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RESUMO 

 

 

Czuy G.C. A Psicologia no contexto do trabalho em serviços públicos de saúde: 

compreensões através de uma experiência de integração ensino-serviço na Atenção Primária 

em Saúde [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, 

Faculdade de Saúde Pública e Escola de Enfermagem; 2016. Versão Corrigida. 

 

 

Tendo em vista as questões oriundas da aproximação da Psicologia com a saúde pública, em 

especial através do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), busca-se 

conhecer as ressonâncias da atuação da Psicologia no Pró-Saúde PET-Saúde USP-Capital em 

uma das Unidades Básicas de Saúde participantes. De acordo com o Ministério da Saúde 

(2011), este programa almeja contribuir para a formação profissional, por meio de grupos de 

aprendizagem tutorial, em áreas estratégicas do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a 

qualificação em serviço de profissionais da saúde e favorecendo aprendizagem de estudantes 

de graduação no próprio contexto em que as ações de cuidado ocorrem. Pensando nas 

contribuições e possíveis influências do Pró PET-Saúde para a formação acadêmica e/ou 

profissional, recorre-se à narrativa de tutor, preceptores e alunos de graduação, participantes 

do programa, colhidas em grupo tutorial e individual, bem como aos diários de bordo da 

pesquisadora escritos a partir de sua experiência no serviço de saúde. Pelo revisitar da 

experiência em narrativa coletiva e individual, encaminham-se questionamentos e reflexões a 

respeito do fazer psicológico na atenção primária à saúde. São também ensaiadas algumas 

questões na direção de compreender as possibilidades de atuação do psicólogo neste contexto 

de trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Educação Superior. Psicologia. Saúde da Família. Fenomenologia. 

 



ABSTRACT 

 

 

Czuy G.C. A Psychology at work in the context of public health services: insights through a 

Service-learning experience in primary health care [dissertation]. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Saúde Pública e Escola de Enfermagem; 

2016. Corrected Version. 

 

 

In light of the issues arising from the approximation of psychology to public health 

particularly through the Program of Education for Working Health (PET-Health), we seek to 

find the resonances of Psychology working in Pro-Health PET-Health USP-Capital in one of 

the participating Basic Health Units. According to the Ministry of Health (2011), this program 

aims to contribute to the vocational training through tutorial learning groups in strategic areas 

of the Unified Health System (SUS), increasing the qualification of health professionals 

service and favoring learning of undergraduate students in the proper context in which care 

actions occur. In thinking about the contributions and influences of Pro PET-Health for 

academic and / or vocational training, the approach of the tutor, tutors and graduate students, 

program participants, collected in tutorial and individual groups as well as the daily log of 

writings by the researcher from her experience in the health service. By revisiting the 

experience in individual and collective narrative, questions and thoughts follow about paying 

attention to psychology prior to health care. There are also included some questions regarding 

understanding the possibilities of psychology in this work context. 

 

 

Keywords: Higher education. Psychology. Family Health. Phenomenology 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A escolha pelo tema foi motivada pelo fato de, enquanto psicóloga, ter sido convidada 

a responder, em diferentes contextos de trabalho, a demandas sociais que não haviam sido 

contempladas durante a minha graduação. Esta não estava alicerçada nas novas Diretrizes 

Curriculares (DCN), mas em apenas três grandes áreas clássicas de atuação do psicólogo: 

clínica, escolar e trabalho/organizacional. Nesse sentido, enfatizava o trabalho autônomo, 

clínico, individual, curativo, privilegiando uma pequena parcela da população: aquela com 

poder aquisitivo.  

Testemunhei as necessidades sociais assim que concluí a formação em Psicologia, 

atuando como psicóloga social do trabalho, com um grupo de coletores e separadores de 

material reciclável, de cooperativas vinculadas a Universidade Estadual de Maringá. Percebi 

que não se tratava de Psicologia, nem do social e da clínica separados, mas de uma clínica 

desvelada a partir de uma ação real, de uma atuação, junto a estes atores sociais e à instituição 

na qual estavam inseridos. 

Durante a formação, questionei-me e problematizei as práticas tradicionais e sua 

aplicabilidade a partir do novo cenário de atuação demandado pelo contexto social brasileiro, 

particularmente na Saúde Pública. Isto porque, já formada, fiz parte de uma equipe de atenção 

a pacientes com deficiência intelectual e múltipla num programa do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em parceria com uma Associação Pais e Amigos do Excepcional (APAE). Foram dois 

anos letivos de convivência. A cada encontro com os pacientes e seus familiares, vestígios 

eram deixados em mim, como um caminho feito pelo “bicho geográfico” que primeiro se 

sente e depois se vê uma erupção saliente na pele em que passou. Porém, por vezes, vi minhas 

ferramentas de trabalho não responderem às necessidades reais, contrapondo-se ao modelo 

tradicional da atuação profissional.  

Simultaneamente a isto, busquei, através de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicologia 

da Saúde e Hospitalar, encontrar possibilidades outras de ação psicológica para tentar 

minimizar as defasagens que encontrei em minha própria formação. Contudo essa opção 

tampouco respondeu minhas questões por estar calcada em uma visão restritiva, centrada e 

focada exclusivamente no funcionamento do hospital, desconectada do restante do sistema 

público de saúde. Ou seja, mais uma vez, deparava-me com uma formação que atendia a 

demandas específicas sem considerar o contexto social. 
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Por meio da prática em contexto de saúde pública, pude perceber que a insuficiência 

da minha ação enquanto psicóloga baseava-se apenas nas áreas tradicionais da formação em 

Psicologia. Assim, as ferramentas por esse caminho obtidas, para responder às demandas que 

vinham até mim, redundavam, muitas vezes, sem sucesso.  

Foi desse desapontamento que surgiu a possibilidade de ingresso no Programa de 

Mestrado Profissional em Formação Interdisciplinar em Saúde, na Faculdade de Odontologia, 

Escola de Enfermagem e Faculdade de Saúde Pública da USP, locada no Departamento de 

Odontologia Social. Afinal, tal formação pareceu poder contemplar as lacunas da atuação 

profissional do psicólogo quando dirigidas à saúde pública. Paralelamente, ao iniciar o curso, 

a experiência do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) apresentou-

se, nesse contexto, como uma possibilidade para o ensino de futuros profissionais de saúde, 

incluindo o psicólogo. Oferece uma formação diferenciada daquela contemplada em 

currículos clássicos, permitindo ação e reflexão sobre a inserção direta de estudantes no 

serviço público de saúde, assim contribuindo para uma aprendizagem no próprio contexto de 

trabalho.  

Parecendo-me ser necessário, de algum modo, debruçar-me sobre minha própria 

história para poder, talvez, retornar ao ponto quando minhas inquietações, ao tornar-me 

psicóloga, tiveram seu marco inicial, resolvi regressar à Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) para iniciar meu percurso de pesquisa. Estabeleci contato, primeiramente, com a 

coordenadora do Pró PET-Saúde para verificar a possibilidade de realização de investigação. 

Após aceite da instituição, os passos seguintes foram sendo percorridos. 

A proposta do projeto era conhecer a experiência em Pró PET-Saúde de tutores, 

preceptores e alunos de graduação de uma das unidades básicas de saúde, considerada como a 

maior em amplitude de profissões de saúde participantes. Assim, o trabalho foi submetido ao 

comitê de pesquisa da Secretaria de Saúde do município de Maringá-PR. 

Sem demora, a autorização foi concedida, estendendo-se a todas as sete unidades 

básicas de saúde (UBS), participantes do programa, para além daquela solicitada. 

Simultaneamente, também estava tramitando no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) da Universidade de São Paulo (USP).  

No entanto, devido à paralisação da Universidade de São Paulo e sem previsão de 

análise do pedido junto ao CEP do Instituto de Psicologia, optamos por modificar
1
 a pesquisa 

                                                 
1
 Devido à orientação recebida pela Plataforma Brasil de que, em se tratando de uma pesquisa calcada na própria 

experiência do pesquisador, não seria necessária autorização do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos. 
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tornando-a cartografia clínica
2
. Tal perspectiva parecia contemplar meu questionamento uma 

vez que estava acompanhando, em caráter observacional, as reuniões do Pró PET-Saúde da 

Universidade Estadual de Maringá, bem como as visitas dos alunos a três Unidades Básicas 

de Saúde, a um Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e à Emergência 

Psiquiátrica do município. 

Frente à mudança da pesquisa, e com dados de diários de bordo
3
 suficientes para 

compor material de análise, retornei à Secretaria de Saúde para solicitar as modificações e 

adendos do projeto. Não poderia ter sido mais desencorajadora a resposta dada pela 

responsável pelo departamento de pesquisa da Secretaria de Saúde: por não ser oficialmente 

participante do Pró PET-Saúde e nem funcionária das UBS, entenderam que a cartografia 

clínica não se configuraria como proposta de pesquisa, de modo que deveria verificar com a 

coordenadora do programa na UEM se haveria outras possibilidades para a realização do 

trabalho, nestes moldes. Não houve espaço para argumentação, pois cada tentativa era 

rebatida, sinalizando até um possível “fechamento de portas” para a pesquisa. 

Porém, resolvi conversar com a coordenação do Pró PET-Saúde da Universidade; 

afinal, havia investimento (físico, mental, financeiro e emocional de tempo e de trabalho). Por 

meio da figura da responsável pelo programa, soube que talvez eu pudesse ser vinculada ao 

Programa como aluna de pós-graduação, já que isto estava previsto em edital, e, por 

conseguinte, não seria mais necessária nenhuma autorização por parte da Secretaria de Saúde, 

pois já estaria contemplada por aquela concedida ao Pró PET-Saúde.  

Foi um momento de tensão e dúvida considerar essa possibilidade, pois questões 

legais deveriam ser verificadas junto ao Programa de Mestrado Profissional em Formação 

Interdisciplinar em Saúde, na Faculdade de Odontologia da USP. Afinal, a resposta legal foi 

encontrada: como poderia me vincular a um Pró PET-Saúde de uma Universidade da qual não 

faço parte, estando geograficamente em estados distintos? Novamente, questões burocráticas 

apontavam a impossibilidade do desenvolvimento da pesquisa e, com isto, novas questões 

emergiram. Deveríamos reformular ou retornar ao modelo de projeto já proposto e autorizado, 

permanecendo no que pensava ser o lócus de origem da minha questão? 

Recomeçar pareceu ser a decisão mais acertada. Afinal, não se tratava apenas de uma 

instituição em particular, ou mesmo de minha formação, mas de algo com amplitude 

                                                 
2
Entende-se cartografia clínica, segundo a bibliografia proposta por Critelli (2012) e Aun (2005), como busca 

por sentido impresso na vida do pesquisador/clínico de tudo que o afeta no campo de intervenção 
3
 Compreendeu-se diário de bordo, como apresentado por Aun (2005): instrumento de pesquisa, via cartografia 

clínica, como uma narrativa da experiência sentida por aqueles que buscam um sentido para a realidade vivida; 

uma criação escrita do que afeta o pesquisador/clínico no encontro com o outro e, por conseguinte, também 

reflete a si mesmo. 
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infinitamente maior: a formação de uma categoria profissional. Nesse sentido, como meu 

questionamento dirigia-se à formação do psicólogo para atuar no sistema público, 

principalmente da saúde, pensei que, articulando minha busca aos dois programas por mim 

procurados, abriria a possibilidade de um projeto de pesquisa. Desse modo, dentro do 

Mestrado Profissional, é para o Pró PET-Saúde que dirijo meu olhar e, mais especificamente, 

como nele é experienciada a inserção da Psicologia. 

Dessa forma, parto do questionamento de que a formação em saúde no Brasil, como 

apresentada por alguns autores, revela-se um entrave na atenção à saúde da população, devido 

às Diretrizes Curriculares que, por vezes, não abarcam conteúdos dirigidos ao atendimento no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando que cada vez mais os profissionais estão sendo 

convocados a responder às demandas sociais em saúde pública, questionar e refletir acerca da 

atuação da Psicologia no Pró PET-Saúde talvez possibilite apontar outras formas de ação, a 

partir do que já se apresenta, frente às necessidades de reformulação do ensino das profissões 

de saúde para contemplar o sistema público, tanto para o profissional da área quanto para os 

demais participantes do programa: agentes sanitários e população.  

Tendo em vista tal questão, lanço-me à experiência. Sendo eu, também sujeito 

participante, permito-me mergulhar na vivencia para dela recolher o que me for apresentado. 

Assim, é possível que o leitor perceba, ao longo deste trabalho, diferenças na minha forma de 

escrita e estruturação das ideias, isto é, não há apenas um estilo. Apesar de haver percebido tal 

discrepância, opto por deixá-la dessa forma, tendo em vista que, como dito por Critelli (2007), 

o caminho trilhado diz da pesquisa, essa minha alternância de estilo, autores e escrita dizem - 

e muito - do que foi percorrido. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 

Para se compreender melhor a profundidade da questão de como acontece à atuação da 

Psicologia na saúde pública, lança-se mão do Pró-Saúde PET-Saúde por compreendê-lo como 

uma política pública que permitiu olhar a formação em saúde no Brasil, como essa formação 

tem sido discutida e refletida por seus atores, principalmente no âmbito da atenção básica. 

