixar sair de férias ou não. Você fica simplesmente sem 

eira nem beira, órfã, sem saber pra onde você vai, se vai conseguir conciliar a sua 

vida — porque nós ficamos lá por muito tempo e a vida de todo mundo acaba se 

organizando em função do seu trabalho. Quando nós fomos pra lá, houve esse 

benefício da nossa carga horária diminuir, eu consegui outro emprego que eu 

trabalhasse meio período. Eu consegui me organizar, dormindo todas as noites 

em casa, ficando com as minhas filhas, fazendo meus dois empregos por 

necessidade mesmo. E de repente: “Meu Deus, vou ter que descer, vou fazer as 

oito horas, aí eu não vou ter como fazer as oito horas”. Houve até uma ocasião 

que tive de fazer as oito horas, peguei férias de outro emprego pra poder ficar, 

não tirei férias na Escola.  Então isso foi muito difícil, pelo menos pra mim foi 

muito difícil, e pra muitos funcionários também, tanto pra gente da Escola como 

pra pessoal do Estado, que também estavam sendo cobrados na carga horária. 

Você não tem certeza pra onde você vai, se vai se adaptar ou não. Trabalho é 

trabalho, independente de onde esteja, você acaba se adaptando, com relação a 

isso eu não tinha receio nenhum. Meu único receio era carga horária, não podia 

ficar só com um, eu precisaria fazer só meio período, e aí eu consegui. Foi 

horrível a incerteza, você se sente assim: “Eu não tenho nada com isso, a briga é 

lá em cima”. Mas eles entraram atropelando, muito mais do que quando nós 

chegamos, porque foi diferente. Porque nós chegamos atropelando o pessoal do 
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Estado, mas nós chegamos pra poder somar, pra poder trabalhar, desenvolver 

outro trabalho, de assistência e tudo mais. Foi uma questão de melhorar a 

qualidade quando nós fomos pra lá. E eles não, era briga de poder, pelo menos 

era o que me parecia, briga mesmo de poder, de alguém lá em cima estar 

lucrando com isso. A gente só perdeu; em conseqüência, o paciente também 

porque ele acabava sentindo toda essa instabilidade emocional, a gente estava ali 

na sala e com a cabeça pensando pra onde eu iria. Mesmo lá acabou perdendo 

funcionários, agora parece que está se organizando, acho que está organizado 

com a SPDM. Mas foi bem difícil mesmo pra os pacientes, de vez em quando, eu 

encontro pacientes aqui que comentam, falam alguma coisa. Foi muito difícil 

mesmo, tanto pra gente quanto pro pessoal do estado, essa mudança que fizeram 

atropelando todo mundo, querendo medir força. 

 Esse período eu acho que foi o pior. Pior do que quando nós fomos pra lá 

porque agrediu a todos, não só os da Escola que estávamos lá, que tomamos 

conta do pseudopedaço, mas no Estado também, porque aí já tinha tido o 

casamento, todo mundo já tinha se juntado, tinha um propósito, aí, de repente, 

todo mundo ia ter que sair e deixou eles também inseguros. Porque a gente 

saindo, bem ou mal a gente ia se ajeitar, e eles, e a incerteza deles, do que seria 

com a nova administração. Seria bom se fosse como tudo começou, quando 

forem fazer esse tipo de mudança, pelo menos ouvir, conversar, discutir o 

propósito disso e participar a todos, porque fica muito mais fácil você dizer assim: 

“Olha, eu vou mudar esse consultório porque aqui bate sol e fica ruim”. Eu vou 

entender essa mudança, a necessidade dessa mudança, e vou até ajudar a 

mudar. Mas, não, de repente chega virando tudo. Eu acho importante você saber, 

você estar sempre conversando, participando independente da categoria que seja 
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o funcionário, mas é importante que ele saiba qual é o projeto que se pretende 

fazer porque fica muito mais fácil de abraçar a causa ou não. Então a saída foi 

pior, mais traumático foi a saída. 

 

9. Beatriz 

Funcionária da área administrativa, talvez por seu perfil de personalidade, 

sempre manteve uma posição de liderança. Muito desembaraçada, 

colocava suas idéias sem receio de se expor. Com esse perfil, foi 

coordenadora do trabalho na recepção, matrícula e arquivo. Sua forma de 

trabalho era pautada pela organização e pelo sentimento de justiça. Ou 

seja, se preocupava com a divisão do trabalho de maneira igualitária. Não 

teve nenhuma hesitação em participar desse estudo. Durante a entrevista 

se mostrou muito espontânea em suas colocações. 

 

 “...fizemos amizade e conseguimos trabalhar...” 

 

 Eu me chamo Beatriz, sou funcionária da Unifesp e sou assistente em 

administração. 

  Trabalhava no CS Escola desde 1983 e, quando fui para o CS Vila 

Mariana, coordenava o trabalho da recepção, arquivo e matrícula, além do serviço 

administrativo da parte de pessoal, onde fiquei por oito anos. 

 Eu lembro bem da data em que foi feita a mudança, e a gente chegou no 

CS Vila Mariana, foi no dia 17 de novembro de 1997, porque na frente já tinha ido 

o pessoal da enfermagem. Eles foram antes e ficou aqui só o pessoal da 

secretaria, eu, Reinaldo e a Simone, só pra ver o material, as coisas que a gente 

ia levar e tudo mais. Então quando a gente chegou lá de vez, não tinha mais nada 
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aqui embaixo. Chegamos com o caminhão de mudança, com móveis e tudo, foi 

nessa data: 17 de novembro de 1997. Eu lembro que a expectativa que nós, 

funcionários do CS Escola, tínhamos era da reforma do prédio antigo do Centro 

de Saúde; sempre tinha aquele sonho da planta, a engenharia com a planta pra lá 

e pra cá. Então, nosso sonho era que ia reformar aquele prédio antigo, mas isso 

nunca acontecia. Até que um dia surgiu uma notícia que o reitor tinha recebido 

uma proposta do governador da época, não me lembro bem quem era, para a 

Unifesp administrar o CS Vila Mariana. Eu sei que o reitor foi em uma reunião pra 

comunicar pra todos os funcionários que nos iríamos pra lá. Me parece que 

aquela diretora, a doutora Doroty,  que era de lá na época, veio em uma reunião 

também pra conversar com a gente, pra conhecer a gente. Até então, nós 

também achávamos que ela ia continuar coordenando o Vila Mariana, e que a 

gente ia pra lá para ser coordenado por ela. Depois é que a gente ficou sabendo 

que a professora Marina foi nomeada como diretora. 

 Pra nós era uma grande expectativa, era uma bela de uma mudança, sair 

aqui da sua casa, da Escola Paulista e ir para um lugar totalmente novo, com 

pessoas totalmente diferentes. Mas assim, como no Centro de Saúde parecia que 

era legal, quando tudo tava monótono acontecia uma bomba e aí tudo ficava 

remexendo [riso], era uma expectativa, mas parecia que a gente estava gostando 

dessa novidade, era um burburinho só, todos falando: “O que é que ia acontecer, 

o que é que ia acontecer”. E aí nós fomos pra lá, e já ficamos sabendo que não ia 

ser a doutora Doroty, ia ser a doutora Marina. Eu lembro que eu fazia parte da 

comissão de integração, a tal da comissão de integração de mudança, eu era 

representante dos funcionários. Eu sempre tive a boca grande e sempre acabava 

me metendo em tudo, não era representante de nada aqui embaixo e acabei me 
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metendo nisso. Fui em alguma reuniões lá, o pessoal de lá participou de algumas 

reuniões aqui embaixo. Eu lembro bem que a professora Marina marcou uma vez 

uma reunião lá no Vila Mariana e eu fui. Quando cheguei na recepção, reconheci 

duas funcionárias, que na época era a Érica e a Silene, que tinham vindo pra cá 

uma vez, fez uma integração aqui com a gente, fomos até no bandejão, 

almoçaram com a gente passaram o dia conversando. E quando eu cheguei, 

reconheci as meninas no balcão, quando eu fui conversar com ela, ela me olhou 

como se nunca tivesse me visto na vida, e aí falei: “Vixe, credo, o que vai 

acontecer nesse lugar!!!”. Falei: “Eu sou a Beatriz lá de baixo, do CS da Escola 

Paulista. Lembra você foi lá?” Elas me olharam como se não me conhecessem. Aí 

pensei: “Nossa, o que será que vai acontecer aqui, hein???”. Justo naquele dia, a 

professora Marina tinha tido um imprevisto, não pôde estar, tive que vir embora. 

Aí contei para as meninas: “Nossa, que meninas esquisitas, pessoal esquisito, 

não me reconheceram, achei super estranho”. 

 Lembro que nós chegamos lá com trinta e poucos funcionários, muita gente 

foi saindo e no final eram umas dezoito pessoas. O pessoal que não se adaptou 

pediu pra voltar pra Escola. Só ficou lá mesmo quem realmente queria trabalhar 

lá, tirando a questão das seis horas que pegou muito, né. Se o negócio fosse ruim 

assim, o pessoal teria pedido transferência pra cá, como outros fizeram. 

 Finalmente fomos pra lá, eu e a Simone, com os nossos arquivos tudo 

organizadinho, etiquetado. A gente lá com móveis no meio do secretaria lá no 

terceiro andar e todo mundo trabalhando. Parecia que aquele povo não parava 

nunca, trabalhava o tempo todo; e a gente chegando com a mudança, e a gente 

lá no meio da sala em pé esperando, e ninguém falava, ninguém falava. A gente 

só olhava e ria uma para outra, até que a Fernanda falou: “Vamos fazer o 
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seguinte, arrasta essa mesa pra cá, põe pra lá, vocês vão ficar nesse cantinho 

aqui”. E aí, finalmente, nós arrumamos o nosso cantinho, aí falei: “Bem, pelo 

menos, o cantinho nós temos”. Eu fiquei pouco lá na secretaria, porque a 

professora Marina pediu para eu ficar coordenando a recepção, entendeu. E aí eu 

desci, fiquei bastante tempo coordenando a recepção. Só voltei para a secretaria 

quando a Simone pediu a transferência, então, comecei a fazer o serviço tanto de 

secretaria como continuar coordenando a recepção. 

 Com o pessoal da administração, eu sempre falei assim que a gente teve 

sorte, a gente se deu bem, pelo menos no período da manhã, porque acabamos 

fazendo seis horas. Com o pessoal da administração não tive atritos, as meninas 

trabalhavam, a Ana Claudia, a Jessica, o Felipe; não teve muito atrito. A gente 

conheceu lá a Graça, a dona Ester, e se deu bem. 

 Agora, do pessoal da enfermagem, acho que do primeiro dia que pisaram o 

pé até o dia de sair foi encrenca, só atrito, atrito, não se davam bem de jeito 

nenhum. Não posso dizer se era ciúmes ou se não era, sei lá, era encrenca, não 

se davam bem de jeito nenhum. Graças a Deus que o pessoal da administração 

não tinha problema. Mas assim eu me lembro também, na época, o reitor 

procurou pelo menos mostrar que a Escola estava lá pra ajudar, pra contribuir, 

estava tentando realmente trabalhar junto. Ele estendeu os benefícios para o 

pessoal, a cesta de Natal, aqueles kits todos que a Escola dava foi estendido para 

o pessoal de lá. Parecia que todo mundo, na medida do possível, convivia bem. 

Eram todos iguais, o salário era diferente, todo mundo sabia, mas, pelo menos 

nessas questões da cesta de Natal, kits, a participação nas festas, era igual. Eu 

lembro a primeira vez, no primeiro ano que nós estávamos lá, o pessoal veio para 

aquela “festona grandona” que o reitor sempre fazia no estacionamento. O 
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pessoal de lá ficou boquiaberto: “Imagina, o Estado nunca deu uma festa pra 

gente desse jeito!!!”, e todo mundo ria, brincava, foi uma integração muito legal, 

pelo menos nessa parte. 

 Até depois, quando aconteceu os problemas financeiros da Escola, 

começaram a cortar tudo, o pessoal começou a se revoltar, parecia que nós, os 

funcionários é quem tínhamos mandado cortar tudo, aí a gente começou a ter 

atrito. Mas nessas questões, acho que foi uma experiência legal, ou seja, 

conheceu gente completamente diferente, o esquema completamente novo de 

trabalho, porque aqui, no Centro de Saúde, a gente tinha o Hospital São Paulo do 

lado, qualquer coisa mandava pra lá. Lá em cima era tudo longe, tudo 

complicado; pra mandar pra cá, tinha que conversar muito e ter muita integração. 