Tais discussões dirigem-se a perspectivar uma melhor qualificação de trabalhadores que se 

situam no serviço público de saúde. Mas do que realmente estamos falando? 

Apontam-se, nesse contexto, o desequilíbrio entre oferta e demanda de profissionais, 

sua má-distribuição, as dificuldades de permanência no trabalho, as competências e o 

conhecimento limitado, bem como o desenvolvimento de estratégias equivocadas de gestão 

frente à realidade do serviço e à demanda populacional, entre outras coisas. Por conseguinte, 

demonstram a necessidade de formar profissionais atuantes que contribuam para a 

organização e o efetivo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que os 

recursos humanos no SUS se apresentam como um notável entrave na atenção à saúde da 

população no Brasil (Brasil, 2009). Assim, a grande barreira da relação Serviços de Saúde e 

Ensino em Saúde encontra-se no descompasso entre a formação dos profissionais e as 

necessidades da população (González; Almeida, 2010). Tratar-se-ia principalmente da 

inadequação da formação em saúde no Brasil? Tal fato desvelaria consequências nocivas ao 

serviço público de saúde? 

Diante do grande desafio revelado pela atuação dos profissionais de saúde que, por 

vezes, não respondem às necessidades da comunidade atendida, uma questão surge: como 

realmente tem se mostrado a formação em saúde no país?  

Talvez um modo de responder tal questionamento seja recorrer à historicidade da 

saúde, ou seja, retornar ao surgimento do SUS e de suas políticas públicas
4
, através dos 

trabalhos desenvolvidos por Büchele et al (2006), Caçapava e Colvero (2008), Cavalheiro e 

Guimaraes (2011) entre outros. Porém, mais do que traçar uma linha cronológica e informar 

com datas os fatos que provocaram mudanças no modo de pensar o processo saúde-doença e 

cuidado, até mesmo para não reproduzir um discurso meramente político-ideológico, nesse 

primeiro momento, o foco será no modo como tem sido repensada a capacitação dos 

profissionais de saúde, por compreender que a atuação destes programas reflete-se 

                                                 
4
 As políticas públicas, bem como o estabelecimento do Sistema Único de Saúde serão abordados de forma 

específica em outro momento. 
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diretamente nas ferramentas de trabalhadores para responderem às necessidades reais 

encontradas no cotidiano do serviço de saúde.  

Nesse sentido, Santos e Westphal (1999), Marsiglia (2004), Gattas e Furegato (2006), 

Motta e Aguiar (2007), Campos et al. (2009) demonstram a necessidade de estratégias 

didático-pedagógicas em conjuntura com a realidade social: metodologias que exijam visão 

crítica, produção de conhecimento, vivência e participação ativa dos graduandos, 

possibilitando a compreensão dos fenômenos, bem como a diminuição da fragmentação do 

conhecimento, propiciando a humanização no atendimento e a percepção adequada das 

vicissitudes do indivíduo. Portanto, o trabalho em equipe interdisciplinar é considerado, 

atualmente, a ação mais pertinente para atender integralmente e resolutamente às demandas 

da atenção à saúde no SUS. 

Pensar sobre a formação em saúde e suas defasagens aponta a necessidade de refletir o 

que tem sido realmente feito para sanar a discrepância entre a realidade dos serviços públicos 

de saúde e o que tem permanecido apenas no campo teórico em relação a este contexto de 

trabalho. Assim, pode-se dizer que, no que tange ao processo ensino-aprendizagem e as 

inovações “exigidas” pela concepção de saúde, foram estabelecidos aparatos legais, 

mecanismos e estratégias político-organizativas, tais como a Portaria 198/GM/MS, em 2004, 

estabelecendo a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Brasil, 2004), o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) 
5
. 

Destaca-se, no ano de 2008, a criação do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - 

PET-Saúde. 

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2011), Assega et al. (2010) e Araújo et 

al. (2012), o PET-Saúde, através de fomento (sob a forma de bolsas, formação e outros 

investimentos, para grupos de aprendizagem tutorial na Atenção Primária), oportuniza a troca 

de experiências, de saberes, da comunicação e da colaboração entre os membros da equipe, 

propiciando uma formação que vai além do saber teórico. Propõe-se atentar às necessidades 

da população, a fim de formar futuros profissionais atuantes e comprometidos com o SUS, 

sensibilizados e empenhados na prática de ações de saúde e no bem estar da comunidade.  

Nesse sentido, consideramos o Pró PET-Saúde da Universidade de São Paulo (USP), 

que conta com a participação de dez cursos de graduação no subprojeto Saúde da Família: 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia e Terapia Ocupacional. Atua a partir de sete grupos tutoriais, 

                                                 
5
Vislumbra a integração ensino-serviço, através da inserção dos estudantes desde os anos iniciais de formação, 

no local onde as práticas da Rede SUS ocorrem, com enfoque na atenção básica de saúde (Brasil, 2005). 
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vinculados a diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBS) das Supervisões Técnicas de Saúde 

do Butantã e Lapa-Pinheiros (Jardim Boa Vista, Vila Dalva, Jardim São Jorge, Paulo VI, 

Jardim D'Abril, Vila Piauí e Centro de Saúde Escola Butantã). Além disso, no subprojeto 

Saúde Mental estão envolvidos os cursos de Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Terapia 

Ocupacional e Educação Física, compondo um grupo tutorial ligado à Supervisão Técnica de 

Saúde Lapa-Pinheiros (NASF- UBS Vila Piauí, NASF - UBS Parque da Lapa, CAPS III - 

Adulto Itaim Bibi, CAPS II Adulto Lapa e CAPS ad II Vila Madalena/PROSAM).  

Diante disso, e retomando o fato de que o PET- Saúde, enquanto uma política pública 

entre Instituição de Ensino Superior (IES) e equipamentos da rede de saúde, almeja 

teoricamente diminuir as defasagens entre formação e atuação, o presente trabalho objetiva 

conhecer e refletir as ressonâncias da atuação da Psicologia nesse contexto. Por meio da 

experiência de tutor, preceptores e alunos de graduação, participantes do Pró PET-Saúde 

USP-Capital em uma das Unidades Básicas de Saúde, integrantes do Programa entre 

2013/2014, e da inserção da pesquisadora na equipe de trabalho são acompanhados por trinta 

dias, profissionais de todas as áreas de atuação de uma das unidades básicas de saúde 

participantes.Talvez outras possibilidades de atuação, não ainda contempladas durante a 

graduação, poderão emergir, privilegiando, como realmente tem se mostrado, a formação em 

saúde em Psicologia nesse programa. 
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3 PELOS CAMINHOS DA HISTÓRIA 

 

 

Nesta seção, discorrerei, de forma breve e simplificada, como ocorreu a organização 

sanitária do Brasil e, por conseguinte, como as políticas públicas foram estabelecidas de 

acordo com o momento histórico para entender como estas se dispõem na atualidade. 

Paim (2009) pondera que o Brasil imperial não dispunha de nenhum modelo de 

atenção à saúde, limitando o atendimento à população aos recursos da terra (plantas e ervas), 

realizado não por médicos - pois havia um número restrito desses profissionais, apenas quatro 

deles sediados na cidade do Rio de Janeiro - mas, por boticários (farmacêuticos). Já no início 

da república 1889 até 1930, Paim (2009) assinala que não existia um modelo sanitário para o 

país, o que o deixava exposto a epidemias, por exemplo, de febre amarela, varíola, malária e 

peste, refletindo circunstancialmente sobre o comércio, agroexportador, pois os navios 

estrangeiros não queriam mais atracar no porto do Rio de Janeiro, principal centro comercial 

do país. 

Diante de tal quadro, foram tomadas as primeiras medidas em saúde pública. Oswaldo 

Cruz assumiu a diretoria do Departamento Federal de Saúde Pública, e propôs a erradicação 

da epidemia de varíola, com medidas agressivas e “ditatoriais”, deixando a população 

revoltada. Assim, iniciou-se o que chamamos de Modelo Sanitarista Campanhista, o qual se 

tornou o modelo predominante de proposta de intervenção na área da saúde coletiva durante 

décadas (Paim, 2009).  

Na década de 20, a economia brasileira era basicamente agroexportadora, baseada na 

monocultura do café, bem como no comércio exterior dos produtos, desencadeando um 

processo de industrialização e urbanização crescente do país. Neste período, os operários 

europeus - que tinham o conhecimento de quais eram os direitos dos trabalhadores, adquiridos 

na Europa, e diante das más condições de trabalho e da falta de garantias trabalhistas 

oferecidas no Brasil - procuraram mobilizar e organizar a classe operária na luta pela 

conquista dos seus direitos, ocorrendo, assim, as primeiras reivindicações por políticas 

previdenciárias e de assistência à saúde no país (Paim, 2009). 

Para Pagliosa (2008), as políticas públicas de saúde têm suas raízes epistemológicas e 

de ação calcadas nos movimentos históricos, mais precisamente no Brasil, tiveram seus 

modelos, juntamente com o de atenção à saúde, reordenados com o estabelecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS); consonante a isto, ocorreram mudanças na concepção do 
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perfil epidemiológico e do processo de saúde-doença do país. Desta forma, assinala que se 

trata da inserção não apenas do SUS, mas também do processo saúde-doença no movimento 

de transformação vivenciado pela sociedade ao longo das últimas décadas no que tange à 

econômica, à política, ao social e ao cultural. 

Ou seja, foi por meio do movimento da Reforma Sanitária Brasileira em 1986, 

compreendido entre a transição da ditadura para a abertura à democratização do país, que a 

política de saúde apontou para novos nortes, estabelecendo, por meio de seus atores sociais, 

uma nova concepção de saúde, a saber: direito de todos os indivíduos em território brasileiro e 

um dever do Estado (Caçapava; Colvero, 2008). Pode-se assinalar que esse contexto de 

mudança foi marcado por vários eventos, como a criação da Comissão Nacional de Reforma 

Sanitária, nos anos 1980 e a 8ª Conferência Nacional de Saúde ocorrida em 1986, a qual tinha 

como principal bandeira a atenção à saúde; esses eventos influíram de maneira determinante 

na elaboração da nova Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). 

Devido aos trabalhos técnicos produzidos pela Comissão da Reforma Sanitária que se 

tornou possível definir o Sistema Único de Saúde (SUS) como o órgão responsável por 

garantir a saúde, não apenas por meio de campanhas de não propagação de doenças, que 

colocavam em risco a saúde coletiva, mas por meio da prestação de saúde de serviços 

públicos de promoção, prevenção e recuperação (Caçapava; Colvero, 2008). Assim, a nova 

concepção de saúde, considera a alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda, 

trabalho, educação, transportes e etc. como determinantes e condicionantes da saúde, 

delegando aos órgãos que compõem o Sistema Único de Saúde o dever de identificar esses 

fatos sociais e ambientais e, ao Governo, o de formular políticas públicas condizentes com a 

elevação do modo de vida da população (Brasil, 1990; Caçapava; Colvero, 2008). 

Neste sentido, pode-se assinalar o princípio de integralidade como um fio condutor 

para as práticas em saúde e como um dos pilares para a atenção primária em saúde, pois 

compreende que as ações dos profissionais devem considerar à condição integral - e não 

parcial - dos indivíduos, ou seja, oferecendo um cuidado não fragmentado a órgãos, sistemas 

ou a partes doentes, mas a sujeitos que estão inseridos em um contexto social, histórico, 

político, familiar e ambiental, oferecendo uma assistência dirigida para as necessidades reais 

da população (Ceccim e Feuerwerker, 2004; Fracolli et al., 2011). 

Para Machado et al. (2007), a integralidade propõe o cuidado com ações que 

estimulam, de forma coesa e interligada, a promoção de saúde, prevenção de agravos, 

abrangendo tanto a atenção em saúde individual quanto a coletiva, demandando dos 

profissionais um aprendizado contínuo e uma atuação interdisciplinar. 
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De igual modo, Teixeira (2011, p.6) assinala: 

 
A noção de integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis para a 

promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos e assistência a doentes, 

implicando a sistematização do conjunto de práticas que vem sendo 

desenvolvidas para o enfrentamento dos problemas e o atendimento das 

necessidades de saúde. 