Mas, conforme o tempo foi passando, parece que foi complicando tudo, não se 

conseguia mais vagas como se conseguia antes. A doutora Marina saiu, saiu o 

reitor. Não pela doutora Marina sair, porque acabou entrando você, mas a gente 

sentiu que, quando saiu o reitor, aquele Centro de Saúde ficou esquecido, 

ninguém mais se lembrava daquele Centro de Saúde. As reformas que a gente 

conseguia, o pessoal da manutenção que a gente chamava, e eles iam correndo, 

arrumavam isso, arrumava aquilo, acabou; aquilo ficou esquecido, tinha que ficar 

dependendo tudo do Estado de novo, e aí parece que o pessoal do Estado 

começou a sentir isso também. Então, parecia que a gente que estava lá, eram 

uns ETs que estavam lá dentro, que não tinha mais nenhuma contrapartida da 

Escola, e aí, sim, parecia que nós viramos uns intrusos. Porque quando nós 

fomos, levamos um presente, a gente invadiu o lugar, mas levamos um presente, 

estávamos ali, todos colaborando, havia muitas reuniões. Precisava arrumar isso, 

arrumava, precisava de uma coisa para comprar, comprava e, então, eu acho que 
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o pessoal não sentiu muito. Depois, quando a Escola começou a não olhar mais 

para lá, começou a deixar correr pelas próprias pernas, os funcionários parecem 

que começaram a sentir que a gente era intrusa, que a gente ganhava diferente e 

que nós devíamos fazer mais, que a gente é que levava o serviço pra lá. 

 A gente sentia também que os alunos não eram muito bem recepcionados, 

e a gente tinha noção, eu sempre falava para os funcionários nossos: “Olha a 

gente tem que ter claro na nossa cabeça que só estamos aqui por causa dos 

alunos, se a Escola resolver tirar os alunos daqui nós também vamos sair, porque 

a Escola só está aqui por causa dos alunos”. E, às vezes, parecia que até o nosso 

pessoal não entendia. Eu me lembro que uma vez que teve problema com a 

agenda da gineco, as pacientes não queriam marcar com os alunos porque 

demorava, era uma consulta muito demorada, e quando a gente tinha que falar no 

balcão que tinha vaga para o aluno, as pacientes diziam: “Não quero, não quero, 

não quero”. A agenda ficou vazia e os professores começaram a achar que a 

gente não estava marcando, que não estava oferecendo, aí começou a ficar 

complicado e os funcionários nossos, da Escola, falava: “Mas a gente sabe que 

médico atende melhor”. Eu falava: “Gente, olha, a gente só está por causa desses 

alunos, se esses professores saírem daqui e levar esses alunos embora, nós 

vamos embora também, nós só estamos aqui por causa dos alunos”. Aí foi indo, 

mas, no finalzinho, a convivência estava muito ruim. Na administração nem tanto, 

a gente conseguia viver bem, mas da enfermagem, dava pra sentir nitidamente 

que foi virando um pé de guerra, o pessoal não se dava de maneira nenhuma, 

tanto é que teve a saída da Talita enfermeira, da Ruth, parece que o pessoal não 

se dava de jeito nenhum — e era uma parte super importante. 
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 A gente sentia que os funcionários de lá tratavam os médicos como se 

fossem Deus, eles eram muito servis, eram escravos, ou seja, a gente via 

funcionários levando cafezinho pra médico dentro do consultório, funcionário 

pegando o banquinho preferido do médico pra levar para a sala, eles tratavam 

assim, numa paparicação, com os médicos, e a gente não, começava a tratar de 

igual, e os enfermeiros também, todo mundo era igual, não falava “SENHORA”, 

“SENHOR”, o funcionário era muito servil. Aqui na Escola não tinha esse negócio, 

a gente se tratava meio que igual, professor é professor, ele está na função de 

professor, eu sou recepcionista porque é a minha função ser recepcionista.  

Agora, lá, não. Então, eu acho que o pessoal de lá, as enfermeiras, quando 

notaram que o pessoal daqui não abaixava a cabeça tão fácil como o pessoal de 

lá, começou a ter os atritos, porque o pessoal falava cara a cara: “Você não está 

fazendo isso direito” Aí começou a ter muito atrito, eles começaram a achar que o 

pessoal era muito topetudo porque era da Escola Paulista. Não era isso, era outra 

relação que a gente tinha, a gente chamava o médico de “senhor” ou “senhora” 

em consideração pela idade, não porque ele era “O MÉDICO”! E lá era 

claramente assim, então, dava pra ver até com os próprios médicos de lá, quando 

a gente chamava: “Ô, doutor Fulano”. Quando eles falavam: “Pode pegar isso?”, a 

gente falava: “Tá lá na sala”. A gente notava que eles pensavam: “Quem é esse 

funcionário que está me tratando assim”. A gente ria muito disso porque a gente 

colocou outro esquema. Então, eu acho que, na parte da enfermagem, esse foi 

um grande atrito, talvez as enfermeiras de lá estivessem acostumadas a lidar com 

um certo tipo de funcionários. Quando chegou o pessoal daqui, que, desde aqui 

debaixo, não era um pessoal fácil — enfermagem sempre foi complicada, acho 

que, em todas as áreas, onde for, a enfermagem é complicada. Quando esse 
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pessoal chegou lá com outro sistema de trabalho, outro jeito de trabalhar e 

encarou olho no olho as enfermeiras, acho que elas não entenderam muito bem e 

não gostaram. Aí, começou a ter os atritos, não só de funcionários, mas as 

próprias enfermeiras; o esquema que se tinha de trabalhar, a dinâmica de 

trabalho era bem diferente do pessoal de lá. Pessoal de lá parecia que era uma 

coisa bem servil: “Eu sou superior aqui e você é funcionário ali”. E aí, isso aí teve 

muito atrito; depois, começou a misturar a questão do salário e outras questões 

que começou a ficar complicado; mas, no reduto que eu fiquei da administração, 

eles entenderam bem e acho que eles até gostaram do nosso jeito. Eu, pelo 

menos, com todo mundo lá, procurei fazer amizade, com poucas pessoas eu 

acabei não fazendo amizade, pelo menos com o pessoal da manhã. A não ser 

atrito com algumas enfermeiras, mas com coisa burocrática mesmo, 

administrativa. Da parte de funcionários, mesmo a gente acabou se dando bem 

com todo mundo. Então, com o pessoal da recepção e arquivo, eu nunca tive 

problemas, procurei sempre dentro aquilo que eu fazia, quando foi estabelecido 

folga, eu tinha até meu caderno de controle, eu sempre procurei ser bem justa 

com todo mundo. Se todo mundo tinha direito a férias, a gente fez uma escalinha 

de quem podia tirar férias quando, negócio de folga, se um ficou uma hora mais, 

anotava no caderninho para o pessoal do Estado e para o pessoal da Escola. Se 

tinha que cobrir os feriados — porque lá não era igual da Escola, aqui abonava 

tudo — então, se você já trabalhou naquele, não trabalha nesse. Então, nesse 

ponto, procurei encarar todo mundo igual, não tinha essa coisa de ser do Estado 

ou da Escola, pra mim era todo mundo igual, tentava tratar todo mundo de uma 

maneira justa nesse ponto. 
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 Agora, depois, ficou bem complicado o relacionamento com algumas outras 

pessoas, era meio complicado com esse pessoal da enfermagem. Acabei 

participando também do colegiado. A gente via o pessoal querer cobrar uma 

postura da Escola e isentando o pessoal do Estado, uma pela idade, por não ter 

capacidade, e acho que todo mundo tinha que trabalhar igual. Pelo menos na 

época dessa reitoria, tava todo mundo tendo os mesmos benefícios, todo mundo 

fazia seis horas, o pessoal lá até fazia quatro, todo mundo tava ganhando os seus 

tickets, todo mundo tirava suas folgas e tudo o mais. Então eu acho que todo 

mundo tinha que ser tratado igual e pelo menos o pessoal da chefia de 

enfermagem; mesmo assim, ainda achava que era diferente. Então, quando eles 

faziam alguma cobrança, era cobrança só em cima do pessoal da Escola, dava 

pra ver que era bem pontual em cima do pessoal da Escola, e aí a gente acabava 

comprando briga, porque se tem que apontar erro, tem que apontar de todo 

mundo. Aí, saíam as brigas e ficava complicado.  

 Com relação ao trabalho mesmo, eu acho que, quando a gente chegou, 

deu uma boa melhorada na dinâmica do trabalho, a própria questão do arquivo. 

No começo era bem complicada, eles tinham um sistema diferente do nosso de 

arquivar prontuário. Era bem complicado, arquivava por final de numeração. Aqui, 

a gente fazia uma seqüência de numeração, vamos supor: era de 1 a 1 milhão, lá 

era tudo final 1, final 2, final 3… Isso a gente mudou, o pessoal lá gostou, parecia 

até que tinha ficado mais fácil de achar os prontuários. A gente fez uma divisão de 

serviço, uma escala, da parte administrativa. A gente fez uma escala de rodízio 

pro pessoal trabalhar, de tal a tal período você está na recepção, tal mês você vai 

ficar no arquivo para dar uma desafogada. Eu sempre pensei assim, se você 

deixa uma pessoa sempre fazendo a mesma coisa, pra quem trabalha com o 
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público cansa, e vai ficando meio seco e frio, porque tem o lado do paciente que 

está com todos os seus problemas, mas também tem o lado do funcionário. 

Então, o paciente acha que nós somos empregados deles, nós achamos que eles 

também não deviam tratar a gente mal. Então, o funcionário que trabalha em 

recepção, a cabeça vai ficando muito cansada, então tinha de fazer um rodízio. 

Como a gente fez esse rodízio, o pessoal gostou, porque dava uma descansada. 

Outra coisa que o pessoal gostou foi a maneira de trabalhar com agenda porque 

antes o paciente ia chegando e ia sendo atendido, até chegar um número “X”. 

 Aí teve o Acolhimento, foi bom no começo, mas depois, quando virou setor, 

obrigação, eu acho que complicou. Quando todo mundo era obrigado a passar 

pelo Acolhimento era bom porque, tanto o médico como enfermeira, como 

pessoal administrativo, eles tinham uma noção de tudo que acontecia ali. Quando 

não se conseguiu mais fazer isso, eu não sei identificar se foi problema de chefia 

ou se foi mais de resistência do funcionário, mas quando virou um setor e ficava 

só quem estava escalado, os funcionários do Acolhimento, aí o negócio começou 

a complicar. Baixou bastante a qualidade, ninguém mais queria ir pra lá. Tudo 

infelizmente na saúde é assim: no começo é bom, depois dá uma degringolada. 

No começo, o Acolhimento foi ótimo o paciente chegava, era ouvido, sentava e 

ouvia o que precisava, tentava encaminhar. Quando os pacientes pegaram a 

manhã de que eles podiam chegar e que o Acolhimento ia atender de qualquer 

maneira porque tinha o tal do PA [Pronto Atendimento], aí, eles começaram a não 

ir mais as suas consultas. Depois de um tempo, resolveu tirar esse PA e 

colocaram as duas vaguinhas pra cada médico, e aí também acabou não virando 

bem, porque o médico também não atendia bem, não queria que colocasse isso 

na agenda, então deu uma piorada. Quando a gente chegou, a gente chegou com 
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gás novo, deu uma boa refrescada no jeito do pessoal trabalhar, foi novidade pra 

nós e foi novidade pra eles. Quando tudo foi caindo na rotina depois, os 

funcionários acordaram e falaram: “Ah, vamos voltar a ser o que a gente sempre 

foi” [risos]. Os que não queriam fazer nada se recusavam e os que faziam alguma 

coisa ficavam sobrecarregados. Aí, os que estavam sobrecarregados começaram 

a se revoltar e falavam: “Ah! Também não faço”. Aí deu uma degringolada.  Isso 

foi por conta não só da rotina do trabalho, mas do esquema que foi colocado. 

Como eu falo, a questão do Acolhimento, eu acho que quando os médicos 

passavam até gostavam, uns até falavam: “Nossa, eu não sabia que o 

Acolhimento era assim, até gostei de ter passado”. Tinham aqueles que não 

queriam passar de jeito nenhum e acabavam passando meio de qualquer jeito. 

Mas dava a oportunidade para a pessoa ver o outro lado, ver toda a dinâmica do 

posto, porque não era só ficar com o paciente no Acolhimento, pelo menos 

quando eu passei, eu andava pra caramba, porque, se o paciente ia para o 

segundo andar, eu ia lá com ele ver a agenda, via tudo isso. Quando o 

Acolhimento virou um setor e passou a só receber a queixa do paciente e dava 

um papelzinho pra ele ir resolver em outro setor, aí eu acho que virou o que já era 

o Centro de Saúde antes. O paciente ficava indo de um lado e de outro, cada um 

empurrando para o outro, vira o que era antes. A gente foi lá com uma postura, 

era pra ser diferente, mas acabou, nisso daí acabou retrocedendo. 

 Um aspecto positivo pra mim foi que eu não sabia o que era um Centro de 

Saúde sem ser o CS Escola, a gente só trabalhava aqui embaixo, tinha os nossos 

pacientes e eram só aqueles pacientes, trabalhava direto com o HSP. Lá, a gente 

conheceu pessoas de tudo quanto era lugar; aqui, os nossos pacientes, a maioria 

vinham aqui com encaminhamento do Hospital, da triagem do Hospital, tirando 
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algumas crianças que faziam visita domiciliar. Algumas crianças eram daqui do 

bairro. No começo era porta aberta, depois deu aquela fechada; fizeram aquele 

“triajão” e até transferimos pacientes para Santo Amaro. Mas a nossa convivência 

com o paciente, a noção que a gente tinha era do PS e da triagem do hospital. Lá 

vinha um “muuundo” de paciente de tudo quanto era Unidade, e de todos os 

lugares, era um Centro de Saúde de referência. Tinha aquela farmácia que era 

diferente, aqueles encaminhamentos completamente diferentes. Então, um 

aspecto positivo foi que abriu um pouco a nossa mente do que era trabalhar 

mesmo “nuuum” Centro de Saúde, no posto de saúde com uma população 

grande, lá era muita, muita gente, e muita gente diferente. Então, a gente teve 

que aprender a trabalhar melhor, a conversar melhor e tentar ouvir mais as 

pessoas, o que era aquilo, de onde aquele homem estava vindo, aquela criança 

de longe, e tinha que encaixar ali porque aquele era o lugar, aquele era o Centro 

de Saúde com especialidades. Então eu acho que abriu uma visão do mundo, 

como que é esse negócio de saúde e também conhecer as políticas do estado, 

porque aqui nós éramos da Escola. Quando eu cheguei aqui, a gente era um 

Centro de Saúde do Estado, até fui registrada como funcionária do Estado, tem 

até na minha carteira profissional. Lá, tinha até um carimbinho de funcionária do 

Estado, mas era outra rotina. Lá, cada vez que mudavam as pessoas, você tinha 

que ligar pra tentar negociar. Quando chegou o Call Center, teve toda aquela 

mudança, a gente ia lá, fazia reuniões. Daqui a pouco, todo aquele pessoal tinha 

caído, aí ficava ligando uma outra pessoa pedindo todas as planilhas, e a gente 

dizia: “Mas a gente já mandou isso”. E eles falavam: “Mas agora a chefia é nova, 

é outra pessoa”. Eu pensei: “Nossa, o pessoal do Estado é complicado, é muito 

complicado”. Descobri que essa parte de política de saúde ninguém esta nem aí 
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pra nada. Cada vez que cai alguém, chega o outro e diz que agora tem que fazer 

do outro jeito. Então pra mim, o aspecto positivo foi conhecer melhor esse 

negócio de entender melhor SUS. A gente não entendia muito esse negócio no 

Centro de Saúde aqui embaixo, nosso SUS era a nossa listinha da doutora 

Leninha, doutora Teresa, nossos pacientes. Lá, não, tinha que entender esse 

mundo de SUS, sistema único, encaminhamentos. Pelo menos na minha cabeça, 

abriu um pouco essa questão da importância do SUS. Aqui era bem fechadinho, 

atendendo bem os nossos pacientes estava bom. Aqui gente tinha os nossos 

pacientes de tuberculose e lá não. Aliás, parecia que paciente de tuberculose não 

aparecia por lá, aqui as agendas não cabia paciente. Lá, não aparecia paciente 

de tuberculose, isso aí a gente não entendia. Lá era um negócio bem diferente. 

Agora, a parte negativa que eu vi nisso é que os médicos daqui que foram pra lá 

com os alunos, parece que eles só mudaram de prédio, só tinham mais salas com 

um pouco mais de pacientes pra ela poderem ver, que era diferente do nosso 

Centro de Saúde daqui. Eu não vi uma integração mesmo, eu não vi integração 

dos médicos que ficavam com os alunos com os médicos que já eram da 

Unidade. Parecia que não conseguiam se integrar, a não ser aqueles que 

correram atrás para procurar alguma coisa, eu me lembro da doutora Karin e da 

doutora Marta, que eram pessoas bem interessadas, elas foram fazer palestra, 

reunião geral, fazer aqueles cursinhos, aqueles treinamentos. Parecia que elas 

tentavam se engajar mais, mas os demais pareciam que cada um ficava no seu 

mundo. Então, os médicos que vieram para o Centro de Saúde ficavam no seu 

mundinho, os professores docentes que iam com seus alunos ficaram no seu 

mundinho, e aqueles que eram de lá e não quiseram se interessar com os alunos 

ficaram no seu mundo. Nesse sentido, eu sinto que não teve integração nenhuma. 
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Parece que nisso falhou o pessoal da Escola, de tentar trazer as pessoas para 

perto deles. Nisso, eu não senti que teve muita evolução. Então, para o aluno 

mesmo, se deixou de trabalhar lá no Vila Mariana e arrumou um Centro de Saúde 

em qualquer lugar, acho que não sentiu diferença daquela área, daquele tipo de 

paciente. Pro aluno, acho que ele não sentiu muita diferença nesse ponto. 

 O que me recordo muito é do relacionamento das pessoas, o trabalho — a 

gente vai se adaptando. Teve coisas que eram boas coisas que aprendemos com 

eles, coisas que aprenderam com a gente. De tudo isso, quando falo daquela 

experiência, só me lembro dos relacionamentos. Do que foi ruim, de pessoas que 

eu não consegui ter uma amizade, tenho dificuldade, tanto é que hoje não consigo 

me lembrar das pessoas de lá. Eu marco assim o tipo de relacionamento das 

pessoas, então isso lembro. Então, quando falo da experiência do Centro de 

Saúde, eu me lembro “relacionamento com as pessoas”. Me lembro das pessoas 

que receberam a gente bem, que falaram: “Ah, legal, vamos tentar trabalhar”. 

Tem pessoas que a gente sentia na cara e no dia-a-dia que nunca gostaram 

dessa experiência, não queriam que a gente estivesse lá, nunca gostaram do 

pessoal da Escola. Quando se fala nessa experiência, eu me lembro dos 

relacionamentos e do trabalho que era completamente diferente daqui, e o que a 

gente aprendeu. 

 Pra mim foi uma experiência boa enquanto durou. Acho que, se eu 

estivesse lá até hoje, eu estaria gostando, eu procuro me adaptar em qualquer 

lugar, eu me sinto uma pessoa adaptável a qualquer situação. Se eu estivesse lá 

até hoje, eu ainda estaria gostando, estaria tentando trabalhar com as pessoas. 

Se tivesse alguma coisa nova, estaria tentando me encaixar com pessoal. Como 

eu sempre digo, as chefias vão e vem, as políticas de serviços vêm e vão, mas se 
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a gente faz uma boa base de amizade no local, tenta se relacionar bem com as 

pessoas do local, seja lá o tipo de serviço que vier, a política de saúde que vier, 

se você está com aquela turma, se você está se dando bem com aquelas 

pessoas, você consegue levar numa boa. Então, eu prezo muito o 

relacionamento. Chegou em um lugar, vamos tentar fazer amizade, vamos tentar 

interagir com as pessoas, vamos tentar puxar as pessoas para o nosso lado, 

entendeu. Eu sempre fui assim, ver o lado do relacionamento, o lado humano, 

não só o trabalho. Claro que o trabalho tem que sair, a gente está aqui pra ganhar 

salário, não é pra ficar dormindo, mas acho, que se a gente consegue fazer um 

bom relacionamento, o negócio flui mais legal. 

 Outra coisa que me lembrei foi essa questão da gente fazer seis horas lá; 

então, teve a possibilidade de cada um escolher um horário que queria entrar e 

sair. Então isso esfacelou muito o pessoal. Porque aqui todo mundo entrava 

naquele horário e saía naquele horário, talvez uma ou duas horas de diferença, e 

lá não, tinha gente que, desde as sete até as onze, e outros que trabalhavam no 

período da tarde. Então a gente perdeu esse vínculo, porque no CS Escola a 

gente vivia há muitos anos juntos, se sentia uma família, nós passávamos oito 

horas juntos, todo mundo conhecia a vida de todo mundo, ia ao casamento um do 

outro, festa de final de ano junto. Quando nós fomos pra lá, a maioria das 

pessoas se separaram, o prédio era muito grande, então tinha dia que, mesmo 

que eu trabalhasse no mesmo horário, eu não via as pessoas. Tinha uma época 

que aquele prédio tinha duas saídas, uma pela frente outro pelo fundo; não 

conseguia mais ver as pessoas. A gente se restringiu muito às pessoas que eram 

do nosso setor; os demais, a gente perdeu esse contato, essa coisa próxima. 

Então a gente acabou fazendo esses laços com outras pessoas de lá. Era tudo 
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muito longe, distante, então, a gente mesmo acabou se separando 

involuntariamente, apesar de se gostar muito, se telefonar e dizer: “Ah, o que 

você tá fazendo? Nem te vejo mais”. Mas a gente teve que, por uma questão de 

sobrevivência, a gente não podia mais ficar só se apegando com os nossos 

amigos de vinte anos, a gente tinha que fazer laços de amizade com outras 

pessoas para conseguir conviver diariamente com aquelas pessoas. Então, quem 

conseguiu fazer esses laços de amizade conseguiu levar o serviço numa boa, não 

achou que aquilo era tão intragável. Por isso que eu vejo, o pessoal da 

enfermagem nunca conseguiu fazer amizade com outras pessoas, então, pra 

eles, foi tremendamente difícil. Se, pelo menos você não está se dando bem com 

e enfermeira chefe, mas você consegue se dar bem com a outra auxiliar de 

enfermagem porque você está no mesmo nível, você tenta fazer amizade com 

aquela pessoa, tenta interagir com aquela pessoa, você consegue levar numa 

boa, mesmo que a chefe seja uma chata. Eu sinto que o pessoal da enfermagem 

nunca conseguiu, nunca conseguiu ser colega de trabalho mesmo, era o tempo 

todo achando que o outro fazia mal. Era assim o pessoal daqui achando que os 

de lá não sabiam nada, e os de lá achando que o pessoal daqui queria saber 

demais. Não conseguiu interagir. Então, para essas pessoas que não 

conseguiram se relacionar bem no trabalho, o negócio lá foi difícil, o dia-a-dia era 

difícil, só encrenca, um esquema pesado. Agora, quem conseguiu fazer amizade 

conseguiu levar. Tanto é que eu fiz amigas novas, pessoas novas que ligam hoje, 

cumprimentam no aniversário. Ficou uma amizade gostosa. Então eu acho que 

essa experiência fez a gente mudar o nosso leque de relacionamentos porque 

aqui era bem fechadinho.  A gente foi pra lá com esse espírito “Vamos pegar, é 

nosso”. Mas chegou lá, não deu, a gente teve que fazer amizade, essa parte de 
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relacionamento numa questão de mudança é primordial, é mais do que o trabalho, 

muito mais. 