 

Desta forma, pode-se dizer que, com o princípio de integralidade do SUS, ocorreu 

uma metamorfose do modelo assistencial, até então estabelecido, e, por conseguinte, 

ampliação da compreensão de saúde, ao passo em que iniciaram mudanças progressivas dos 

serviços, passando pela ênfase em prestação de atendimentos médicos individuais (com 

demanda espontânea de busca pelo serviço e principalmente pelo enfoque curativo), até 

atingir um modelo de atenção integral à saúde e, consequentemente de inclusão de ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças e recuperação (Büchele et al., 1996). Santos e 

Westphal (1999) corroboram que, na perspectiva citada, o sujeito pode se tornar ativo e 

responsável pelo seu tratamento e corpo, seja através de cuidados ou por ações políticas que 

visam à redução das discrepâncias sociais, educacionais, de cooperação e participação nas 

decisões que o afetam de algum modo.  

Cavalheiro e Guimaraes (2011) assinalam que as mudanças ocorridas no âmbito da 

saúde, oriundas da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) e da publicação da lei 8080/90 

(Brasil, 1990), trouxeram à tona a defasagem da formação de profissionais de saúde, 

impulsionando, assim, discussões sobre a formação e desenvolvimento de profissionais da 

área. Essa formação demandava ampliação de conhecimento científico e prático que 

contemplasse o atendimento integral do indivíduo, priorizando atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais, como proposto pelas Diretrizes do SUS. 

Souza e Souza (2009) citam que a integralidade, em saúde, perpassa por questões 

sociais, subjetivas, emocionais, biológicas, entre outras, mostrando-se assim a integração e 

inter-relação de profissionais de diferentes áreas de conhecimento como uma possibilidade 

acertada. Desta forma, a interdisciplinaridade tornou-se um meio para a reorganização do 

trabalho, pois pensar o processo saúde-doença-cuidado, intrínseco ao atendimento integral e 

resolutivo, inviabiliza que o problema de saúde seja contemplado por apenas uma área de 

atuação, haja vista que não se trata apenas de doença, do biológico, mas também, do psíquico, 

do social, de práticas de promoção de saúde e de prevenção de doenças. 

Portanto, o processo de trabalho torna-se integrado por estabelecer vínculos que vão 

além de simples comunicação de saberes e práticas fragmentadas, constituindo um saber e 
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prática comum condizentes com a realidade social (Souza; Souza, 2009; Nogueira, 1998; 

Furtado, 2007). Mas por que falamos de práticas fragmentadas? Será que têm relação com a 

formação dos profissionais de Saúde? Vamos pensar um pouco sobre isso no próximo item. 

 

 

3.1 A FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

 

Historicamente, a formação em saúde pode ser remontada ao Brasil imperial quando 

havia uma predominância de um aprendizado prático, em laboratórios ou acompanhando 

profissionais mais experientes e pelo desenvolvimento da experiência (exercício dedicado). 

Assim, configurava-se um ensino livre, sem currículo mínimo ou sem Diretrizes Curriculares 

nacionais (Carvalho; Ceccim, 2014). 

Retomando as primeiras medidas em saúde pública propostas pela diretoria do 

Departamento Federal de Saúde Pública, Carvalho e Ceccim (2014) assinalam que as 

necessidades sociais do país revelaram a necessidade de formar profissionais não mais a partir 

de envio dos estudantes para o exterior, pois havia necessidade de aprendizagem dos 

problemas nacionais de saúde. Desta forma, primou-se pela contratação de professores 

estrangeiros para ensinar e criar novas escolas profissionais no país. 

Para regulamentar a educação formal e tornar a formação superior científica, foram 

introduzidas as recomendações do Relatório Flexner, em 1910, estimulando a fragmentação e 

especialização dos profissionais de saúde. Além disso, enfatizou o biologicismo e o 

mecanicismo, supervalorizando o saber clínico em detrimento do social e subjetivo 

(Zlbovicius, 2007). Nesta direção, os conteúdos foram cristalizados e fragmentados em 

disciplinas, tornando a educação instrumental e recortada, subdividindo-a em ciências básicas 

e ciências clínicas, área biológica e área profissional, conhecimentos aplicados e 

conhecimentos reflexivos. 

Fônseca e Junqueira (2014) acenam para a inadequação da formação superior às 

demandas de saúde da população, na medida em que os cursos eram formulados de forma 

rígida, tornando-se um modelo a ser seguido em todo o país. Tais currículos eram chamados 

mínimos, vigoraram até a década de noventa e impossibilitavam que as instituições de ensino 

construíssem projetos pedagógicos diferentes dos estabelecidos pelo Conselho Federal de 

Educação.  
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Em 1978, porém, com a Conferência de Alma-Ata, viu-se a necessidade de reforma 

curricular no que tange ao preparo dos profissionais de saúde. Estabeleceram-se parâmetros 

básicos de Atenção primária em Saúde (APS), baseados no conceito ampliado de saúde, como 

principal meio para alcançar a meta de saúde para todos até 2000 (Alma-Ata, 1978). 

Dois anos mais tarde, na 7ª. Conferência Nacional de Saúde do Brasil, debateu-se a 

necessidade de que recursos humanos adequados fossem desenvolvidos para o atendimento 

nos serviços básicos de saúde (Brasil, 1980). Já a 8ª Conferência Nacional de Saúde ocorrida 

em 1986, além de ter sido determinante para a Constituição de 1988 e para o estabelecimento 

do SUS, apresentou a inadequação da formação dos profissionais de saúde como um notável 

entrave na atenção à saúde da população no Brasil, devido às deficiências em nível técnico, 

ético e de consciência social durante a formação (Brasil, 1986). Dessa forma, com a 

constituição de 1988, o SUS passa a ter responsabilidade, juntamente com a educação, de 

adequar à formação dos profissionais de saúde, de acordo com seus princípios, a fim de 

formar perfis profissionais atuantes e comprometidos com o sistema, sensibilizados e 

empenhados na prática de ações de promoção à saúde e ao bem estar da comunidade. Assim, 

a política de formação em/para a saúde demonstra como eixo estruturante a integração entre 

ensino e serviço, a qual deve ser baseada no princípio da integralidade do SUS (Brasil, 1990). 

Na 10ª. Conferência Nacional de Saúde, assinalou-se a necessidade de que os 

trabalhadores oferecessem um serviço com qualidade técnica, agilidade e humanizado. Para 

tanto, conjecturou-se a revisão dos currículos mínimos, a fim de que fossem adequados às 

necessidades epidemiológicas e demográficas do Brasil (Brasil, 1997). Mas foi em 1996, com 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Brasil, 1996), que ocorreu a 

flexibilização curricular para que se atendesse as especificidades de cada curso.  

Nesta mesma direção, o Conselho Nacional de Educação (CNE), um ano depois, 

assinala que o currículo mínimo é ineficaz para garantir a qualidade da formação, por não 

possibilitar a inovação dos projetos pedagógicos e, por conseguinte, a diversificação do 

ensino, estabelecendo, portanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 

Em 2001, nas Orientações para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação, 

passou-se a primar uma articulação entre teoria e prática para a formação (BRASIL, 2001). 

Na área da saúde, as DCN são desafiadas a romper com o biologicismo e tecnicismo tão 

presentes nas estruturas Curriculares clássicas, olhando também para as determinações 

socioeconômicas que permeiam os processos de tratamento e diagnóstico (Zilbovicius, 2007). 

Como já mencionado, Santos e Westphal (1999), Marsiglia (2004), Gattas e Furegato 

(2006), Motta e Aguiar (2007), Campos et al. (2009) assinalam a necessidade de estratégias 
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didático-pedagógicas condizentes com a realidade social da população. Neste sentido, 

surgiram algumas estratégias político-organizativas, como o PROMED, Aprender SUS, Ver 

SUS Brasil, Educar SUS, Pró Saúde, entre outros (Carvalho e Ceccim, 2007). Para o presente 

trabalho, não nos deteremos a todas as estratégias supracitadas, apenas olharemos para a 

Portaria 198/GM/MS, em 2004, a qual estabelece a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (Brasil, 2004), através do Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE). 

Esta Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS) surge como 

iniciativa para formar profissionais a partir de espaços coletivos que possibilitem a reflexão, 

problematização, diálogo acerca de seu cotidiano de trabalho. Ou seja, compreende o 

potencial educativo do próprio trabalho, como possibilidade de promoção de mudanças, na 

medida em que os profissionais produzem saberes comuns a partir de suas próprias 

experiências e práticas de saúde, trazendo seus valores, conceitos e cultura. Sem dúvida, isso 

pode implicar e repensar seus processos de trabalho, as organizações de saúde e ensino, e, por 

conseguinte, oferecer um cuidado humanizado, ético, de acordo com as necessidades reais da 

população atendida (Ceccim e Feuerwerker, 2004; Ceccim, 2004). 

Nesta direção Ceccim (2005, p. 162) assinala que: 

 

o que deve ser realmente central à Educação permanente em saúde é sua 

porosidade à realidade mutável e mutante das ações e serviços de saúde. É a 

ligação política com a formação dos perfis profissionais e de serviços, a 

introdução de mecanismos, espaços, e temas que geram auto- análise, 

autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, enfim, pensamento 

(disruptura com instituídos, fórmulas ou modelos) e experimentação (em 

contexto, em afetividade – sendo afetado pela realidade/afecção).  

 

 

Trata-se de um processo democrático na medida em que não se restringe a uma 

capacitação, treinamento ou transmissão de uma técnica, “repassada” por alguém que detém o 

suposto saber (verticalização da saúde), mas de uma construção de conhecimento que produz 

sentido para o sujeito a partir da problematização da realidade concreta, das exigências 

oriundas do cotidiano de trabalho, e que considera as vivências e conhecimentos que os 

indivíduos possuem, numa vinculação horizontal, intersetorial e interdisciplinar, tornando a 

aprendizagem significativa (Bertussi, 2004). 

Assim, pode-se dizer que a formação na área da saúde vai além das exigências de um 

profissional treinado que produz resultados de uma ação dirigida a um dado fim já “pré 

definido” e que se restringe a reproduzir uma técnica, não que resultados e técnicas não sejam 
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importantes, são, mas conforme ponderado por Ceccim e Feuerwerker (2004, p.49), “[...] é 

um trabalho de escuta, em que a interação entre profissional de saúde e usuário é determinante 

da qualidade da resposta assistencial”.  

Faz-se necessário que os trabalhadores passem a ser “atores sociais das reformas, do 

trabalho, das lutas pelo direito à saúde e do ordenamento de práticas acolhedoras e resolutivas 

de gestão e de atenção à saúde” (CECCIM, 2005, p. 173).A Educação Permanente mostra-se 

como possibilidade para produzir estas transformações ao passo em que problematizam e 

dialogam sobre o trabalho, no coletivo, podem perceber os desconfortos e a insipiência de sua 

prática para responder as demandas que chegam até eles e assim, produzir práticas e conceitos 

diferentes dos experenciados até então, consequentemente, produzindo o cuidado em saúde a 

partir de sua “atuação” (Merhy, 2005). 

Seguindo a perspectiva de educação pelo trabalho, destaca-se, no ano de 2008, a 

criação do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde
6
. Para Assega et 

al. (2010) e Araújo et al. (2012), o PET-Saúde, através de fomento do Ministério da Saúde 

(2011) (sob a forma de bolsas, formação e outros investimentos, para grupos de aprendizagem 

tutorial na Atenção Primária), oportuniza a troca de experiências, de saberes, da comunicação 

e da colaboração entre os membros da equipe, propiciando uma formação que vai além do 

saber teórico. Propõe-se atentar às necessidades da população, a fim de formar futuros 

profissionais atuantes e comprometidos com o SUS, sensibilizados e empenhados na prática 

de ações de saúde e no bem estar da comunidade.  

 

 

3.2 E A PSICOLOGIA? 

 

 

Inicio rememorando minhas próprias inquietações acerca da formação de Psicologia: 

Como se mostra? Há um modelo curricular comum? 

Para Carneiro (2009), o conhecimento informativo e cumulativo, propiciado pelas 

disciplinas teóricas é privilegiado, ao passo que coloca a racionalidade técnica e o acúmulo de 

conhecimento prévio como anterior à prática. Por sua vez, Ferreira Neto (2010, p. 393) 

observa que, até meados de 90, havia a “tradição de décadas de ensino em Psicologia voltado 

                                                 
6
 Vislumbra a integração ensino-serviço, através da inserção dos estudantes desde os anos iniciais de formação, 

no local onde as práticas da Rede SUS ocorrem, com enfoque na atenção básica de saúde (BRASIL, 2005). 
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para o exercício autônomo e liberal da profissão em consultórios particulares” (Silva, 1992; 

Ferreira Neto, 2010; Spink, 2007) a qual denotou ao psicólogo uma identificação/perfil de um 

profissional que atua na área clínica (Ferreira Neto, 2010).  

Para Santos (2013), o perfil do psicólogo como autônomo e liberal tem relação com a 

abertura econômica do país para o neoliberalismo, o qual trouxe uma noção mercadológica 

que estabeleceu ao psicólogo um saber-fazer e atuação baseada no uso exclusivo de seus 

conhecimentos e técnicas, com predomínio na realização de atividades de seleção e 

diagnóstico, como, por exemplo, na avaliação psicológica e na utilização de testes 

psicológicos, valorizando a utilização do método experimental e, por conseguinte, aproximando 

a Psicologia das ciências naturais. 

Além disso, Mancebo (2008) assinala que este “modus operandi” calcado no 

diagnóstico e na intervenção nas três grandes áreas da Psicologia- Escolar, Clínica e 

Organizacional - foi estabelecido devido à importação de modelos padronizados utilizados na 

Europa e Estados Unidos, mas que estes não respondiam às demandas sociais da população 

brasileira por se configurarem centrados na técnica, e ainda reverberam na prática e na 

formação do profissional.  

Nesta mesma direção, Bernardes e Aragaki (2011) apontam que a atuação do 

profissional, em descompasso com as necessidades reais dos indivíduos, e com as Políticas 

públicas, deve-se ao fato de que formação em Psicologia produz ainda um conhecimento, 

predominantemente, disciplinar. 

Além disso, a Psicologia, historicamente, mostra-se como uma ciência que se compõe 

por várias correntes psicológicas. O aluno se depara com o fato que “precisa” se filiar a uma 

linha teórica a qual o direcionará/ fundamentará para a prática a ser realizada nos anos finais, 

em estágio supervisionado (Carneiro, 2009). 

Neste mesmo sentido, Nunes (2015, p.17-18) assinala que:  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais não limitam a oferta de estágio aos 

últimos anos de graduação. Entretanto, ainda prevalece a dicotomia entre 

saberes teóricos e práticos, sendo que o estudante precisaria primeiro 

conhecer a teoria para então observá-la e aplicá-la nos estágios. Por essa via, 

a compreensão da formação e do ensino tendem a se reduzir ao treino de 

procedimentos técnicos. 

 

Bernardes (2012) assinala que houve progressos e retrocessos desde o surgimento das 

Diretrizes Curriculares dos cursos de Psicologia, mas que estas se mostram importantes por, 
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enquanto processo histórico, terem sido construídas a partir do coletivo, de discussões, 

negociações, disputa de poder e conflitos de interesse dos vários atores e instituições. 

Inicialmente, a formação da Psicologia se dava através do currículo mínimo, aprovado 

pelo Conselho Federal de Educação em 1962, Parecer 403/62, mesmo ano em que foi 

regulamentada enquanto profissão, Lei n. 4.119, de 27/08/1962, porém apenas nos anos 90 

que passou a ser regida pelas Diretrizes Curriculares (Bernardes, 2012).  

O autor abaliza, à luz de Coimbra (1995), que este período, correspondente à ditadura 

militar, apresenta através da Reforma Universitária a resolução para a “Crise Universitária” 

sinalizando o início da privatização do ensino. 

Apesar da formação de Psicologia ser nominada como generalista, na prática, se 

mostra com dupla especialização precoce, ou seja, as ênfases Curriculares (escolar, 

organizacional e clínica) trazem em si a racionalidade prática que, historicamente, nas 

reformas Curriculares, reverbera a Psicologia Aplicada, reduzida a estágios específicos, o que 

acarreta a não dissociação da área de conhecimento, campo de atuação e objeto de estudo, 

tornando os profissionais especialistas da especialidade escolhida. Em outras palavras, o 

aluno acaba reproduzindo, “aplicando”, um mesmo procedimento nos vários contextos em 

que está inserido (Bernardes, 2012). 

Uma possibilidade para se pensar a formação generalista, segundo Bernardes e 

Aragaki (2011), seria construir formas de conhecimento que amplie as ênfases na medida em 

que consegue articular as diferentes áreas de conhecimento e seus objetos não como Ênfases 

Curriculares voltadas a um campo específico de atuação, mas como ênfases temáticas que são 

perpassadas por todas as áreas de conhecimento e de atuação da Psicologia e assim não 

excludentes e reduzidas a estágios específicos. Ou seja,  

 

Não se trataria mais de Estágios em Clínica, Escolar, Trabalho etc. Mas, 

estágios em saúde, por exemplo. Estágios que o clínico, o escolar e o 

organizacional pudessem dialogar sobre o que os modos de atender 

(integrais) falam dos modos de educar ou de gerenciar. Ao constituir as 

Ênfases amplas, temáticas e não excludentes, o conceito original desmancha-

se e renova-se provocando rupturas com a herança da especialização 

precoce, fragmentária e, muitas vezes, tecnicista da Psicologia (Aragaki e 

Bernardes, 2011, s.p.).  

 

Diante disso, parece pertinente a discussão sobre a formação profissional em 

Psicologia que não se restrinja aos “modelos clássicos”, à aplicabilidade de técnicas, ou da 

teoria em estágios, nos últimos anos de graduação e, principalmente, que oportunize práticas 

psicológicas ampliadas aos diferentes campos de atuação do psicólogo. Precisamente nesta 
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pesquisa, o campo da atenção psicológica compõe a atenção primária à saúde, através do 

PET-Saúde e da inserção da pesquisadora no campo. E ainda, que possibilite ao aluno a 

reflexão crítica e ética sobre o seu aprendizado e formação e também frente às demandas que 

a eles se apresentam. 

 

 

3.3 PSICOLOGIA E A SAÚDE PÚBLICA 

 

 

Para pensar sobre Psicologia e saúde pública, busco referências no trabalho 

apresentado por Czuy et al. (informação verbal) 
7
, os quais assinalam que a Psicologia no 

âmbito da saúde pública, até aproximadamente a década de 1970, era incipiente. Sua história 

recente no Brasil está apoiada na Lei Federal 4.119, regulamentada em 1962, a qual alicerça a 

profissão em quatro grandes áreas de atuação: a clínica, a escolar, a industrial e o magistério; 

enfatizando o trabalho autônomo, clínico, individual, curativo, privilegiando uma parcela da 

população com poder aquisitivo (Dimenstein, 1998). 

Transformações sociais e econômicas, ocorridas nas décadas de 1970 e 1980, tais 

como os movimentos de resistência à ditadura militar, a reforma sanitária e a retração 

econômica, contribuíram para que muitos psicólogos, centros de formação e serviços 

repensassem a prática, o modo e o lugar de ação do psicólogo. Assim, com a aprovação e 

validação da Constituição em 1988, após a queda do regime militar, o Brasil se lança no 

desafio de pôr em ação os princípios fundamentais do novo estado brasileiro.  

Como resultado da mobilização popular, de classes profissionais e do governo, 

organizada em Conferências de Saúde surge, em 1990, a Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8080/1990) que regula e especifica em todo o território nacional as ações e serviços de saúde. 

Assim, o chamado Sistema Único de Saúde (SUS), articulado em programas e estratégias, 

convoca os profissionais de saúde a comparecer e atuar em campos diversos. 

Na Psicologia, esse chamado traz à tona a defasagem da formação para o trabalho em 

saúde, impulsionando, assim: a) discussões sobre a formação e desenvolvimento de 

profissionais da área; b) ampliação de conhecimento científico e prático que contemple o 

atendimento integral do indivíduo/território, priorizando atividades preventivas, sem prejuízo 

                                                 
7
 Czuy G C, Milanesi P V, Morato H T P. Psicologia fenomenológica existencial e interdisciplinaridade: a 

formação do psicólogo para atuação em saúde pública. Capítulo de livro encaminhado para avaliação. 
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dos serviços assistenciais, como proposto pelas Diretrizes do SUS; c) abertura e ocupação dos 

espaços de trabalho destinados à Psicologia visando sua aplicabilidade em novo cenário da 

Saúde Pública-SUS e; d) discussão da interdisciplinaridade (prerrogativa do SUS) e da ação 

em território, uma vez que o psicólogo é convidado a integrar equipes e coletivos mobilizados 

em ações de saúde. Porém, nesta época, ainda não possuía fundamentação teórica e prática 

para tal, mantendo um modelo de trabalho calcado no arquétipo médico hegemônico, 

enfocando o tratamento de fenômenos da esfera psíquica ou mental, sem considerar o 

contexto social, econômico e político no qual o indivíduo está inserido (Silva, 1992; 

Dimenstein, 1998; Spink, 2007; Cavalheiro; Guimaraes, 2011). 

Para Spink (2003), o distanciamento produzido pela Psicologia no campo da Saúde 

Pública tem como esteio a hegemonia do modelo médico na compreensão do processo saúde- 

doença, bem como pela ausência de disciplinas na graduação que tematizem a Saúde Pública, 

prevalecendo o ensino de teorias com enfoques individuais. 

Na mesma direção, Benevides (2005) assinala a necessidade de superação da 

fragmentação do saber/fazer da Psicologia através da problematização das ações de saúde 

para que estas não se restrinjam aos enquadres clássicos e modelos individuais e privados que 

se mostram hegemônicos na formação e que considerem o sujeito integralmente.  

E ainda, que não seja uma prática que se limite à aplicabilidade de técnicas, mas que 

seja articulada com os princípios básicos do sistema de saúde e com as necessidades da 

população, a qual possibilite a escuta e o olhar clínico daqueles que buscam os serviços de 

saúde pública, ou seja: “Não podemos confiar nas mais refinadas tecnologias sem escutar a 

vida concreta e cotidiana, como individualmente vivida, daqueles que vêm aos serviços e às 

equipes de saúde” (Ceccim e Feuerwerker, 2004, p. 1409). 

Copio Czuy et al. (informação verbal) 
8
 para assinalar que esses desafios apontados 

perduram e vêm sendo cada vez mais assumidos pelos profissionais, centros de formação e 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), como podemos observar na publicação organizada 

deste órgão em 1994, acerca do fazer do psicólogo e das práticas emergentes e, mais tarde, 

nas publicações de Ronzani e Rodrigues (2006), Dimenstein (1998), Boing e Crepaldi (2010). 

Nessa direção, na segunda década dos anos 2000, com a crescente necessidade da atuação do 

psicólogo na saúde pública, o CFP organizou pesquisa para conhecer o fazer dos psicólogos 

que estão inseridos na Atenção Básica de Saúde (ABS), último nível a ser ocupado pela 

profissão. Essa pesquisa foi publicada em 2011, sob a forma de uma cartilha do Centro de 

                                                 
8
 Czuy G C, Milanesi P V, Morato H T P. Psicologia fenomenológica existencial e interdisciplinaridade: a 

formação do psicólogo para atuação em saúde pública. Capítulo de livro encaminhado para avaliação 
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Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Conselho Federal de Psicologia, 

2010), enfatizando o caráter de em-construção do saber-fazer e as exigências de se repensar 

tanto a prática quanto a formação diante dos desafios da ABS  
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4 OBJETIVOS  

 

 

4.1 GERAL 

 

 

 Conhecer as ressonâncias da atuação da Psicologia no Pró-Saúde PET-Saúde USP-

Capital em uma das Unidades Básicas de Saúde participantes, a partir da vivência do 

serviço, recorrendo aos diários de bordo e à narrativa de tutor, preceptores e alunos de 

graduação, participantes do programa nesta Unidade. 

 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 

 Buscar encontrar as articulações entre a Universidade e o serviço de saúde.  

 Compreender o potencial pedagógico da proposta do Pró PET-Saúde para a atuação da 

Psicologia, tanto para os estudantes quanto para o tutor e os preceptores.  

 Analisar, a partir do olhar do tutor, preceptores e alunos, as contribuições e/ou 

problemas “gerados” pelo programa em relação ao ensino e à formação de estudantes, 

bem como apontar ações inovadoras possíveis. 
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5 METODOLOGIA  

 

 

Partindo de minha questão sobre a formação e atuação do psicólogo em serviços 

públicos de saúde, penso que conhecer e compreender como acontece a atuação da Psicologia, 

refletindo sobre as possibilidades de ação ainda não contempladas, diz de uma aproximação 

com o real do serviço, no contexto mesmo em que as práticas acontecem. Ou seja, a partir da 

experiência dos participantes do Pró-Saúde PET-Saúde USP-Capital numa Unidade Básica de 

Saúde (UBS), poderá ser possível atingir uma das compreensões do real que se busca 

pesquisar. 

A partir de Critelli (2007), considera-se que o caminho metodológico para apreender 

uma realidade aponta para a necessidade de conhecer como as coisas são e o que são. Implica 

olhar para aquilo que acontece tal como acontece, para então pensar como é, e o que é. Ou 

seja, a construção teórica a respeito das coisas do mundo emana da necessidade de 

reconhecimento de que há uma verdade relativa, visto que é tão somente um dos ângulos 

possíveis da maneira de ver o que se apresenta, sendo factível ao pesquisador apenas uma 

interpretação do real. Assim, o método fenomenológico se mostrou pertinente a esta 

investigação. 