 E quando acabou, o retorno foi sofrido. Todo mundo se sentiu chutado. A 

gente estava indo, estava trabalhando, e, de repente, parece que veio uma 

avalanche, e parecia que ninguém mais queria a gente lá. De repente, ninguém 

sabia direito o que havia acontecido. Hoje, refletindo, a gente acha até que sabe 

porque essas coisas aconteceram, mas naquele momento não sabia o porquê 

daquela ruptura tão grande. Ninguém mais queria a gente, a sensação que todos 

nós temos é que nós fomos chutados, entendeu. Aí chegou uma hora que mesmo 

que falassem para ficar, ninguém mais queria. Eu mesma, não só eu, várias 

pessoas, não via a hora de vir embora pra cá, e diziam: “Agora a gente quer vir 

embora, quer sair, quer sair”. A gente se sentiu bem chutado mesmo. Não 

precisava ter terminado desse jeito, poderia ter falado: “Olha, o convênio acabou, 

acabou o termo de cooperação e, infelizmente, vocês vão ter que voltar para o 

lugar de vocês”. Poderia ter feito uma festinha de despedida, mas do jeito que foi, 

a gente foi chutado, chutado. Estávamos aqui no CS Escola, fomos pra lá, 

abriram um espaço, conseguimos ter esse espaço e fomos ampliando cada vez 

mais, fizemos amizade e conseguimos trabalhar. Naqueles poucos meses, parece 

que foram fechando o nosso espaço, e foi bem assim mesmo porque da salinha 

que eu estava tive fui chutada para outra sala, fiquei escondida em um canto e 

dali vim embora pra cá. Parece que foi um retrocesso, era apertadinho, abriram, 

agora o pessoal apertava de novo, e agora vocês vão embora. Voltamos de um 

jeito bem traumático. Eu acho que não precisava ter sido desse jeito, foi uma falta 

de respeito do pessoal de lá, e principalmente do pessoal aqui da Escola. Uma 

falta de respeito com a gente, quando mudou a chefia, a forma como nos tratou. E 
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também da parte daqui da Escola, que ficou aquele impasse, aquele joguinho de 

empurra-empurra, a gente fazendo reunião pra saber o que iria acontecer. A 

Escola com aquelas ameaças em cima da gente, foi uma grande falta de respeito 

porque, quando nós fomos pra lá, eles nos ofereceram pra ir, e a gente foi numa 

coisa nova. Todos nós poderíamos ter falado parar o reitor: “Nós não queremos ir 

e queremos ser transferidos para outro setor”. Ele teria que arrumar outras 

pessoas pra ir e administrar o que o governador tinha dado pra ele. Mas todo 

mundo foi, mesmo sendo um lugar desconhecido, e, na hora de sair, eles não 

tiveram respeito com a gente, de receber a gente aqui, de cuidar da gente lá. 

Então, acho que foi uma grande falta de respeito, mais com o pessoal da Escola, 

porque o pessoal do Estado não tinha mesmo nenhuma obrigação com a gente, 

pensando bem, não tinha mesmo. Mas o pessoal aqui da Escola tinha, foi uma 

grande falta de respeito. Nessa parte foi bem traumático, tanto é que eu não 

levava problema do serviço para casa, nunca levei. Mas ficar pensando o que vai 

acontecer amanhã, eu pensava: “Meu Deus, amanhã, aquele lugar, aquela coisa 

horrível”. Você não querer voltar pro lugar, isso é muito ruim. Ainda bem que fui 

bem recebida aqui pela professora Marina, minha atual chefe. Fui recebida 

porque quando ela foi minha chefe lá, a gente se conheceu, ela conheceu meu 

trabalho, e é isso que mantém a gente com portas abertas. Se tivesse sido uma 

péssima funcionária, tivesse só dado problema, nunca iria querer abrir uma porta 

pra mim. Eu ia achar uma porta aberta porque eu sou funcionária daqui, mas, 

como eu te falo, é o tipo de relacionamento que você faz que abre as portas pra 

você depois. 
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 Agora acabou, não sinto mais saudade. Estou bem adaptada no meu novo 

local de trabalho [risos]. Se dissesse assim: “Olha, vamos voltar para lá”, eu diria 

que estou tão adaptada no meu novo local de trabalho que eu não voltaria.  

 

10.  Fernanda 

Essa parceria entre SESSP e UNIFESP trouxe para Fernanda vários 

desafios. Muito responsável e rigorosa em seu trabalho administrativo, se 

colocava de forma muito ponderada e prudente, sempre preocupada em 

não aumentar as dificuldades e diferenças existentes nesse processo. 

Empenhava-se em realizar o seu trabalho com dedicação e ética. Muito 

observadora, logo compreendeu a filosofia de trabalho que o novo contexto 

trazia. Concordou em participar desse estudo e durante toda a entrevista 

se mostrou muito cautelosa e preocupada com o seu relato. A 

“transcriação” aqui apresentada foi reescrita pela colaboradora, na íntegra, 

a partir do texto entregue.  

 

 “... nosso espaço havia sido invadido...” 

 

 Pra mim, foi muito difícil porque a gente tinha um ritmo de trabalho 

diferente; tinha que cumprir rigorosamente o protocolo. Mas foi um aprendizado, 

uma experiência que  fica pra sempre. 

 Sou servidora do estado e vim para o Centro de Saúde no ano de 1995 

para ocupar o cargo de chefe de Seção da Administração do CS. No início, eu 

havia feito planos para ficar pouco tempo na Unidade, porém, em razão das 

constantes mudanças administrativas pela qual a Unidade passou, continuo 

trabalhando até hoje. 
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 A vinda da Escola Paulista para o Centro de Saúde, no ano de 1997, foi um 

momento muito difícil para os funcionários do Estado. A chegada de funcionários 

federais, bem como os móveis patrimoniados da Escola Paulista, as negociações 

de carga horária dos funcionários, as diferenças salariais e também as reformas, 

foi um choque! Afinal, nosso espaço havia sido invadido. Como responsável pela 

parte administrativa do Estado, eu precisava aprender a lidar com as diferenças e 

ao mesmo tempo continuar atendendo todo o protocolo de serviço, estabelecido 

pela Secretaria da Saúde, inclusive o faturamento e serviços administrativos da 

Farmácia de Alto Custo. 

 Eu me lembro também que em uma das reformas, quando retornava de 

minhas férias, ao entrar no pátio, dei de cara com um caminhão cheio de entulho 

e, dentro dele, havia cadeiras velhas que eram patrimoniadas pelo Estado. Fiquei 

nervosa naquele momento. Retirei o material e comentei com a funcionária da 

Unifesp que “apesar de serem ‘cacarecos’, os móveis não podiam ser jogados 

fora” pois eu tinha que prestar contas ao Estado. 

 No final de cada mês, acontecia uma reunião para todos os funcionários. 

Nesse dia, o agendamento era suspenso e era também uma ocasião muito 

esperada por alguns funcionários quando, então, eles tinham um espaço para 

“rasgar o verbo”.  Muitos expunham seus problemas, dúvidas e apresentavam 

novas propostas de trabalho. O momento era muito legal! Essa convivência 

ajudava a melhorar o entrosamento entre alguns funcionários. 

 Por se tratar de trabalhadores federais, o salário pago aos funcionários da 

Unifesp era bem maior do que o nosso e essa diferença gerava muita polêmica e 

causava descontentamento aos funcionários do Estado. Como era impossível 

equiparar os salários, a diretoria da Unifesp fez ajustes na carga horária para 
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cada categoria. A alteração, na época, me causou preocupação com a diminuição 

de carga horária, pois poderia haver atrasos na entrega de expedientes, mas, por 

outro lado, se eu argumentasse ou fosse contra o acordo, os funcionários 

poderiam ficar insatisfeitos com minha posição e aquele não era um momento 

adequado para causar desavenças. Eu precisava da equipe unida para prosseguir 

com os trabalhos da Unidade. 

 Quando os aparelhos quebravam ou surgiam reparos a serem feitos, os 

consertos demoravam muito e alguns exames (a serem realizados em pacientes) 

eram adiados pois dependíamos da liberação de verba do Estado, e quando esta 

era liberada, era necessário fazer uma licitação de preços, tanto para os materiais 

que seriam utilizados como também para a mão de obra  aplicada. Com a 

parceria, o serviço foi agilizado: eu apenas fazia a solicitação ao responsável pela 

manutenção da Unifesp, e em pouco tempo os serviços eram realizados. 

 Um pouco antes de a Unifesp chegar, a Unidade passou a dispensar a 

medicação de alto custo. Esse novo trabalho exigia cuidados especiais. Além de 

cumprir um protocolo diferenciado, tínhamos que fazer também todo o 

faturamento da dispensação desses medicamentos. Eu me lembro que, no início 

da dispensação, tínhamos aproximadamente uns seiscentos pacientes. Este 

número foi aumentado no decorrer do tempo. Logo, o lugar da dispensação 

tornou-se pequeno. E aí, sabe o que aconteceu? Mais mudança! Foi necessário 

reformar a metade do andar térreo para adaptar as instalações de uma câmara 

fria para armazenar os medicamentos. Tivemos que remanejar mais profissionais 

para dar suporte ao atendimento desse serviço. 

 A doutora Marina, quando chegou no Centro de Saúde, implantou o serviço 

do Acolhimento. Acho que foi bom para o paciente.  Neste serviço, havia 
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profissionais disponíveis para ouvi-los e escutar a queixa de cada um. Eles saíam 

satisfeitos da Unidade. Mesmo para aqueles que não faziam parte da região, era 

dada orientação adequada e encaminhados a suas unidades. 

 Trabalhar junto com a Escola Paulista foi uma experiência nova. Quando 

vim para cá, eu já ouvia comentários de que o Centro de Saúde seria gerenciado 

pela Unifesp. Bem lá no fundo, eu torcia para que isso não acontecesse. Eu 

imaginava como seria responder para duas entidades diferentes. Não adiantou 

me remoer, o que era previsto, aconteceu. Várias reuniões foram feitas. Uma 

delas contou com a presença do reitor da Unifesp. Houve muita negociação para 

que houvesse uma integração amigável e, aos poucos, os funcionários foram se 

adaptando às mudanças. Quanto às minhas tarefas, encontrei um bom respaldo. 

Todas as vezes em que eu precisava de retaguarda para o desenvolvimento do 

meu trabalho, eu era atendida pela diretoria da Escola Paulista, o que era bom, já 

que eu podia dividir as responsabilidades do serviço. 

 Outra situação marcante foi quando soubemos que a Escola Paulista ia sair 

do Centro de Saúde — aliás, desde que vim para cá, foi só mudança! Sempre fico 

na expectativa em saber qual será a próxima. Quando a Escola deixou o Centro 

de Saúde, ficamos com poucos funcionários, principalmente administrativos. 

Naquela circunstância, a quantidade de trabalho era grande. Para manter a rotina 

de trabalho, os funcionários tiveram que se desdobrar em suas tarefas. 

 Agradeço a todos os funcionários, que com suas experiências e trabalhos 

enriqueceram o meu conhecimento. 
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VI – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

1. Construção das categorias de análise 

 

 O contato com a teoria da História Oral possibilitou o entendimento de que 

a metodologia não era simplesmente uma técnica de coleta de informações, mas 

sim uma maneira de pensar, de fazer e de refletir o que foi vivido. A história oral 

mantém um vínculo importante com a questão da memória. Ela trata da 

subjetividade, da memória, do discurso e do diálogo. O trabalho da lembrança é a 

partir do agora. A memória é um trabalho e não um arquivo, e só existe enquanto 

narrativa, enquanto linguagem.  A História Oral é a maneira como se apreende as 

narrativas da memória, não é a visão total, mas um aspecto que uma determinada 

comunidade gerou. 

 Dessa forma, a leitura e análise das narrativas se guiaram tendo em mente 

essas preocupações. Não se pretende esgotar todas as interpretações, mas 

apenas iniciá-las de modo a responder aos objetivos do estudo. 

 O primeiro contato com as “transcriações” das entrevistas teve como 

objetivo conhecer o texto e se deixar invadir por impressões e orientações. Pouco 

a pouco, a leitura se tornou mais precisa em função dos objetivos da pesquisa e 

da projeção do referencial teórico a ser utilizado sobre o material empírico. 

 Como refere Pope, “o pesquisador desenvolve a análise movendo-se para 

frente e para trás entre os dados originais e as interpretações emergentes” (Pope, 

2009).  

 A primeira tarefa na análise consistiu em captar o sentido do imenso rol de 

informações coletadas. Através da leitura e releitura do que estava contido nas 

narrativas, nas gravações e no caderno de campo, procurou-se identificar um 
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conjunto inicial de temas ou categorias. Esses temas e categorias foram 

codificados de maneira a facilitar a sua recuperação. Nas classificações iniciais 

foram utilizadas as terminologias ou termos interessantes utilizadas pelas 

colaboradoras, que ao final formou a base de algumas categorias analíticas.  

Além disso, foi construído um sistema de indexação que tinha por objetivo 

registrar os temas emergentes permitindo a análise de itens dos dados que se 

encaixessem em mais de uma categoria. Por fim essas categorias foram ainda 

mais refinadas e reduzidas em número por seu agrupamento, sendo possível 

selecionar categorias-chave para investigação (Pope, 2009). 