Deste modo, recorrer ao método fenomenológico para compreensão da experiência, 

remete à necessidade de retornar à etimologia da palavra metodologia – do grego meta (além) 

+ hodos (caminho) + logos (dizer). Diz de um caminho que não se mostra por inteiro, mas 

que se desvela no próprio caminhar, com base na questão que está sendo perseguida; assim, 

parte-se da compreensão de que a pesquisa vai se constituindo a partir da relação estabelecida 

entre aquele que conhece, os outros e o mundo, tornando o próprio caminhar mais 

significativo do que chegar a um lugar determinado a priori. Ou seja, na medida em que 

ocorrem afetação e interpenetração mútua durante seu caminhar, o pesquisador torna-se 

narrador da experiência vivenciada na sua relação com os outros, clarificando uma das 

compreensões possíveis do real (Critelli, 2007). Dessa forma, a partir da compreensão de que 

as coisas se apresentam pela e na situação de que o homem encontra-se entre os outros e o 

mundo circundante, a escolha de um modo fenomenológico existencial de pesquisa possibilita 

haver sempre flexibilidade e provisoriedade no que se mostrou ao pesquisador. Porém, não 

significa que o que se desvelou não seja a expressão de um real verdadeiro, embora não 

Verdade. 
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Assim, indaguei-me como seria possível uma aproximação à experiência dos 

participantes do programa para que conjuntamente caminhássemos em direção à questão que 

originou esta pesquisa. Nesse contexto, recorrer à possibilidade da metodologia de 

narrativas/relatos orais como registro de experiência e via de acesso ao modo como esses 

participantes a compreendem, poderia encaminhar-se pela mesma perspectiva do método 

fenomenológico.  

Em outras palavras, ao contar a sua história, narrar os fatos, acontecimentos e afetos 

que cursam a sua trajetória vivencial, o narrador, através da linguagem, constrói e reconstrói 

sua experiência tornando-a conhecida. Ao contar, sensibiliza, tornando o pesquisador um 

ouvinte e um sujeito participante dessa experiência, como que uma testemunha da história 

vivida.  

Desta forma, a narrativa como registro de experiência, permite ao pesquisador, por 

meio do depoimento dos participantes/narradores, aproximar-se do que foi vivido por eles. 

Possibilita que, ao narrarem, a experiência pode ser elaborada, comunicando valores, 

percepções e reflexões no que transmitem ao pesquisador, segundo a proposta de Benjamin 

(1994, p. 205): 

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão - no 

campo, no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma 

artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o "puro em 

si" da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a 

coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime 

na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. 

 

Nesse sentido, o narrador não descreve ou informa puramente a sua experiência, mas 

diz dela, dando oportunidade para que o outro a escute e a transforme de acordo com a sua 

interpretação, levando a própria experiência a uma outra magnitude. Nas palavras do autor: “o 

contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história 

como quiser e, com isso, o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na 

informação” (Benjamin, 1994, p. 203). 

Nessa mesma direção, “Falando do que fez, um homem tem a chance não apenas de 

esclarecer seu ato para os outros, mas de explicar-se a si mesmo no todo da sua existência” 

(Critelli, 2012, p.62). Resgatando sua historicidade, revelada por sua experiência, o narrador 

confere palavras e significação - através do dizer - ao que foi vivido, conhecendo o sentido no 

próprio processo de “construção do fenômeno”. É a partir da autenticação do outro, que o 

sujeito consolida o que foi descoberto, revelado, expresso e compartilhado por ele. Critelli 
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(2012, p. 28) aponta que “tudo o que um homem em particular percebe e compreende exige 

compartilhamento. Toda novidade, toda nova verdade precisa encontrar lugar num mundo 

comum para conquistar alguma possibilidade”. 

Destarte, a narrativa mostra-se como possibilidade de uma busca de sentido para o 

vivido desvelado na ação, não apenas do narrador/participante; a partir da sua experiência e  

dos demais atores institucionais, podendo desvelar, ao mesmo tempo, o cenário a ser 

pesquisado. Por essa via, será possível lançar luz ao sentido compartilhado por todos aqueles 

que se propuserem ao exercício de refletir sobre esta experiência: a inserção da Psicologia no 

Pró PET-Saúde da USP em uma das unidades básicas na qual o trabalho foi desenvolvido.  

Propor a reflexão sobre o sentido da ação e da formação em Psicologia, a partir do Pró 

PET-Saúde, mais precisamente delineado nas narrativas, poderá proporcionar um espaço para 

que profissionais e alunos contem como fazem o que fazem. Percorrendo essa experiência, 

poderá ser possível refletir a respeito de como experienciam a ação da Psicologia nos serviços 

de saúde, bem como sobre a contribuição do próprio programa na formação.  

Nessa direção, a construção de um espaço para que profissionais de saúde possam 

dizer da experiência, da sua prática vivida, pode ser uma via possível para compreender o 

sentido dessa prática, através de uma aproximação e escuta de como é experienciado por esses 

agentes o cotidiano de trabalho. Assim, o presente caminho metodológico é ele mesmo uma 

expressão de seu caráter interventivo, pois, conforme o espaço para que se diga da experiência 

é propiciado, ocorre a abertura para oportunizar uma elaboração em torno do próprio fazer 

cotidiano em serviço de saúde.  

 

 

5.1 CAMINHO DA PESQUISA 

5.1.1 Participantes  

 

 

Puderam integrar à pesquisa todos os participantes do Pró PET-Saúde da Unidade 

Básica de Saúde escolhida. Essa UBS foi escolhida em função de seu tutor ser um docente do 

Curso de Psicologia. Ainda, como critério de inclusão, esperava-se que esses participantes 

dessa UBS (tutor, preceptores e alunos de graduação das várias áreas de saúde, bolsistas) 

tivessem participado do Programa por pelo menos 03 meses.  
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Portanto, para sua realização, foi estabelecido contato com o tutor (n=1), preceptores 

(n=6) e alunos de graduação (n=12) que se vincularam ao Pró PET-Saúde na UBS escolhida a 

partir da lista de contatos oferecida pela Coordenação do Programa. Foram então 

apresentados, tanto a proposta da pesquisa e seus objetivos, as condições para a participação 

do sujeito, como os procedimentos metodológicos adotados.  

A participação foi voluntária e consentida após os esclarecimentos por parte do 

pesquisador, sendo necessária a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo A). Houve o compromisso, por parte dos pesquisadores, em manter o sigilo sobre a 

identificação dos participantes, assim como da Unidade de Saúde. Todos foram informados 

que não haveria nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores e com as Instituições 

de Ensino e Serviço em que estão vinculados, assim como em sua participação no Pró PET-

Saúde USP-Capital.  

Foram expostos que os riscos eram mínimos inerentes à exposição, por parte dos 

sujeitos, de suas ideias. No entanto, se durante a coleta das narrativas, houvesse algum tipo de 

desconforto ou constrangimento, todos os cuidados seriam tomados para adequar o 

procedimento às necessidades dos participantes ou interrupção da pesquisa para atendê-los. 

Os pesquisadores se responsabilizaram pelo acompanhamento e assistência, ajudando o 

colaborador no que fosse necessário.  

No capítulo 6, os participantes serão identificados como tutor (professor de 

graduação), preceptor 1 e 2 (são trabalhadores do serviço de saúde) e os alunos 1 e 2 

(graduandos da área da saúde). Ainda, vale destacar que não mexemos na variação linguística 

do participante da pesquisa, mantendo as palavras o mais próximo do que foi narrado no 

momento de colheita da narrativa, permitindo que o participante se apresente também com 

seu estilo linguístico. 

 

 

5.1.2 Passos/Procedimento 

 

 

Cabe salientar que o projeto seguiu as Diretrizes e normas regulamentadoras para 

pesquisas envolvendo seres humanos de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP (Parecer n
o
 

919.028 em 16/12/2014, em Anexo B) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 
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Municipal da Saúde do município de São Paulo SMS/SP (Parecer n
o
1.190.585 em 

25/09/2015, em Anexo C). 

Por se tratar de um grupo, à princípio com dezenove indivíduos, o procedimento 

metodológico para colher as narrativas apresentava-se custoso e demorado se fossem colhidas 

individualmente. Assim, tendo entrado em contato com um trabalho na mesma área (Cabral, 

2004), recorria ele por se tratar de pesquisa em contexto de saúde com profissionais da 

atenção básica para discutirem sua experiência em uma UBS e compartilhar ações, dúvidas e 

questionamentos interdisciplinares. Como a questão da pesquisadora (Cabral, 2004) dizia 

respeito à ação territorial em saúde através do PSF, sua alternativa metodológica foi a 

realização de um grupo, por serem muitos os participantes e por se tratar de conhecer ações 

interdisciplinares de equipe. Desse modo, pareceu-me viável que a colheita das narrativas da 

experiência desses profissionais também pudesse acontecer através de um grupo: o dos 

integrantes do Pró PET-Saúde na UBS escolhida. 

Como primeiro critério válido e legítimo, pode-se mencionar o da exemplaridade do 

grupo de pesquisa em relação à própria constituição do Pró PET-Saúde USP/ Capital, em cada 

UBS onde ocorre, com seus 19 participantes, reflexões acerca da inserção da Psicologia nesse 

contexto. Ademais, sabe-se que esse grupo tutorial realiza encontros periódicos no campus da 

Cidade Universitária, devido à especificidade de seu tutor ser docente do Curso de Psicologia. 

E este seria um segundo critério. Assim, tal encontro contemplaria o que, cotidianamente, já é 

familiar ao grupo, além de facilitar à pesquisadora o encontro com todos os integrantes.  

De qualquer modo, essa conversa grupal foi agendada em data e local mais 

apropriados para os participantes e teve, em média, uma duração de 60 minutos e contou com 

a participação do tutor, de dois preceptores e de uma aluna do curso de odontologia, apenas, 

devido à indisponibilidade de horário dos demais participantes e dificuldade de conciliação de 

um momento oportuno para a maioria. Como a participante do curso de Psicologia não esteve 

presente na ocasião e, por compreender que, em se tratando de uma pesquisa que tem como 

questão a formação para esta área específica de conhecimento, pareceu oportuno que 

ocorresse uma conversa individual com ela. As narrativas foram gravadas, em áudio digital, 

para facilitar a transcrição (Anexo D), sendo os arquivos foram descartados (deletados) após a 

conclusão do estudo.  

Em um primeiro momento, foi solicitado aos sujeitos que, partindo de uma pergunta 

norteadora da pesquisadora, todos historicizassem, por meio de narrativa, sua experiência 

nesse Programa e como percebem nele a inserção da Psicologia. Dessa forma, os depoentes 

puderam ainda testemunhar o cotidiano vivido por eles na situação do recorte a ser 
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pesquisado: a experiência no Pró PET-Saúde como possibilidade de formação para a futura 

atuação profissional no âmbito do SUS. A partir daí, a discussão pode fluir livremente, 

contando com a participação do pesquisador. 

Como segundo momento da investigação, uma vez transcritas as narrativas, houve um 

retorno individual com cada colaborador, para que legitimassem o que consideraram 

pertinente em seu depoimento, daquilo que foi construído no grupo, podendo reconhecer-se 

seja no que foi expresso no singular, quanto no pensar coletivo. Ou seja, autorizar sua 

experiência narrada. Assim, as narrativas foram cuidadosamente analisadas, considerando-se 

o referencial de Critelli (2007), a fim de revelar a experiência do depoente tal como foi vivida 

por ele(a). 

Um último momento foi realizado, uma devolutiva em grupo aos colaboradores, com 

todos os participantes, no qual foram explicitadas, em linhas gerais, as questões levantadas e 

analisadas durante a pesquisa. Por fim, cabe assinalar que tais procedimentos foram 

esclarecidos antes de serem realizados. 

Contudo, para poder compreender como acontece o cotidiano da UBS, optou-se por 

outra possibilidade metodológica que pudesse ser articulada à narrativa dos participantes. 

Assim, sendo afetada pelas várias narrativas, a pesquisadora, por sua vez, poderia interpretar a 

experiência de ser participante do Pró PET-Saúde em Unidade Básica de Saúde, recorrendo 

também a um diário de bordo próprio de sua experiência enquanto pesquisadora.  

Desse modo, foi realizado um acompanhamento diário por 30 dias à UBS, a fim de 

que pudesse ser realizada uma cartografia clínica pela própria pesquisadora. Por cartografia 

clínica, compreende-se como a busca por sentido impresso na vida do pesquisador/clínico de 

tudo que o afeta no campo de intervenção.  

A cartografia se faz na medida em que o cartógrafo percorre o terreno, seu relevo, suas 

paisagens, suas mudanças, depressões e, ao delinear o caminho, desvela o território em sua 

singularidade, abrindo passagens através dele, ao mesmo tempo em que se conhece a si 

mesmo, pois se mistura a “paisagem”. Assim, mostra-se como uma via de mão dupla, o 

pesquisador é afetado pelo encontro com o outro e, por isso, faz-se necessário que esteja 

sensível ás sensações, estranhamentos e questões que surgem no “explorar” deste terreno, e 

também afeta e descortina a instituição, ao passo que sua presença e olhar curioso, provocam 

reflexão nos atores que a compõe acerca de sua existência neste contexto (Aun, 2005). 