 Como resultado final dessa organização e partindo-se da idéia de que todo 

processo de mudança implica em um momento de ruptura entre o velho e o novo 

onde é inevitável o surgimento de conflitos diante do desconhecido foram 

construídas as seguintes categorias: 

� O encontro dos medos e dos sonhos e o surgimento das diferenças; 

� O manejo dos conflitos e das diferenças; 

� O espaço para expressão da subjetividade. 

 

2. Uma leitura reflexiva 

  

 Antes de iniciar a análise das categorias construídas torna-se necessário 

algumas considerações referentes aos “achados” encontrados nas histórias 

contadas. Como as “transcriações” foram apresentadas na íntegra e não em 

recortes, é possível verificar uma variedade de temas que emergem e que 

poderiam ser trabalhados nesse estudo. Porém, o que norteou a escolha das 

temáticas foram os objetivos da pesquisa, e a projeção do referencial teórico, com 
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foco nas formulações sobre instituição, gestão dos processos de mudança 

organizacional, resistência à mudança, subjetividade e dinâmica dos processos 

grupais. Outros temas surgidos, apesar de grande relevância não foram objeto de 

estudo nesse trabalho. 

 Outro aspecto que também merece ser destacado é a utilização de alguns 

conceitos formulados por Enrique Pichon-Rivière sobre grupos operativos. 

Considerou-se que, embora não tenha como objetivo uma análise operativa do 

acontecer grupal, os conceitos formulados por esse autor são importantes 

ferramentas para a compreensão da dinâmica dos processos grupais, sejam 

formais ou informais, que existem em todas as organizações.  

 

2.1  O encontro dos medos e dos sonhos e o emergir das 

diferenças 

 

 Essa categoria tem por objetivo mostrar as expectativas que surgiram nas 

trabalhadoras quando elas tomaram conhecimento das mudanças frente à 

proposta de parceria entre UNIFESP e SESSP. A análise percorre os medos e 

sonhos frente à nova situação que os trabalhadores teriam de enfrentar nesse 

novo contexto. Como afirma Pichon-Rivière, toda situação de aprendizagem 

implica em ruptura com o estado anterior, o que provoca certo grau de ansiedade 

uma vez que o real se apresenta contraditório para o sujeito. Muitas vezes essas 

situações se baseiam no medo que o enfrentamento da mudança produz 

instalando-se então, situações de resistência à mudança. O rompimento com 

essa situação cômoda provoca ansiedade, gerando sintomas de desequilíbrios 
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momentâneos que tendem a desaparecer quando o novo se fizer conhecido, 

quando for integrado (Gayotto,n/d). 

 De um lado, as trabalhadoras do CS VM se sentiram ameaçadas e 

apreensivas, tomadas de surpresa pela nova proposta. Se considerarmos que as 

mudanças ocorridas no setor saúde na maioria das vezes ignoram o trabalhador 

como protagonista das práticas e ações de saúde, ocorrendo de forma a 

desconsiderar a história e a experiência anterior de cada serviço e/ou de cada 

trabalhador, torna-se compreensível que os sentimentos de medo e apreensão 

sejam despertados, como a eles se referiram Claudia e Graça: 

 

� “... tanto eu como outras pessoas, ficamos um pouco 

assustadas, veio o medo ou de fechar ou de termos que 

sair...” (Claudia)  

 

� “... Então no começo os colegas ficaram apreensivos (...) 

será que vai mudar pra melhor, pra pior...” (Graça) 

 

 Além disso, como se pode observar nos relatos de Fernanda e Sofia, 

afloram também os sentimentos de se sentirem invadidos em seus espaços, 

entendido como o espaço do conhecido, da previsibilidade, da certeza e da 

segurança. Este movimento, como refere Baremblitt (1996) é o que pode ser 

denominado como “organizado” que se caracteriza pela tendência “natural” a 

cristalizar-se. 

 

� “... eles achavam: “Eles estão tomando o meu lugar”. 

Tinha aquela coisa de posse, a casa era dele, e o outro 

estava sendo intruso...” (Sofia) 
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� “... foi um choque! Afinal, nosso espaço havia sido 

invadido...” (Fernanda) 

 

 Por outro lado, os trabalhadores do CSE EPM, ao acompanharem toda a 

discussão de maneira mais próxima e participativa, e ao verem todo o trabalho de 

planejamento em torno da nova proposta, com assessoria externa, viu nesse 

projeto a possibilidade de construção e viabilização de desejos que não 

conseguiam realizar na unidade. É como se fosse depositada nessa nova 

proposta a idealização de um projeto sonhado. O medo ao desconhecido foi 

dando lugar à concretização de sonhos e desejos. Vanessa e Bárbara colocam 

essas expectativas quando relatam: 

 

� “... tanto eu como a maioria das pessoas ficaram 

esperançosas (...) fazer mais coisas, implementar mais o 

trabalho (…) ia ser ótimo porque a gente poderia fazer tudo 

que a gente tinha idéia de fazer...” (Vanessa) 

 

� “... eu achava um projeto bonito, e pensava: ‘Nossa, que 

legal. Não é simplesmente chegar e invadir o lugar’ (...) 

Existe todo um projeto de aproximação...” (Bárbara) 

 

 Todas essas expectativas são precedidas de uma história de vida pessoal 

e profissional de cada um desses trabalhadores, que correspondem a seu caráter 

individual, seus traços de personalidade, o que Pichon-Rivière denomina 

verticalidade.  

 Ao analisarmos as expectativas e sentimentos, observa-se que cada um 

dos trabalhadores, de acordo com suas histórias de vida em que tiveram maior 

gratificação ou frustração, fantasiam diferentes desejos e medos diante do novo. 

Esses sentimentos serão os primeiros a serem confrontados frente a uma 
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realidade concreta que a nova situação impõe. Ou seja, o encontro da 

verticalidade do sujeito com a horizontalidade do grupo colocará em jogo as 

ansiedades básicas surgidas diante do novo. 

 Observa-se mais claramente essa questão ao se considerar a experiência 

anterior de trabalho relacionada à expectativa gerada em torno da mudança. Ou 

seja, a introjeção do “vínculo mau” como resultado de experiências anteriores de 

frustração, nesse momento inicial, fazem parte do mundo interno de Claudia e 

Maria.  

 

� “... Sou funcionária do estado desde agosto de 1981 e, antes 

disso, eu trabalhava em uma unidade na região do Ipiranga, 

que era do estado, mas que tinha sido municipalizada (...) 

eu tinha vindo de uma mudança de PAS, e vinha vendo as 

pessoas sendo relegadas...” (Claudia) 

 

� “... Já trabalhei em situações como essa da época do 

INAMPS, que fez a fusão com o estado; eu era funcionária 

do ministério da saúde, do INAMPS , e essa gestão também 

não foi fácil, não. E agora eu vivi de novo isso...” (Maria) 

 

 É possível verificar nas narrativas que o primeiro contato com a nova 

situação produz desconforto e aumento das ansiedades, gerando dificuldade na 

comunicação, no estabelecimento de novas relações de trabalho e na 

organização de uma nova proposta de trabalho. Como definido por Pichon-

Rivière, a fantasia inconsciente é produto de interações de vínculos entre os 

objetos do grupo interno, que pode condicionar uma imagem distorcida, 

particularmente do papel do outro. A partir dessa percepção e do processo de 

interação grupal é que vão surgindo as fantasias básicas universais do grupo, 
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bloqueia-se a atividade grupal e determina-se a utilização de técnicas defensivas 

(à partir da presença dos medos básicos, ansiedade de perda e ataques) que 

estruturam o que se denomina resistência à mudança.  

 O que se pode perceber através das narrativas é que os sentimentos de 

medo e ataque aumentaram e os sonhos e desejos se frustraram. Os que se 

sentiram ameaçados lançaram mão de estratégias colocando o “intruso” em 

situação de desvantagem. Mesmo no seu micro-espaço de trabalho, o 

conhecimento do espaço, dos materiais e equipamentos é utilizado como forma 

de determinar o “poder” que ainda podem exercer:  

 

� “... Quando a gente chegou lá, foi um balde de água fria. A 

gente foi mal recebido por todo mundo, por todos os 

funcionários. Todo mundo olhava a gente de lado, por 

sermos da Escola (...) Então, era como se eles estivessem 

dizendo: ‘É a minha mesa, você veio aqui e você tá na 

minha mesa’ (...)  Eu me lembro que tinha um telefone da 

sala da vigilância, e, no dia seguinte, apareceu com 

cadeado, que não se podia ligar nem pra paciente sem pedir 

a chave que ficava trancada numa gavetinha. Tinha que 

implorar pela chave pra poder ligar (...) acho que eles se 

sentiram invadidos, a gente tomando o espaço e 

trabalhando de uma forma completamente 

diferente...”(Vanessa) 

 

 Além disso, nesse encontro, as diferenças vão surgindo tornando-se o 

tema central dos conflitos que serão trabalhados ao longo do processo. As 

manifestações dessas diferenças se expressavam sob variadas formas. De um 
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lado, o compromisso e preocupação com o usuário, e, de outro, o trabalho 

meramente burocrático com pouca resolutividade.  

 

� “... Chegando lá foi totalmente diferente, lá queriam eliminar 

fila e não responder as perguntas dos pacientes, esclarecer, 

explicar. Gente, aquilo foi um susto pra gente...” (Natália) 

 

� “... Antes o paciente chegava para marcar consulta e aí não 

tinha vaga, não tinha e pronto...” (Graça)  

  

 Essas diferenças também se expressavam na maneira como os 

profissionais se vinculavam ao trabalho e ao apego pelos espaços físicos. Estas 

condutas poderiam ser entendidas como resultante de processos vividos 

anteriormente por todos esses trabalhadores, onde o que “restou” foram os 

espaços físicos e o livro de ponto. Como formulou Pichon-Rivière, o vínculo 

ocorre em dois campos psicológicos: interno e externo. Segundo o autor é o 

interno que condiciona muito dos aspectos externos e visíveis da conduta do 

sujeito. O processo de aprendizagem da realidade externa é determinado pelos 

aspectos ou características obtidas da aprendizagem prévia da realidade interna, 

a qual se dá entre o sujeito e seus objetos internos. Ele considera o indivíduo 

como uma resultante dinâmica do interjogo estabelecido entre sujeito e os objetos 

internos e externos por meio de uma interação dialética, a qual pode ser 

observada através de certas condutas. Tais aspectos são observados nos relatos 

de Graça e Marina: 

 

�  “... ele ia embora (...) achavam que aquilo ali era somente 

assinar o ponto e ir embora, muitos faziam isso...” (Graça) 
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� “... posse dos espaços era muito gritante, a não mudança, 

não deslocamento, a área física era muito arraigada; então, 

os espaços, mesmo que eles não fossem utilizados em 

alguns horários, eles eram das pessoas; então esse 

rompimento era um rompimento difícil...” (Marina)  

 

 As diferenças nos salários, na carga horária de trabalho e nos benefícios, 

ganharam em significado quando discutidos na organização do trabalho. Esses 

fatores eram colocados como justificativas para a não adesão ao projeto de 

mudança.  É como se esses aspectos apontados fossem determinantes na 

mudança de comportamento dos profissionais. Porém o que se observa na saúde 

é que a tendência corporativa dos profissionais de saúde vem limitando a 

capacidade de resolver problemas por parte dos serviços de saúde (Campos, 

1997), e essa questão tem contribuído para a falta de compromisso dos 

trabalhadores com os serviços e com os usuários. Apenas a distribuição 

igualitária de benefícios ou de salários não seria por si só suficiente para 

desencadear mudanças na capacidade de produzir saúde e na responsabilidade 

com a cura e recuperação dos doentes.  

 

�  “... Acho que foi uma integração muito difícil, salários 

diferentes com a mesma função, acaba criando uma 

rivalidade, a gente percebia isso...” (Maria) 

 

� “... a própria chefia, que eram as enfermeiras, estavam se 

sentindo prejudicadas porque elas achavam que tinham de 

trabalhar muito (...) Os funcionários questionavam: ‘eles são 

de mais horas, ganham mais e trabalham as mesmas horas 

que nós’... ” (Sofia). 
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 Outra questão colocada foi com relação a divisão das tarefas, que se torna 

mais clara na narrativa de Sofia, quando ela relata as dificuldades enfrentadas 

nas escalas de trabalho ou na cobertura de serviços quando ocorria falta ou folga 

de funcionários da enfermagem. Este fato demonstra a falta de compreensão, 

pelos trabalhadores, do significado do seu trabalho. Ou seja, a organização 

parcelar do trabalho em saúde e a conseqüente fixação do profissional a 

determinada etapa de certo projeto terapêutico produzem alienação. Se o 

profissional não se sente sujeito ativo no processo de trabalho, ele tanto perderá 

contato com elementos potencialmente estimuladores de sua criatividade como 

também tenderá a não se responsabilizar pelo objetivo final da própria 

intervenção (Campos, 1997). Ou seja, o trabalho fragmentado e esvaziado de 

sentido torna o trabalho altamente burocratizado, e, como afirma o autor, “não há 

vocação que resista a repetição mecânica de atos parcelares”. É o que se pode 

notar na fala de Sofia: 

 

� “... Tinha escala de serviço e, quando faltava alguém, tinha 

que ter cobertura também (...) Então, o pessoal nosso 

achava sempre que nós mandávamos o pessoal do estado 

e não da Escola. Eles achavam que o pessoal da Escola 

tinha que estar cobrindo, entendeu (...) eles falavam: ‘mas 

nós já estávamos aqui e agora a gente tem que sair pra 

cobrir o setor lá’...” (Sofia) 

 

 Da mesma forma, o cumprimento do horário também se tornou um fator de 

conflito na medida em que alguns profissionais já tinham internalizado a sua 

forma de inserção no trabalho que, naquele momento, não condizia mais com a 

nova proposta, em que a escuta, o acolhimento e a responsabilização eram os 

eixos principais a serem implantados e assumidos pelos trabalhadores da 



167 

 

unidade. Graça relata alguns fatos, que inclusive trazem repercussão na 

execução e manutenção das tarefas a serem executadas: 

 

� “... Acolhimento foi uma coisa positiva (...) Muita gente achou 

ruim ter aquilo ali, ter que trabalhar ali (...) Porque ali era 

obrigado a estar naquele horário certo (…) O problema era 

cumprir horário (...) mas lamentavam: ‘Absurdo, isso é um  

absurdo essa coisa de Acolhimento ter que ficar aqui, tem 

que ficar esperando até o horário de outro chegar pra sair’, 

achavam isso ruim...” (Graça)  

 

 As relações de gênero foram explicitadas em uma fala quando no 

desenvolvimento do seu trabalho, o lugar da mãe na instituição família patriarcal 

determina condutas e modos de relação no interior do trabalho, ou seja, o tempo 

doméstico conduz o tempo no mundo público do trabalho (Oliveira, 1999). 

 

� “... Como a maioria era mulher e tinham filhos, lógico, 

queriam as férias no período escolar e ainda juntar as folgas 

que tinham direito...” (Sofia) 

 

 Outro aspecto, que no dia-a-dia nunca apareceu de forma explicita, mas 

que surpreendentemente surgiu em um dos relatos foi a diferença de raça/etnia, 

demonstrando como a manifestação do preconceito determinava condutas e 

modos de relação no interior do serviço. Embora essa diferença não tenha sido de 

grande relevância no cotidiano do trabalho, foi colocada no sentido de 

exemplificar como as diversas instituições emergem e atravessam as relações de 

trabalho. 
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� “... Tinha algumas pessoas que tinham que fazer curso e 

achava assim: ‘Ah! Porque, sabe, porque sou da cor, porque 

sou negra’. Cheguei até a falar pra essa pessoa: ‘Não, pelo 

contrário, você devia estar se sentindo humilhada se por 

acaso eles falasse que só os brancos vão fazer, os negros 

não’. Elas falavam: “Não, é por causa da cor, a gente é 

escravo aqui’, porque obrigava a fazer os cursos, pra se 

aprimorar...” (Graça) 

 

 Nas duas situações citadas acima, verifica-se o atravessamento das 

instituições “família/papel de mãe” e “diferença/preconceito de raça/etnia”, nas 

relações de trabalho, trazendo conflitos e determinando comportamentos. 

 Enfim, todas essas diferenças foram pautas de muitas discussões e 

exigiram certa habilidade dos coordenadores responsáveis pelas equipes e da 

direção da unidade, no sentido de tornar a nova proposta viável, procurando 

mecanismos e buscando consensos no enfrentamento dos conflitos surgidos. 

 

2.2  O manejo dos conflitos e das diferenças 

 

 Esta categoria analítica foi construída no sentido de compreender como os 

conflitos e as diferenças foram conduzidas pelas diversas trabalhadoras.  

 Os medos e sonhos, bem com as diferenças que foram surgindo, 

trouxeram para o cotidiano conflitos que foram discutidos e trabalhados ao longo 

processo. A aproximação entre as duas equipes, a busca de acordos, a criação 

de estratégias, o estabelecimento de regras de convivência, o resgate do direito à 

saúde e o exercício da escuta e da tolerância foram questões que estavam 

colocadas e que se tornaram objetos de muita discussão. Isso implicou 
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necessariamente na construção de vínculos, seja entre os próprios trabalhadores, 

seja com a população usuária do serviço.  

 Segundo a teoria pichoniana, a possibilidade de criar vínculos é o que 

chamamos de aprendizagem operativa, ou seja, vencer estereótipos de 

aprendizagem e transcender resistências. Isso se faz possível no grupo à medida 

que as necessidades e expectativas de seus integrantes vão sendo trabalhadas 

através da práxis grupal (Gayotto, n/d). É o momento em que as fantasias 

surgidas no início do processo de mudança irão se confrontar com a realidade 

que o novo contexto impõe. É pelo vínculo, que se configura como uma estrutura 

dinâmica em contínuo movimento, que engloba tanto o sujeito quanto o objeto 

que a aprendizagem operativa se torna possível (Pichon-Rivière, 1982). Foi então 

nesse convívio diário que os vínculos entre as duas equipes foram aos poucos 

sendo construídos e as fantasias sendo confrontadas com a nova realidade.  

 As ansiedades e diferenças que dificultavam a interação foram aos poucos 

sendo trabalhadas, dando lugar a espaços de negociações e construção de 

consensos, ou seja, como afirma Pichon-Rivière, “é através do vínculo que as 

necessidades cumprem sua função social de gratificação ou frustração, e que o 

sujeito de necessidades se transforma no sujeito de significação social” (Pichon-

Rivière, 1982).  O vínculo é um processo que se dá entre os sujeitos, é um tipo de 

relação recíproca, chamada dialética entre os sujeitos, porque é uma relação em 

que ambos os sujeitos são ao mesmo tempo diferentes e interdependentes, 

excluem-se e se influenciam reciprocamente nesse encontro: “A interação implica 

o perceber-se mutuamente, o ajustar-se um ao outro” (Gayotto, n/d).  
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�  “... viram que não era nada daquilo, que ninguém ia chegar pra 

tomar lugar de ninguém, chegou pra melhorar, pra somar...” 

(Graça) 

 

� “... fui pegando meu espaço, e, aí, as pessoas foram sentindo que 

elas tinham que dividir também (...) a gente não foi lá tomar lugar 

de ninguém...” (Vanessa) 

 

 Ao mesmo tempo, alguns mecanismos administrativos foram propostos no 

sentido de tentar suprimir as diferenças existentes, o que incluiu a negociação da 

carga horária de trabalho e a extensão dos benefícios a todos os trabalhadores. 

Este movimento, que ocorreu no inicio do processo, foi importante no sentido 

contribuir para a construção de uma certa “identidade grupal” e assim tentar obter 

maior grau de identificação com as tarefas propostas, como descrevem Beatriz e 

Fernanda:   

 

� “... estendeu os benefícios para o pessoal, a cesta de Natal, 

aqueles kits todos que a Escola dava foi estendido para o 

pessoal de lá (...) Eram todos iguais, o salário era diferente, 

todo mundo sabia, mas, pelo menos nessas questões (...) a 

participação nas festas, era igual...” (Beatriz) 

 

� “... fez ajustes na carga horária para cada categoria (...) se 

eu argumentasse ou fosse contra o acordo, os funcionários 

poderiam ficar insatisfeitos com minha posição e aquele não 

era um momento adequado para causar desavenças. Eu 

precisava da equipe unida para prosseguir com os trabalhos 

da Unidade...”  (Fernanda)    

 

 Além disso, a preocupação com a melhora do espaço físico, além de ter 

sido necessária, foi instrumental para se conseguir a adesão de alguns 

trabalhadores. Como refere Pichon-Rivière, o processo de interação dos sujeitos 
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ocorre num campo psicológico compartilhado, que inclui não só os sujeitos, mas 

também o espaço físico, os objetos materiais que estão ligados às nossas 

relações vinculares e se convertem em objetos sociais (Gayotto, n/d). 

 

�  “... a Unidade, realmente, era muito inadequada, então nós 

conseguimos adequar bastante e a melhora das condições 

era necessária para que as pessoas também se sentissem 

mais motivadas, porque fazer toda aquela discussão, até de 

revisão de horários, sem ter uma contrapartida naquele 

espaço físico teria sido mais difícil, então facilitava um pouco 

esse trabalho o fato da pessoa se sentir em um lugar melhor 

para trabalhar...” (Marina)  

 

 Em relação à aproximação das pessoas e consequentemente ao 

estreitamento dos vínculos, foram propostas mudanças na organização do 

trabalho e a criação de equipes de trabalho, que trouxeram contribuições nesse 

sentido. É o que se pode constatar na narrativa de Marina:   

 

� “... a gente foi designando funções, designando uma 

coordenação da criança, uma coordenação para a saúde da 

mulher etc. (...) o tempo todo um exercício de aproximar as 

pessoas, de não ir com idéias prontas, de não ir com uma 

fórmula, e acho que a gente aprendeu com as pessoas da 

Secretaria do Estado, que vinham de outra vivência, mas 

tinham muito a contribuir...” (Marina) 

 

 Outro ponto a ser resgatado nessa discussão é o “modelo” proposto nesse 

novo projeto. Como diz Marina: “a discussão do Acolhimento foi central na 

compreensão do papel da unidade (...) foi norteadora do papel da UBS e do 

serviço público...”. O Acolhimento, portanto, pode ser entendido como a criação 
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de espaços de escuta e aumento do vínculo, tanto no atendimento à população 

como no gerenciamento das equipes e dos profissionais. 

 De alguma maneira, principalmente para os trabalhadores do CS VM, a 

proposta do Acolhimento foi algo que marcou, que mostrou outro jeito de 

colocarem em prática a “atenção a saúde”. Claudia e Graça a explicitam da 

seguinte forma:  

 

� “... nos mostrou outro modo de atenção, um modo onde se 

preservava acolher a pessoa, de fazer mesmo saúde. 

Saúde não é só fazer a consulta, é escutar, aquela escuta 

mais detalhada, então tínhamos oportunidade de fazer 

isso...” (Claudia) 

 

� “... Então o que mais marcou pra mim foi a forma de tratar, 

de cuidar da saúde, porque antes ali não tinha nada disso...” 

(Graça) 

 

Nessa experiência, a proposta teve como centralidade o reforço do vínculo 

profissional/equipe de saúde com o paciente, objetivando potencializar as 

transformações na prática. A idéia do vínculo se prendeu tanto à busca de maior 

eficácia como à noção que tentou valorizar a constituição de espaços propícios à 

produção de sujeitos autônomos: profissionais e pacientes. Ou seja, só há vínculo 

entre dois sujeitos quando se possibilita a assunção do paciente à condição de 

sujeito que fala, deseja e julga sem o que não se estabelecerá uma relação 

adequada entre profissional e usuário (Campos, 1997). 

 Se por um lado as novas propostas tinham o objetivo de ampliar a 

compreensão do que era saúde, da questão do direito e o aumento de vínculo 
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entre profissional e paciente, havia também os trabalhadores em seu micro-

espaço de trabalho que, ao seu modo, iam driblando as diferenças surgidas no 

cotidiano. O vínculo entre eles, colocado como “amizade”, parece se tornar mais 

significativo do que qualquer nova proposta, como foi colocado pelas 

colaboradoras Natália, Beatriz e Vanessa:  

 

� “... Então eu procurei, sem corrigir o colega da outra 

instituição, eu procurei fazer do meu modo (...) Ele tinha que 

ver por ele mesmo que ele não estava sendo justo no 

atendimento, sendo correto no atendimento... Sempre foi 

muito conversado e foi sempre achado um meio- termo...” 