Ou seja, o “cartógrafo participa e constitui realidade. Seu movimento é de entrega para 

descobrir e inventar. Seu corpo é deixado vibrar nas várias frequências possíveis para 

encontrar sons, canais de passagem, carona para viver a existência” (MORATO, 1999, p. 63) 
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Por sua vez, os diários de bordo que dão a ver a cartografia clínica dizem dos registros 

escritos da experiência sentida por aqueles que buscam um sentido para a realidade vivida, 

talvez uma criação escrita do que afeta o pesquisador/clínico, no encontro com o outro e, por 

conseguinte, o reflexo de si mesmo. 

Desse modo, o que se dará a ver como interpretação do que se mostrou ocorrerá por 

uma narrativa única que circula pelo diário da pesquisadora e pelos depoimentos recolhidos 

nas entrevistas coletivas e individuais. Trata-se de um mosaico que recorre a recortes do que 

foi visto, ouvido e vivido por vários atores institucionais, a fim de que pudessem contemplar o 

sentido da questão investigada. Nesse sentido, tal narrativa apresenta as reflexões que foram 

perpassando quando de sua escritura. 
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6 O QUE SE DESVELOU 

 

 

[...] estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando 

dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que 

vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa desorganização 

profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que 

eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra? A isso quereria 

chamar desorganização, e teria a segurança de me aventurar, porque saberia 

depois para onde voltar: para a organização anterior. A isso prefiro chamar 

desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi - na confirmação 

de mim eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não tenho 

capacidade para outro (Lispector, 1964, p. 4). 

 

 

Por algum tempo, sentei-me em frente ao computador e vi uma página em branco, que 

tinha muito a dizer, mas que permanecia vazia e, ao mesmo tempo, ressoava em si angústia, 

medo, dor e choro. Como dizer do que vivi se ainda está em carne viva, sangrando? Sinto-me 

como a personagem do excerto acima, G.H., de Clarice Lispector que busca dentro de si um 

modo de expressar o que vivenciou, mas está assombrada pelo medo... por insegurança 

talvez?  

Foram trinta dias percorrendo um caminho que foi se delineando à medida que fui 

tateando no escuro, não sabia se o que me propus a fazer estava certo... será mesmo 

cartografia clínica o que fiz?  

Durante boa parte do meu mestrado, escondi-me atrás de papéis e construí um monstro 

denominado Burocracia. Mantive-me presa a ele, assim como G.H. a sua terceira perna... 

Acredito que isso refletia e muito o meu engessamento, minha rigidez, a qual se apresentou a 

mim em vários momentos da minha vida, por exemplo, na graduação. Vi-me diante do meu 

próprio medo de me expor, mostrar quem sou, de acreditar que seria capaz de fazer um bom 

trabalho. Como se o julgamento do outro fosse ser melhor e mais acurado que o meu. 

Senti, em alguns momentos, como nos primeiros dias de campo, a sensação de que 

minha presença pudesse ocasionar algum incômodo ao outro, no caso, nos profissionais da 

UBS.  

A meu ver, preferencialmente, tinha que pôr a “mão na massa”, tentando ajudá-los no 

cotidiano de trabalho, como se para ter empatia fosse necessário me colocar, literalmente, no 

lugar deles. Que lugar é esse? Lugar de profissional de saúde daquela UBS? Como é este 

profissional de saúde da UBS? Existiria um único jeito de ser/agir neste espaço? Confusão 

minha talvez, entre cartografia clínica e etnografia. Isso porque tive uma experiência anterior, 
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logo após ter me formado em Psicologia - ao acompanhar os trabalhadores de uma 

cooperativa de coleta e separação de material reciclável, executado, literalmente, todas as 

atividades desenvolvidas por aqueles homens e mulheres. Formado ou “formatado”? 

Assim, depois de três dias de campo, observando alguns setores da Unidade, tive 

minha primeira orientação de dissertação em grupo, que se configurou para mim muito mais 

como um Plantão Psicológico
9
... Afinal, foi naquele momento que percebi o quanto estava 

sendo assombrada pelo monstro burocrático, além de estar ansiosa e até mesmo 

desorganizada, a voz embargada abriu caminho para o choro... estava doendo! Mas o que 

doía? Penso no medo. Medo de ter repetido o que já havia ocorrido em Maringá... O 

“fechamento de portas” pela burocracia, já mencionado, anteriormente. 

Os diários escritos daquelas 72 horas, que foram lidos em orientação, traziam em si tal 

incômodo, e não apenas isso, mas também a necessidade de cumprir o que eu cria ser 

esperado pelas pessoas, como se não pudesse quebrar as regras. Mas que regras?  

Talvez a regra de não me colocar! Ainda ouço como eco as palavras ditas na 

orientação: “você precisa se posicionar, assumir sua pesquisa, ela é sua! Se permita! Chega 

desse assunto burocracia”!  

Realmente, precisava compreender que independente do que as pessoas dissessem, 

pensassem ou como me sentisse em relação a minha pesquisa e minha estada na UBS, se 

tratava, ou melhor, se trata de uma experiência minha, que estaria e está sendo construída não 

como uma verdade única, mas como uma possibilidade, um modo de olhar aquele ambiente e 

o cotidiano de trabalho daqueles profissionais... como se aquelas palavras impulsionassem 

minha saída, ou o início do desvencilhar do meu “monstrinho de estimação”, indicando uma 

luz que me conduzia lentamente para fora de minha caverna. 

Passei então a “curiosear”... Acho até que as pessoas me achavam meio perdida ou até 

mesmo meio ingênua, boba e, de fato, precisei me perder e, assim como um estrangeiro que 

quer conhecer um local, comecei então a minha viagem pelas ruas do bairro, tendo como 

guias os próprios moradores, representados pelos Agentes comunitários de saúde (ACS), e por 

aqueles que conhecem de perto aquele território e população: os trabalhadores.  

Para falar de minha estada na unidade, poderia descrever dia a dia, porém, parece-me e 

faz mais sentido, para mim ao menos, poder dizer do todo desta experiência, buscando não 

                                                 
9
Compreendo Plantão a partir de Aun (2005), Mosqueira (2008), Morato (1999; 2009), como um modo de ser/ 

estar disponível enquanto plantonista que oferece um espaço de cuidado a serviço daquele que demanda por 

cuidado; se diferencia de outras modalidades clínicas pela peculiaridade de seu setting terapêutico ser a atitude 

clínica do plantonista: sendo a sede do próprio plantão, permitindo que essa atenção aconteça nos mais diversos 

espaços, inclusive na UBS e com duração variada. 
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perder a singularidade de cada momento vivido. Porém, para que consiga ser fiel ao 

movimento interno que precisei fazer, preciso descrever os primeiros dias que estive no 

serviço de saúde, anteriores a supervisão supracitada. 

No primeiro dia, ou primeira tarde que estive na UBS, cheguei por volta das 13 horas 

por indicação da médica de ensino, pois não poderia participar de uma reunião que ocorreu no 

período da manhã entre os profissionais e a Fundação que administrava a unidade. Divagava 

em meio as minhas questões... Sentia um misto de ansiedade e medo... o que poderia esperar? 

O que aconteceria nesses dias? Seriam suficientes e saberia eu exprimir e expressar o que foi 

experienciado para as pessoas que lessem os meus diários? Como fazer diários? Qual o 

sentido de fazer diários? 

Caminhei até a Unidade... entrei por um portão e vi muitos carros estacionados e três 

ACS sentadas nos bancos próximos a porta, conversavam com duas senhoras, uma delas 

muito falante com seu vestido florido. Cumprimentei-as e entrei. As cadeiras da recepção 

estavam quase em sua totalidade vazias, com exceção de duas que estavam ocupadas por uma 

moça e um senhor. Continuei a minha caminhada até a farmácia da Unidade.  

Por ter conhecido anteriormente uma das farmacêuticas, a farmácia se tornou meu 

ponto de referência, onde deixava minhas coisas e, nos primeiros momentos de campo, o 

familiar frente ao desconhecido. Após cumprimentá-la e ser apresentada às técnicas da 

farmácia, fomos a busca da médica do ensino
10

. 

Andamos por todo espaço da unidade, batemos em todas as portas e não a 

encontramos, o que ia aumentando a ansiedade. Pensei: “A Unidade é relativamente pequena, 

para tantos desencontros!” Conforme andávamos, observei que os atendentes executavam 

suas funções, mexiam em papéis, falavam com as pessoas que chegavam ao balcão, teclavam 

algo no computador... Pessoas com seus jalecos brancos circulavam e falavam umas com as 

outras, enquanto seguravam pastas de prontuário embaixo do braço; duas meninas da limpeza 

com seus uniformes azuis limpavam aquele espaço. 

Continuamos a nossa busca pela médica do ensino e, enfim, a encontramos. 

Conversamos sobre as burocracias que ainda assombram a pesquisa, pois é... Não estava 

sozinha, o meu fantasma de estimação havia ido comigo! Ela quis saber se havia algum 

retorno da parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo e, em seguida, 

                                                 
10

 Médica de ensino é uma profissional da unidade básica de saúde que, além de compor a equipe de saúde, é 

designada pela Organização Social de Saúde para ser responsável por todos os estágios e pesquisas que 

acontecem dentro do serviço. 
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perguntou do meu cronograma... que cronograma? Pensei... É preciso de cronograma para 

experenciar o serviço como ele realmente acontece? 

Começamos a andar por cada setor, fui sendo apresentada a cada profissional como: 

“a mestranda da Psicologia que faz trabalho sobre o PET e teve indicação da banca de 

qualificação para se inserir na UBS por 30 dias”. Estranho como a área de atuação ou 

formação se mostrava fundamental, em detrimento da concepção interdisciplinar tão 

necessária para atuação em saúde pública, afinal sou psicóloga e não sou mestranda da 

Psicologia... pensei! Talvez porque ali, socialmente, estava sendo inserida como, antes de 

qualquer questão, pesquisadora. 

Quantas informações a serem anotadas... é equipe azul, amarela, vermelha; reunião de 

equipe, de NASF, de residentes, grupos...  As informações e conversas eram acompanhadas 

de verbalizações do gênero: “Nossa! Trinta dias é muito tempo”! 

Engraçado que essa fala ecoou em mim e trouxe um discurso antônimo a ela, que ouvi 

do setor de pesquisa da SMS de Maringá: “isso é viés de pesquisa! Você não pode dizer de 

inserção no serviço, de cartografia clínica... você não é profissional da UBS e muito menos 

participou do PET! Trinta dias é muito pouco! ” 

Quem pode determinar se é pouco ou muito? O tempo? A intensidade da experiência? 

A “entrega” à pesquisa?  

À medida que era apresentada, sentia-me, estranhamente acolhida e distanciada, e 

como um susto, vi-me imersa em situações que geraram risos da equipe... fui apresentada à 

Gestora da Unidade que me deu boas vindas, conversou comigo e, alguns minutos depois, ao 

me reencontrar no corredor me perguntou: “Nos conhecemos? ”. Ao passo que respondia que 

estava com a médica do ensino há pouco e que havíamos sido apresentadas pensava no quanto 

isso denunciou algo... um deslocamento talvez? O que poderia vir a ser esse encontro com a 

gestora? Seria um receio por ver alguém diferente circulando em áreas restritas da Unidade? 

Ou sem meu crachá eu não existia? 

Não existir ou ser “sombra”? Eu deveria apenas cumprir o que me foi dito, ficar onde 

me colocassem, sendo uma “sombra” dos profissionais. Neste momento, a partir dessas 

reflexões, questiono-me sobre como ocorre a formação dos profissionais de saúde e o 

potencial pedagógico da proposta do Pró Pet- Saúde. Remeto-me à narrativa construída pelos 

participantes do PET, como forma de poder compreender como se conhece uma prática sendo 

“Sombra”.  
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PRECEPTOR 2: Então, as primeiras atividades eram o quê? A gente discutia os textos para eles 

entenderam como funcionava o serviço, e os alunos eram inseridos no serviço através das 

atividades...Então tinha atividade de “sombra”: eles ficavam um pouquinho em cada setor para 

entender como funciona a unidade. 

ALUNA 1: E o PET, na verdade foi isso para mim, porque eu vinha para cá, eu ficava com os 

profissionais de “sombra”. E, e teve as visitas, a pesquisa do PMAQ, que a minha área era a 

violência na escola. Então eu fiquei inteirada no assunto que era aqui a UBS. Eu vi como funciona 

realmente uma UBS, como funciona o SUS, como funciona tudo daqui. Não só na minha aula, no meu 

caderno, no meu material de estudo. Então isso foi bem importante para mim, na verdade. 

ALUNA 2: Eu não cheguei a fazer atividade de “sombra”, que era de acompanhar as consultas, e de 

ficar lá na sala com o médico, com a fisioterapeuta... 

PRECEPTOR 1: Eles não ficavam só de “sombra”, né? Eles participavam de grupos, os alunos com 

os profissionais... Eles participavam de todas os trabalhos da unidade, e naqueles que eles se 

identificavam mais, eles se incorporavam ali também, faziam uma participação ativa e não ficavam só 

de sombra, só para conhecer, não, passavam a participar. 

ALUNA 2: Participava, participava. É eu ficava quieta na maior parte do tempo, ficava só olhando... 

Neste momento, penso sobre a formação, e no modo como esta se mostra dentro do serviço...  

 

Será que haveria um consenso sobre o ser “sombra”? Aceitando o lugar dado para a 

formação, alternavam em ser e não ser “sombra”? E eu, ao entrar na Unidade enquanto no 

campo, como compreendia ser esse o “papel” que os profissionais pareciam me atribuir: uma 

profissional visitante sendo “formada” como um estagiário? De qualquer modo, segui como e 

por onde parecia ser possível “conhecer”. 

Assim, após “conhecer” a UBS, recebi a indicação que, no dia seguinte, deveria 

começar na recepção aos usuários para entender como acontece a “porta de entrada” e a 

dinâmica da unidade. Ganhei um crachá que deveria usar enquanto estivesse realizando a 

pesquisa, e com letras garrafais dizia: pesquisador (a)! Novamente, estava sendo identificada 

com meu papel social naquele local, confirmando que não somos somente dados estatísticos 

numa unidade de saúde, mas somos também e principalmente nosso lugar social. 

Além de apontarem como ponto de partida do campo de pesquisa a recepção aos 

usuários do serviço, foi feita a “sugestão” de que eu deveria conhecer o serviço passando por 

todos os setores da unidade, acompanhando cada profissional, como “sombra”, assim como os 

alunos do PET-Saúde faziam, e aqueles que ainda estagiam lá o fazem. Teria a liberdade de 

circular em todos os ambientes, porém deveria apenas avisar a médica de ensino onde estaria 

no dia e no horário. Tive a sensação de que estava sendo levada e minha pesquisa sendo 

determinada a seguir um modo que já estava estabelecido: um “faça como todos fazem”. 

Poderia fazer o que quisesse desde que avisasse... Havia um controle: seria uma preocupação 

pelo que poderia ser desvelado? Ou seria parte da “formatação”? Seria uma mera 

aplicabilidade? O conhecer o serviço só pode acontecer colado a alguém como “sombra”? 
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Haveria uma normatização do jeito de “ser” profissional de saúde? Trata-se de uma cisão ou 

tensionamento entre teoria e prática?  

Nessa mesma direção, recorro a um trecho da narrativa de uma participante do PET-

Saúde, que apresenta minha compreensão acerca da relação de pertinência que pode haver 

entre teoria e prática,  

 

ALUNA 2: Bom... o PET veio para mim na esteira  da disciplina que eu fiz, que foi a Psicologia da 

saúde, que eu fiz no segundo semestre do primeiro ano,  que foi uma disciplina que foi basicamente  a 

única  disciplina  da psico  que falava  sobre política pública de saúde, que falava sobre SUS, que 

falava sobre PSF... Enfim... aquilo me atraiu muito porque meus pais, minha mãe é da área da saúde, 

então sempre me interessei por isso; e uma das coisas que me frustrava na psico é que não tinha nada 

disso, não tinha e ainda não tem e então é muito mais focada na clínica particular. Então o PET veio 

como um ...aí... é que eu tenho medo de estar falando demais e isto não ser tão real. E isso para mim 

foi quase como uma salvação porque eu estava ficando bodiada do curso, porque achava 

interessante, interessante a teoria da psicanálise, a comportamental, achava tudo isso muito 

interessante... mas eu não via chão, materialidade naquilo, entendeu? No sentido de política pública 

mesmo, de interesse social enfim... E ai o PET... é eu entrei... eu era muito nova... acho... acho que 

deveria ter esperado um ano a mais e teria aproveitado mais. 

 

Está ela também se referindo ao hiato entre teoria e prática? Está apresentando a 

questão de uma formação dirigida para uma certa compreensão do âmbito da Psicologia no 

mundo, distanciada do real? 

No sentido de encaminhar esses questionamentos, recorro a Figueiredo (1995) e a 

Morato (2015) os quais questionam se a supervalorização de saberes teóricos é suficiente para 

atendermos às demandas que chegam até nós profissionais. No caso da Psicologia, há nas 

estruturas Curriculares uma cisão entre Psicologia básica e Psicologia aplicada, colocando a 

teoria e a técnica de um lado e a prática de outro. Assim, 

 

[...] a atividade profissional do psicólogo requer uma incorporação dos 

saberes psicológicos às suas habilidades práticas que mesmo o conhecimento 

explícito e expresso como teoria só funciona enquanto conhecimento tácito; 

o conhecimento tácito do psicólogo é o seu saber de oficio, no qual as teorias 

estão impregnadas pela experiência pessoal e as estão impregnando numa 

mescla indissociável; esse saber de ofício é radicalmente pessoal, em grande 

medida intransferível e dificilmente comunicável. (Figueiredo, 1993, p. 91, 

grifos do autor). 
 

Fica este apontamento para poder ser retomado mais adiante. Foi com estranhamento 

que percebi em mim mesma e, no decorrer dos dias no serviço, esta cisão entre Psicologia 

básica e Psicologia, através da necessidade de “aplicar” tudo o que havia “aprendido” em 

Psicologia tanto quanto aluna, como enquanto profissional. Mas do que estou falando? 
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Retornando ao diário, cheguei ao bairro antes das 7 horas da manhã. Havia uma fila de 

espera fora da unidade para agendamento
11

. Segundo os atendentes, ela estava pequena se 

comparada com as das terças-feiras. Ofereci ajuda nos agendamentos, porém preferiram que 

eu ficasse observando... eu e meu crachá de PESQUISADORA. Era assim identificada pelos 

profissionais e funcionários da UBS, porém para os usuários era mais uma pessoa de jaleco 

que poderia responder alguma pergunta ou atendê-los, como, aliás, fui questionada por alguns 

deles do porquê estar sentada, sem fazer nada. Contudo, ao ouvir de uma atendente que “iria 

mais atrapalhar do que ajudar, levaria um tempo para explicar o que deve ser feito”, 

considerei que “de fato” deveria permanecer sentada.  Seria eu mais uma vez a “sombra”? O 

fato é que não questionei com ninguém o lugar que me atribuíam. 

Além disso, sentia uma tensão no ambiente. Em primeiro momento, achei que fosse 

uma tensão apenas minha; mas umas das atendentes, enquanto anotava no computador o 

número dos prontuários das carteirinhas que havia recolhido dos usuários, contou que haveria 

possíveis mudanças eminentes de gestão da unidade, afetando a todos os funcionários. Entre 

um atendimento e outro, essa era uma questão discutida por eles: seriam todos demitidos e 

recontratados, uma vez que estavam acontecendo muitas reuniões entre os gestores locais e a 

Prefeitura?  

Por sua vez, a população se acumulava no balcão, na medida em que as pessoas 

atendidas pela área amarela
12

 eram chamadas para serem novamente avisadas “que estavam 

sem médico, porém que o enfermeiro faria uma Inter consulta”. Mas o que compreendiam 

como “Inter consulta”? Na ausência do médico de equipe, o enfermeiro recebia um número X 

de pacientes, fazia a escuta da queixa, anotava no prontuário e, em seguida, pedia licença 

àquele que buscava atendimento e ia ao encontro de um dos médicos disponíveis, das outras 

equipes, para passar as informações e solicitar as prescrições cabíveis ou, em alguns casos, 

para solicitar troca de receitas vencidas. 

                                                 
11

 Os serviços de saúde que acompanhei e que utilizei no Paraná indicavam dois dias para agendamento de 

atendimentos para a semana: as segundas-feiras e as quartas-feiras e não diariamente como naquele território.  

Assim, era preciso chegar por volta das 5 horas da manhã para conseguir uma vaga. Além disso, enquanto 

profissional do SUS que atendia pessoas com deficiência intelectual e múltipla, os agendamentos eram fixados 

após análise realizada pela equipe e avaliação psicológica, baseada em testes, como uma reprodução de 

atendimento clínico tradicional, com duração de 30 minutos cada, naquele contexto. 
12

Na proposta da ESF, o território abrangido pela UBS é dividido em Microrregiões, definidas na Política 

Nacional de Atenção Básica à Saúde pelo número de famílias ou pessoas, sendo cada ACS responsável por até 

150 famílias ou 750 pessoas e cada equipe de saúde da família por no máximo 4000 pessoas (800-1000 

famílias). (Brasil, 2012). Na UBS escolhida, o território é dividido em quatro microrregiões ou áreas (Amarela, 

Azul, Vermelha e Verde). 
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Nesse ínterim, prontuários eram organizados, números lançados no computador... um 

atendente auxiliava outro na procura de pastas nas prateleiras... E uma coisa sobressaltou aos 

meus ouvidos por uma fala, dirigida a mim, por uma das atendentes: “Os pacientes acham 

que aqui é „pronto socorro‟ e já passamos maus bocados, pois tudo aqui no bairro é 

resolvido na violência! As pessoas acham que não fazemos nada aqui”. Relatou inclusive 

uma situação em que quase foi agredida fisicamente por um “paciente” dependente químico 

que queria ser atendido a qualquer custo. Foi necessário pedir ao médico que abrisse uma 

exceção e o atendesse. E me perguntei: por que as pessoas acham que nada era feito lá?  

Nesse momento, surgiu uma questão: como eram vistos os pacientes da UBS? Haveria 

um olhar clínico de cuidado para com eles ou seriam apenas números de prontuário? 

Assistência à saúde ou burocracia? Vi-me envolta em pensamentos do quanto essa prática 

poderia estar perpassada por burocracia, inclusive as relações entre funcionários e público. 

Afinal a minha própria pesquisa era um exemplo disso. O quanto se perdia/perde tempo com 

papéis, como se o próprio papel tivesse mais a dizer do que a própria experiência...   

Meus pensamentos foram interrompidos por uma movimentação. Olhei para o meu 

lado direito e percebi a circulação de estagiários de fisioterapia que atendiam no corredor da 

unidade: acompanhavam alguns idosos enquanto faziam o movimento de marcha; outros, da 

medicina, andavam com prontuários; os da enfermagem iam em direção à farmácia...  Mas e a 

Psicologia onde estava? Haveria alguma ressonância da atuação da Psicologia na Unidade 

Básica de Saúde? 

Assim, comecei a perguntar para os atendentes e médico sobre a Psicologia naquele 

contexto e, antes que me respondessem, fomos interrompidos. Duas ACSs
13

 chegaram ao 

balcão, nos cumprimentaram e, enquanto uma delas conversava com um médico, a outra 

tentava ajudar a encontrar um dos prontuários que estava com duplicidade de números no 

sistema: uma mesma pessoa possuía dois números de identificação. De certo modo, a 

burocracia é necessária para tais situações. Mas, e a Psicologia?   

Cada um, a seu modo, tentava me explicar o funcionamento da unidade, como se 

quisessem me ambientar com tudo aquilo que acontecia. Disseram que havia duas psicólogas 

do NASF que atendiam na Unidade, mas que não sabiam ao certo o que elas faziam ali, mas 

                                                 
13

 O agente Comunitário de Saúde é central nas propostas de programas criados para atenção básica e ampliada à 

saúde. É responsável pela interlocução entre o sistema de saúde e a comunidade, através de registros, apreensão 

e compreensão dos aspectos amplos da vida da comunidade. 
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“acho que elas atendem os pacientes”. Então, o NASF seria apoio matricial
14

, pensei! Ou 

seja, Psicologia chamada, caso necessária? 

No final da manhã, tudo estava mais tranquilo, sem grande fluxo de pessoas nos 

corredores ou na sala de espera. E alguns dos atendentes puderam conversar comigo para 

além do cotidiano de trabalho: diziam não apenas dos percalços e histórias vividas na 

unidade, mas brincavam, riam e falavam de sua vida pessoal. Pensei: se a Psicologia atendia 

pacientes quando necessário, quem estaria lá para ouvir os funcionários? Quem é este 

psicólogo dentro da equipe? 

À tarde, mais uma vez me deparei com a questão sobre a formação...pedi a uma ACS 

para acompanhá-la em uma visita domiciliar (VD) e ela concordou dizendo: “Você pode 

sair”? “Pode pedir para seu superior”? Após explicar que não era aluna, mas pesquisadora, 

e que afinal não tinha superiores ali, pensei que até havia algum benefício naquele crachá! 

Preparávamo-nos para saída para a VD, quando a médica do ensino pediu para que eu 

deixasse a visita para outro dia, pois alunos da Medicina estavam lá e iriam acompanhar a 

ACS, concluindo: “Você ficará 30 dias e pode ir outro dia”.  