(Natália) 

 

� “... se a gente faz uma boa base de amizade no local, tenta 

se relacionar bem com as pessoas do local, seja lá o tipo de 

serviço que vier, a política de saúde que vier, se você está 

com aquela turma, se você está se dando bem com aquelas 

pessoas, você consegue levar numa boa...” (Beatriz) 

 

� “... Tinha determinadas pessoas que eu até tentava 

conversar, até tentava dar um toque. Não falava 

diretamente, falava assim: ‘Eu faço meu trabalho pensando 

que, quando eu atendo um paciente, eu faço pensando que 

poderia ser minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho ou 

eu (...) eu vou tratar aquela pessoa como eu gostaria de ser 

tratada...”  (Vanessa) 

 

 Porém, é no trabalho, no encontro concreto com as diferenças do outro, 

que vão surgindo os conflitos. Eles se expressam de modo a resistir às novas 

regras de trabalho, que propunha compromisso e responsabilidade, como uma 

tentativa de preservação do “velho” e manutenção do “instituído”. Essas tentativas 
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se materializam em todos os espaços de trabalho. Na técnica operativa, esse é o 

momento em que o grupo entra em pré-tarefa, utilizando-se de técnicas 

defensivas mobilizadas pela resistência à mudança, e o “boicote” pode ser 

caracterizado como a pessoa que apresentava uma conduta que conspirava 

contra a evolução e conclusão da tarefa, exercendo portanto, o papel de 

“sabotador”, como sugeriram Graça e Sofia:  

 

� “... O problema era cumprir horário, era ter um horário para 

entrar e um horário para sair...” (Graça) 

 

�  “... Tinha funcionário que até boicotavam o serviço da 

gente...” (Sofia) 

 

Os trabalhadores que exerceram a função de coordenação também foram 

encontrando maneiras de lidar com as diferenças.  Beatriz, que era coordenadora 

da equipe da recepção, matrícula e arquivo, se utilizou das regras iguais para 

todos, tentando dessa forma minimizar as diferenças existentes. Este mecanismo 

trazia para o grupo a sensação de que todos eram iguais, ou como Gayotto 

refere, “há um momento no processo grupal que a abolição das diferenças se 

torna instrumental para que os integrantes do grupo consigam assimilar a dialética 

entre o grupo externo e o grupo interno”. Por outro lado, se este momento se 

estereotipa, ocorre uma paralisação no processo de aprendizagem, e instala-se o 

“Mito da Uniformidade”, onde todas as diferenças são abolidas (Instituto Pichon-

Rivière). 
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� “... Então, com o pessoal da recepção e arquivo, eu nunca 

tive problemas (...) quando foi estabelecido folga, eu tinha 

até meu caderno de controle (...) a gente fez uma escalinha 

de quem podia tirar férias quando, negócio de folga, se um 

ficou uma hora mais, anotava no caderninho para o pessoal 

do estado e para o pessoal da Escola. Então, nesse ponto, 

procurei encarar todo mundo igual, não tinha essa coisa de 

ser do estado ou da Escola, pra mim era todo mundo igual, 

tentava tratar todo mundo de uma maneira justa, nesse 

ponto...” (Beatriz) 

 

 Sofia, enquanto chefe de enfermagem, relata que as dificuldades se davam 

no cotidiano, e que realizar o trabalho específico da enfermagem só foi possível 

quando algumas tarefas administrativas deixaram de ser realizadas pelo grupo da 

enfermagem, abrindo espaço para atividades educativas, coletas de papanicolau, 

entre outras ações:  

 

� “... foi muito difícil pra gente coordenar todas as questões, 

coordenar os conflitos, porque lidar com os funcionários, 

ainda mais do estado, é difícil. Os funcionários da Escola, 

eu achei, que se adaptaram mais (...). O que nós não 

fazíamos, passamos a fazer, deixando de fazer a parte 

administrativa. Pra muitos isso foi muito bom, eles se 

empenharam em fazer cursos, aprender...” (Sofia) 

 

 Algumas dessas questões traziam sofrimento para os trabalhadores, que 

no dia-a-dia tinham confrontadas as suas idéias e suas formas de entender o 

trabalho. Ou seja, as execuções das tarefas não passavam somente por questões 

técnicas e objetivas. Na construção de vínculos, é inevitável o surgimento das 

questões subjetivas, que são inerentes às relações com o outro. Não há uma 

relação com o trabalho que seja “estritamente técnica, cognitiva ou física”.  



176 

 

“A relação com a técnica é sempre secundária e mediatizada pelas 

relações hierárquicas, relações de solidariedade, relações de 

subordinação, relações de formação, relações de reconhecimento, 

relações de luta e relações conflituais” (Dejours, 1994, p. 138). 

   Neste sentido, a organização do trabalho aparece como uma relação 

inter-subjetiva e uma relação social, passando portanto por uma integração 

humana que a modifica e lhe dá sua forma concreta. Forma que se caracteriza 

essencialmente por sua evolutividade, em função de homens concretos, de 

coletivos, da história local e do tempo. Para um mesmo processo técnico, podem 

ocorrer organizações reais de trabalho diferentes, ou seja, o sujeito pensa sua 

relação com o trabalho produz interpretações de sua situação e de suas 

condições, reage e organiza-se mental, afetiva e fisicamente em função de suas 

interpretações, age sobre o próprio processo de trabalho e traz uma contribuição 

à construção e evolução das relações sociais de trabalho. O vivenciado e as 

condutas são fundamentalmente organizados pelo sentido que os sujeitos 

atribuem à sua relação no trabalho (Dejours, 1994).  

 Nesse processo, uma das formas de expressão do sofrimento se referia às 

dificuldades nas relações de trabalho e na impotência de intervir sobre o 

comportamento do colega de trabalho. Tal sofrimento apareceu nas narrativas de 

Vanessa e de Beatriz: 

 

� “... me incomodava profundamente, quando eu via um 

paciente sendo mal tratado (...) médico gritando com o 

paciente porque o paciente não tinha tomado a medicação 

porque não comprou por falta de dinheiro. Então isso, isso 

era um martírio, ter que ouvir aquilo, ter que presenciar 

aquilo e não poder fazer nada...” (Vanessa) 
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� “... Eu sinto que o pessoal da enfermagem (...) nunca 

conseguiu ser colega de trabalho mesmo, era o tempo todo 

achando que o outro fazia mal. Não conseguiu interagir. 

Então, para essas pessoas (...) o negócio lá foi difícil, o dia-

a-dia era difícil, só encrenca, um esquema pesado...” 

(Beatriz) 

 

 As relações foram se estabelecendo nesse processo de idas e vindas, de 

avanços e retrocessos. Todas as negociações, os consensos, os conflitos só 

foram possíveis através dos vínculos estabelecidos entre os trabalhadores, que é 

base de qualquer interação, ou, como coloca Pichon-Rivière,  “o vínculo inclui um 

sujeito, um objeto e sua mutua inter-relação através de processos de 

comunicação e aprendizagem” (Pichon-Rivière, 1988). 

 

2.3  O espaço para expressão da subjetividade 
 

 Esta categoria foi construída para enfatizar e valorizar a questão da 

subjetividade no trabalho. Essa temática merece ser destacada no âmbito das 

mudanças institucionais, uma vez que muitos limites são encontrados na 

implementação de processos de mudança nas organizações de saúde.   

Sá (2001) acredita que o setor saúde no Brasil tem sido espaço de 

experimentação de propostas inovadoras nos campos da assistência e da gestão 

pública, bem como locus privilegiado de manifestação das contradições sociais e 

do intenso processo de exclusão, segregação e desvalorização da vida que tem 

marcado nossa sociedade. A autora também coloca que a crescente banalização 

da dor e do sofrimento se manifesta na apatia burocrática, no corporativismo e na 

omissão dos profissionais, na falta de ética, de respeito e de solidariedade na 

relação entre profissionais de saúde e destes para com os usuários/pacientes. O 
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saldo desse processo não se traduz apenas em ineficiência, baixa produtividade, 

baixa cobertura e baixa qualidade dos serviços, mas, principalmente em 

sofrimentos, seqüelas e mortes desnecessárias. Para a autora, o resgate dos 

diferentes sentidos, dos múltiplos significados da dor, do sofrimento, da vida e da 

morte, para os diferentes sujeitos, seria uma das condições mais importantes para 

o enfrentamento da complexidade da realidade sanitária e para a mobilização das 

vontades em torno da construção de projetos coletivos. 

 Diante dessas considerações e dentro dessa perspectiva, observa-se nas 

narrativas como a vivência nos espaços de discussão do trabalho e do sofrimento 

que este causa, foram relatadas por quase todos os trabalhadores. Um dos 

espaços enfatizados como muito importante na compreensão dos seus próprios 

sentimentos em relação aos pacientes são as reuniões de supervisão realizada 

pelo psiquiatra, citadas por Maria e Claudia: 

 

� “... Tinha também a supervisão do psiquiatra (...) via qual o 

sentimento de contratransferência que nós tivemos com o 

paciente para poder lidar com isso. Porque a gente tem 

aquela coisa narcísica, de achar que vai curar o paciente, 

mas não é bem assim. Não é tanto poder assim...” (Maria) 

 

� “... Até em termos de realização profissional, você tinha 

chance de fazer grupos com o psiquiatra buscando a 

melhoria. Ele fazia um trabalho com os médicos que era 

justamente para entender o paciente, a visão do paciente, 

entender porque alguns pacientes vêem tanto em consulta, 

pra diminuir a nossa angústia, pra diminuir a nossa aflição 

de querer curar o paciente que não cura ou, para entender 

essa postura, então foi um trabalho que a diretoria deu-nos 

a oportunidade, dava-nos esse espaço, tinha esse horário...” 

(Claudia) 
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 Outro aspecto também considerado importante e esperado por todos foram 

as reuniões gerais, que, além de propiciar a aproximação entre os trabalhadores, 

eram também considerados como espaço de escuta, de livre expressão das 

dificuldades e de discussão do trabalho.  

 

� “... Aí eles viram e falavam: “Olha, vocês falam, né, vocês 

reclamam, e eles ouvem”. A gente falava: “Lógico que tem 

de ouvir, a gente que está botando em prática o que eles 

mandam pra gente”. Mas aí eles foram se adaptando com a 

gente, participavam das reuniões, falavam, se expunham, 

colocavam a forma que eles achavam...” (Natália) 

 

� “... No final de cada mês, acontecia uma reunião para todos 

os funcionários (...) ocasião muito esperada (...) tinham um 

espaço para ‘rasgar o verbo’...” (Fernanda)  

 

 Somado a isso, a coordenação do serviço, ao fazer a opção por esta forma 

de trabalho, abria a porta para acolher alguns outros problemas de ordem 

pessoal, fato citado por Bárbara em sua narrativa: 

 

� “... Eu acho que aquelas reuniões ajudavam a gente a poder 

questionar, refletir sobre o trabalho e assim melhorar a 

assistência (...) a chefia trabalhava bastante essa coisa do 

ser humano mesmo (...) na medida do possível, a 

preocupação de auxiliar o funcionário na sua vida pessoal, 

conversando e ajudando com os problemas trazidos...” 

(Bárbara) 

 

 Dessa forma, os espaços de discussões, a abertura para a escuta (os 

grupos podem ser entendidos como o lugar privilegiado de expressão da 

subjetividade) e a análise desses processos se tornam ferramentas importantes 
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para uma melhor compreensão da dinâmica organizacional e dos limites e 

possibilidades para a governabilidade. Ou seja, os projetos coletivos ganham 

potência à medida que o grupo potencializa o seu trabalho. 
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VII –REFLEXÕES FINAIS  

 

 O setor saúde vem sendo, ao longo dos últimos anos, um grande 

laboratório de experimentação de novas propostas, tendo em vista os princípios e 

diretrizes do SUS. Muitos profissionais e autores de estudo na área da saúde 

relatam formas e propostas de organização da gestão do serviço, mas poucos 

são os que se dedicam ao estudo de como essas mudanças são vividas e 

sentidas pelos trabalhadores, responsáveis por concretamente tornarem as 

propostas viáveis ou não.  

 O presente estudo explorou a temática das mudanças 

institucionais/organizacionais em um serviço de saúde com o objetivo de 

apreender como foram vivenciadas essas experiências pela ótica dos 

trabalhadores. Para a realização de tal aproximação, foi utilizada a “história oral 

de vida”, uma abordagem que se mostrou bastante adequada para compreender 

a dinâmica do cotidiano do trabalho. Além disso, a participação das colaboradoras 

foi fundamental para a apreensão da experiência vivida. 

 Analisar o sentido da mudança trazido pelas trabalhadoras teve como 

objetivo resgatar quais foram os sentimentos despertados em cada mudança 

vivida e a sua repercussão não só no trabalho, mas na vida pessoal e familiar. 

Nesse estudo, as mudanças ocorreram em dois momentos, no início e no final da 

parceria entre Unifesp e SESSP. Foi mais enfatizada a mudança inicial porque, 

para efeito desse estudo, os mecanismos utilizados pelas trabalhadoras, para o 

enfrentamento dos conflitos, só poderiam ser analisados ao longo do tempo. De 

qualquer forma, o que se pode observar é que os sentimentos surgidos nos dois 
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momentos se apresentaram de maneira semelhante entre os dois grupos de 

trabalhadoras. 

 O período de parceria ocorreu já no contexto do SUS, porém em um 

momento em que o SUS ainda se encontrava muito incipiente na sua 

implementação no município de São Paulo. 

 A parceria ocorreu entre dois serviços criados na década de 60 com a 

visão de saúde pública vigente na época, voltadas para programas comunitários e 

com forte peso em ações educativas. O desenvolvimento das atividades e ações 

de saúde dos dois serviços acompanhou ao longo tempo, as políticas de saúde 

que foram sendo formuladas pelo estado. O que se observou, no entanto, até pelo 

próprio perfil dos profissionais das duas unidades, é que os trabalhadores do CS 

VM tinham idade mais avançadas, com experiências e comportamentos mais 

arraigados, ainda com a idéia da “prevenção”. De outro lado, os profissionais do 

CSE EPM, que em sua maioria foram incorporados à unidade no final de década 

de 70 e início de 80, tinham “certa juventude”; apresentavam certo acúmulo de 

discussão sobre o SUS, mas ainda com tendência ao modelo biomédico.  

 As histórias contadas forneceram vários elementos de análise, apesar de 

apenas algumas questões terem sido levantadas. Dessa forma, foi possível 

mergulhar nas vivências de cada colaboradora e assim tornar possível algumas 

interpretações dessa experiência. Compreender como as colaboradoras 

construíram os significados das situações nessa experiência de trabalho, como os 

espaços de trocas foram importantes e como elas sentiram as vivências de 

mudança significa uma apropriação desses conteúdos e uma tentativa de garantir 

ações que possibilitem a solução partilhada dos conflitos existentes.   
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 As narrativas, mesmo que realizadas de maneira individual, retratam o 

resultado de vivências coletivas em torno da construção de consensos e de novas 

formas de trabalho.  

 Nessa experiência de trabalho conforme observado nas narrativas, a 

ampliação das atividades educativas pelo pessoal da enfermagem, a divisão em 

equipes de trabalho por áreas específicas, o colegiado de gestão formado pelos 

coordenadores e responsáveis pelas equipes e setores, com definição de 

reuniões previamente planejadas e agendadas tanto para as equipes e setores 

como para o colegiado, tiveram o objetivo de propiciar aos trabalhadores uma 

abertura para o diálogo e para a discussão das ações e atividades a serem 

realizadas.   Assim como o Acolhimento, o agendamento de consulta por 

profissional e todas as atividades funcionando em tempo integral tiveram por 

finalidade aumentar o vínculo entre equipe/profissional de saúde e 

usuário/paciente ou, como relatado, como um “ato de humanidade e solidariedade 

com os pacientes”. 

 É bem verdade que se vive hoje com uma descrença muito grande quanto 

à potencialidade dos serviços de saúde em resgatar a sua missão de produtor de 

saúde. Como afirma Baremblitt (1996) “o serviço só ganhará vida e sentido 

através de seus agentes”, que no caso são os trabalhadores da saúde. Portanto, 

propostas inovadoras só ganharão sentido à medida que estes agentes sejam 

valorizados como protagonistas da execução das mudanças. Não é possível, 

contudo, negar que o setor saúde tem estreita vinculação com contexto sócio-

político-econômico que a sociedade vem passando. Há uma crescente 

valorização do individualismo, em detrimento do espírito mais solidário, um 
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aumento da exclusão social resultante de políticas sociais vigentes e uma grande 

descrença em torno da justiça. 

 Porém, discutir a questão das mudanças no âmbito das organizações de 

saúde e considerar a importância da adesão ao projeto institucional, significa 

pensar em propostas que possam considerar os indivíduos, com a sua 

singularidade, sem negar a subjetividade e o sofrimento causado pelo trabalho, 

através de sistemas de gestão onde a construção coletiva, a inclusão e a 

valorização do processo sejam o pano de fundo das novas propostas.  

 Além disso, é necessário compreender que, em qualquer contexto, as 

mudanças significam a ruptura com o conhecido e o enfrentamento do novo. E é 

nesse momento que os sentimentos de ataque e de perda emergem, trazendo 

ruídos na comunicação, aflorando os mecanismos defensivos e servindo como 

obstáculo à realização das tarefas, como visto nas categorias analisadas 

anteriormente.  

 Assim se verifica a relevância que a compreensão dos processos grupais 

pode trazer para avaliação dos limites e possibilidades de uma mudança 

organizacional.  

 A compreensão dessa dinâmica só é possível, segundo Pichon-Rivière, 

quando focalizados através dos processos vinculares e das interações. É nesse 

interjogo entre fantasia e realidade, entre mundo interno e mundo externo, que os 

medos e desejos poderão ser confrontados. É através dos processos de 

comunicação que o outro ganha significado e assim poderá ser internalizado, num 

constante movimento de avanços e retrocessos ou, como diz a teoria pichoniana, 

em um movimento dialético. Como observado nas narrativas foi somente com a 



185 

 

criação e o estabelecimento de vínculos, através da comunicação, que foi 

possível aos trabalhadores a confrontação entre fantasia e realidade. 

 Nos processos de mudanças institucionais/organizacionais, as experiências 

anteriores de seus profissionais são pouco valorizadas, as mudanças acontecem 

e estas são as últimas a serem consideradas. Assim esses processos são 

internalizados como experiências de grande frustração e destruição, trazendo 

sofrimento e desilusão. Dessa forma é possível compreender o que pensam e 

sentem esses trabalhadores, quando tratados dessa forma pelas instituições e 

organizações a que pertencem. Juntando-se a isso, são internalizados também o 

significado de “não preocupação”, por parte das instituições/organizações, com o 

atendimento e com os pacientes. Se assim são internalizados esses processos, 

como esperar a adesão aos projetos de mudança? 

 Cabe aos planejadores/gestores considerarem todos esses aspectos 

envolvidos, no sentido de valorizar os espaços de conversação, propiciando o 

aumento do vínculo entre os trabalhadores e a expressão da subjetividade 

(medos e desejos), e dessa forma desenvolver projetos de forma mais coletiva 

contribuindo para o desenvolvimento de maior compromisso e responsabilidade. 

Esse seria o momento de aprendizagem que Pichon-Rivière postula em sua 

teoria. 

 Reconhecer e respeitar a subjetividade no trabalho (Dejours, 2004), e não 

negá-la, significa reconhecer a singularidade de cada trabalhador, seus limites e 

potencialidades, pois só assim será possível compreender o sentido e significado 

de seus atos e comportamentos, abrindo, portanto, espaços para a fragilidade, a 

incerteza e a insegurança. É no reconhecimento das impotências, e não a sua 

negação, que será possível a integração de sentimentos contraditórios como o 
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medo e a coragem, a razão e a emoção, a vida e a morte. É o que Enriquez  

(1997) denomina de “ética da finitude”: “caracterizado como a possibilidade de se 

perceber sozinho e com os outros, a se conceber como responsável sem ser 

bloqueado pelo medo da responsabilidade, a fazer passar suas idéias 

interrogando-se sobre sua deformação, sabendo que as conseqüências 

imprevistas serão mais facilmente encontradas que as conseqüências previstas”.  

Um exemplo concreto desse fato no trabalho é a reunião de supervisão com o 

psiquiatra, onde a onipotência do médico é trabalhada e confrontada com a sua 

impotência, dando lugar para as potencialidades de cura, ou seja, nessas 

reuniões além de outras temáticas, foram trabalhadas também a questão do 

“poder” de cura do profissional médico. 

 Como dito anteriormente, esse estudo não tem a pretensão de esgotar a 

sua análise nem tampouco prescrever uma “receita”, mas sim iniciar uma 

compreensão a respeito dos aspectos subjetivos que estão em jogo em qualquer 

projeto de mudança. Compreendê-la e não negá-la já é um bom começo. Como 

refere Campos: “o planejamento não pode mais continuar surdo a essa questão 

tão importante que é a subjetividade, e deveria incorporar entre os seus saberes a 

capacidade da escuta aprimorada que às vezes fala em silêncio” (Campos, 2000). 

Ou ainda, como refere Azevedo (2002), a partir de Enriquez, “desencadear 

processos criativos e de mudança implica fundamentalmente propiciar que a 

organização se perceba como plural, atravessada por divisões, alianças, fissuras, 

conflitos, o que se contrapõe à visão harmoniosa, que perpassa as organizações 

e é dominante nas abordagens gerenciais”. 
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 Além disso, incluir os referenciais da análise institucional poderá trazer 

contribuições para que “a saúde coletiva tenha mais condições de enfrentar 

criticamente os desafios permanentes com os quais se defronta” (L’Abatte, 2003).  

 Ou seja, a contribuição dos referenciais teóricos das ciências humanas, é 

fundamental para a compreensão das organizações. Com base em alguns 

autores dessa área, Lins (2007) coloca a importância de compreender a relação 

entre estrutura e ação, determinação e liberdade, e reprodução e mudança. A 

partir desse conhecimento propõe um esquema analítico a ser utilizado para 

interrogar as propostas metodológicas de intervenção nas organizações. 

 Enfim, os “achados” desse estudo abrem algumas questões fundamentais 

na gestão do serviço e nos processos de mudança e se aventura em realizar, 

ainda que de forma tímida, uma aproximação dos diversos campos de 

conhecimento como a psicologia social, análise institucional e a gestão e 

planejamento.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética Institucional 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
MUDANÇA INSTITUCIONAL: A HISTÓRIA CONTADA PELAS TRABALHADORAS DE UMA UNIDADE DE 

SAÚDE  
 

As informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária nesse estudo. 

Este trabalho tem como objetivo compreender o significado de uma mudança institucional na visão dos 
trabalhadores do CS Vila Mariana, identificando os aspectos mais significativos dessa mudança e 
descrevendo como enfrentaram os conflitos vividos nesse processo.  

Para isso, o(a) Sr(a) consentirá na realização de uma entrevista gravada, de aproximadamente uma hora. A 
entrevista será transcrita e poderá ser utilizada integralmente ou em partes. 

Em qualquer etapa do estudo, o(a) Sr(a). terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Eliana Tiemi Hayama orientada pela 
Profa. Dra. Eleonora Menicucci De Oliveira, que podem ser encontrados no Programa de Pós Graduação 
em Saúde Coletiva, à Rua Borges Lagoa 1341, Vila Clementino, São Paulo – SP Telefones (11) 5571-5000, 
e-mail: elianath@medprev.epm.br, eleonora@medprev.epm.br. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj 14, 5571-1062, fax 5539-7162 – E-mail 
cepunifesp@epm.br.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto pelos pesquisadores, não sendo divulgada a 
identificação de nenhum(a) entrevistado(a). 

Está garantido ao(à) Sr(a) o direito de ser mantido(a) atualizado(a) sobre os resultados parciais da pesquisa 
que sejam do conhecimento dos/as pesquisadores/as. 

Não há despesas pessoais para o(a) participante em qualquer fase do estudo. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos instrumentos de pesquisa utilizados nesse estudo 
(nexo causal comprovado), a participante tem direito às indenizações legalmente estabelecidas. 

Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

 

 
Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o projeto de pesquisa: MUDANÇA INSTITUCIONAL:  A HISTÓRIA CONTADA 

PELAS TRABALHADORAS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE  
 
Eu discuti com os/as pesquisadores/as sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 
de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 
que eu possa ter adquirido. 
 
 
_________________________________    ____________________ 
 

Assinatura Participante      Data    
 
_________________________________ 
 

Assinatura da Testemunha 
 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste entrevistado 
ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
_________________________________    _______________________  
    
     Assinatura da Pesquisadora                      Data 
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