Mais uma vez pensei: e os estagiários da Psicologia, caso ali estivessem, teriam essa 

possibilidade postergada pelos estudantes da Medicina? Inusitada a sensação de que, mesmo 

de modo velado (ou nem tanto assim) o suposto “saber” médico se sobrepõe às demais 

profissões de saúde, e o difícil é que, muitas vezes, os outros profissionais da saúde é que 

empoderam em demasia essa classe.  

É preciso dizer que, mesmo com a questão “onde está a Psicologia?”, eu mesma, 

pesquisadora me “ausentei”, como já dito aqui, colocando-me em segundo plano, como 

aquela que precisava “atrapalhar” o menos possível, aceitando o lugar que me foi indicado 

para estar: primeiro na recepção, agora em qualquer outro lugar que não a VD. A “sombra” 

novamente como uma estagiária... Será que só existiria na UBS quando a “luz”, dependendo 

do ângulo, estivesse no outro? Seria uma sensação de não existência? A Psicologia estaria 

também ali como sombra? 

Assim, retornei à farmácia da unidade. Conheci outra farmacêutica que também exerce 

a função. Comecei a conversar com ela que, enquanto conferia os medicamentos de uso 

controlado e restrito, começou a explicar os procedimentos da farmácia, contar o que fazia; 

disse dos medicamentos de alto custo e como informava aos pacientes o que fazer para 

                                                 
14

O Apoio Matricial em saúde almeja assegurar retaguarda especializada a especialistas, equipes e profissionais, 

com outras formações, encarregados da atenção a problemas de saúde, de maneira personalizada e interativa, 

ampliando a ampliação da eficácia de sua atuação. 
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conseguir os benefícios para receber tais remédios; das orientações que procurava dar às 

famílias carentes; e a tentativa de cuidado individualizado que havia sido implantado na UBS, 

pela outra farmacêutica, por meio da organização dos medicamentos com ilustração de 

horários para pacientes com dificuldade de entendimento, por exemplo. Naquele momento, vi 

que o fazer clínico estava presente ali entre as farmacêuticas. 

O que seria esse fazer clínico do profissional de saúde? Compreendo como sendo um 

modo de ser, junto e no campo, dirigindo seu olhar ao ser humano em seu contexto para 

compreender sua demanda, buscando compreender seus interlocutores, construindo e 

comunicando seu “saber” pela prática, ou seja, um conhecimento que é erigido a partir da 

ação com o outro e da própria intervenção (Sévigny, 2001). 

Assim, caminhando por essa questão, não há dominação do saber clínico. O 

profissional se colocaria enquanto sujeito que é legitimado pela palavra, apreendendo ou 

compreendendo a totalidade significante na qual se está inserido, num movimento peregrino 

pela trama de relações intersubjetivas, distanciando-se do que é proposto pela medicina 

clássica: diagnóstico, prognóstico e prescrição (Levy, 2001, p.21). Nas palavras do autor: 

 

[...] é-lhe necessário facilitar e tomar parte da construção do sentido dado 

pelos sujeitos a sua própria história, e, para isso, ser capaz de admitir o mais 

inverossímil, o mais inesperado, o mais incompreensível, resistir, pois, a 

qualquer tentativa de reduzi-lo ao já conhecido, ou ao já visto, ou rejeitá-lo 

como sem interesse. Para isso, ele deve saber que é ele mesmo, enquanto 

sujeito, com sua complexidade e suas zonas de sombra e questionamentos 

próprios, o agente desse trabalho. 

 

 

Seria este saber clínico reconfigurado, à medida que ocorre o diálogo com os vários 

núcleos de profissionais para oferecer cuidado para a população? Penso que este olhar clínico 

por parte das farmacêuticas delineia um voltar-se para as necessidades reais do paciente 

encontrando, de forma criativa, outros modos de se estar e oferecer cuidado. Uma questão se 

apresenta: como a Psicologia oferece cuidado e se posiciona no serviço de saúde? 

Voltando ao diário, posso rememorar outras situações que aconteceram nesses 

primeiros dias no serviço de saúde, que diziam do meu modo de me posicionar frente àquele 

ambiente, ou melhor, de não me posicionar. Ou será que diziam da própria instituição? Posso 

exemplificar mais uma vez com uma conversa que tive com um dos médicos, o qual relatou o 

caso de uma paciente de doze anos que estava deprimida, segundo o relato de um familiar. 

Pensei naquele momento que aquela seria a minha “deixa” para fazer algo, possivelmente, 

deixando a minha marca e sentir-me pertencente àquele contexto. Desse modo, cheguei a 
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perguntar se poderia ajudá-lo de alguma forma, mas ele respondeu que havia contatado a 

Psicóloga do NASF para ver se ela estaria disponível para investigar e atender o caso. Será 

que esse posicionamento dele dizia respeito apenas a mim? Ou ao próprio modo como a 

Psicologia se apresentava naquele lugar? Teria ele manifestado uma possível solicitação, 

sentida pela ausência de um representante ali da Psicologia? 

Enfim, pensando em minha pesquisa e na compreensão do sentido da Psicologia em 

UBS e no PET Saúde da Família, minha indagação ao médico dizia de um poder estar junto 

ao outro, inclinando-me para ouvir o lamento. Contudo, a ele não ecoou como cuidado, mas 

da necessidade de seguir com o “estabelecido” na conjuntura do serviço. 

Assim, foi com estranhamento, e até alívio, que ouvi de um dos participantes do PET- 

Saúde algumas falas que se assemelham ao que experienciei: 

 

ALUNA 2: Então... a angústia veio justamente das coisas que eu achava que eu não fazia... 

PESQUISADORA: O que você acha que você poderia fazer, e que você não fazia? 

ALUNA 2: Humm... colaborar nas consultas mais... entendeu?... Usar o que eu já tinha aprendido de 

psico para estar com todos os profissionais...É...bastante coisa! (...) Eu pensei muito na Psicologia, o 

quanto... às vezes... a ACS faz o papel de psicólogo... assim... quando o psicólogo não está presente... 

sobra para ela, para variar... Eu digo “ela” porque é quase sempre ela. Então... 

 

Depois destes diários, e da orientação em grupo já mencionada aqui, permaneci por 

algum tempo, quase um mês, sem conseguir escrevê-los, apesar de ter anotado alguns pontos 

em uma caderneta para não esquecer, mas não consegui dizer do que estava vivenciando no 

campo de pesquisa. Principalmente, porque muitas das coisas que experenciei diziam não 

apenas dos profissionais de saúde, ACSs, gestão, etc., pois acompanhei cada um deles. Mas 

diziam de mim, das dificuldades que, muitas vezes, enquanto psicóloga, vivencie no meu 

ambiente de trabalho, que me conduziam a pensar que delegar ações ou não me posicionar se 

referiam às lacunas que percebia na minha formação. Será que Diretrizes Curriculares 

diferentes poderiam diminuir ou permitirem não existir tais defasagens? A integração ensino-

serviço, representada pelo PET-Saúde, seria uma solução? Qual o potencial pedagógico da 

proposta do PET-Saúde? 

Ao ter contato com a narrativa dos participantes do PET- Saúde, pude perceber que, de 

algum modo, eles também trazem as ausências de “ferramentas” e de formação específica 

para responder às demandas que emergem na prática em Saúde Pública, mais precisamente no 

SUS. Assim, trago as falas, na íntegra, de cada um deles a seguir: 

 

PRECEPTOR 1: Se você for olhar o histórico antes de 2009... não tinha... disciplina de atenção 

primária nas faculdades e se tinha era bem por alto, mostrava como funciona, onde eu fiz eu não tive, 



50 

 

tive mais ou menos, mas não é para saber como funciona o Sistema Único de Saúde na teoria...Mas a 

gente é formado para hospital, atenção secundária e terciária, atenção primária não. Acho que quem 

se formou antes de 2009... e caiu na atenção primária... acho que sofreu um pouco para aprender a 

lidar com determinadas coisas. Agora quem se formou de 2009 para cá já tem uma maior facilidade... 

estão mais incorporadas essas disciplinas. 

TUTOR: Para mim, o PET era um mundo novo. Porque eu nunca, nunca trabalhei diretamente na 

área da saúde pública. Tenho a formação voltada para clínica, e voltada para a instituição escolar. 

Então, quando eu entrei na Universidade, coincidiu, com a formulação de uma disciplina, que era 

exatamente para atender a essa demanda do PET. E aí eu fui para substituir uma colega minha 

dentro da disciplina, que era nova no currículo... Então os nossos próprios alunos não tinham essa 

formação básica. A nossa disciplina é a única que acaba dando essa visão para os alunos. Então, eu 

entrei na disciplina, e aí logo a gente começou a se envolver com o PET. Só que como as meninas 

tinham mais experiência que eu, minhas colegas que é a H. a I., a M.... então, eu entrei assim, meio 

que também muito de aprendiz. Então, a gente teve nas primeiras inserções no PET, no outro PET, 

mas eu entrei como tutora mesmo neste PET, que vocês estavam, eu entrei mesmo em 2014. A I ficou 

no anterior, 2013 e eu entrei em 2014. Eu fiquei meio que apavorada, eu tenho que confessar, porque 

era uma coisa que eu não tinha domínio. Eu não tinha vivência da atenção básica... e aí foi muito 

legal que o PET proporcionou também que a gente trabalhasse muito em equipe, dentro da psico. Eu 

conheci um monte de gente de áreas diferentes. 

PRECEPTOR 2: Mas em relação a mim, eu vi isso mesmo, um crescimento muito grande, eu gostei 

muito, eu acho que é muito importante essa parte de formação em saúde, principalmente a formação 

da graduação na graduação. Muitos cursos, hoje em dia, acabam formando o graduando, mais para, 

para clínica... e mesmo a farmácia acaba formando para a indústria, a físio mesmo acaba formando 

para a clínica, a  odonto... 

ALUNA 1: A odonto praticamente, totalmente é para clínica 

PRECEPTOR 2: Então eu acho que hoje tem profissionais que se formam e nem conhecem o SUS. Eu 

mesmo na minha formação profissional, na minha faculdade, eu me formei numa particular, na U., eu 

não tive essa disciplina de SUS...Então eu me formei e fui para o hospital... Aí depois eu tive a 

oportunidade de vir para o SUS, e eu mesmo falo assim: se eu soubesse que era o trabalho tinha 

vindo antes...Mas tem pessoas que não se identificam. 

ALUNA 1: 2013-2014, fiquei dois anos, que é o tempo que a odonto deixa ficar no PET. Foi 

exatamente isso mesmo, porque assim, a Odonto é totalmente voltada para clínica. A gente tem as 

nossas aulas sociais, que é até a odontologia social onde você está, no departamento, mas assim, é 

totalmente teórico, e os professores explicam o que é o SUS...Tem aulas muito boas sobre isso, mas 

não tem a parte prática que a gente vê, que a gente olha, que a gente vê como funciona. E o PET, na 

verdade foi isso para mim... porque eu vinha para cá, eu ficava com os profissionais de sombra...E,  

teve as visitas, a pesquisa do PMAQ, que a minha área era a violência na escola. Então eu fiquei 

inteirada no assunto que era aqui a UBS. Eu vi como funciona realmente uma UBS, como funciona o 

SUS, como funciona tudo daqui. Não só na minha aula, no meu caderno, no meu material de estudo... 

Então... isso foi bem importante pra mim, na verdade. 

PRECEPTOR 2: Assim, como eu falei...as vezes tem graduando que vem e não se identifica com o 

serviço, mas eu acho muito importante esse contato. Até porque... vamos supor que mais para frente a 

Aluna 1 abra um consultório... ela aluga uma sala a noite... Arruma de manhã um emprego numa 

UBS. 

ALUNA 1: Para falar a verdade é justamente isso que eu quero fazer! 

ALUNA 2: Seria positivo eu acho. Foi para mim muito positivo. Na formação dos alunos, eu penso 

que em especial na Psico... pela a falta do currículo da parte do conteúdo da política pública que não 

temos...  O que está mais avançado na psico em relação à política pública é a parte de educação, que 

tinha queixa escolar, que tem disciplina obrigatória sobre Psicologia escolar...Tem ali um pessoal 

que está com o estudo mais consolidado...Mas na questão da saúde está ruim. Na questão de 

assistência social... não tem nada... zero... zero de SUS... zero... e a assistente social trabalha no SUS 

também... é zero. No SUS ainda tem essa, mas não é ainda obrigatória...Agora tem duas ou três 

matérias que falam sobre o SUS... mas não são obrigatórias... Diretamente sobre o SUS tem uma da 
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V.P15., que é a PSS que é política pública da saúde e sexualidade, e que fala sobre o SUS também. (...) 

foi basicamente o que está me direcionando...para o que eu que o fazer mesmo...quero trabalhar com 

a gestão do SUS, se possível... não sei se a vida vai possibilitar... 

PRECEPTOR 2: Tem alunos da odonto, o E.... até outro dia eu estava na Odonto, assistindo a aula do 

C., eu encontrei ele... e ele estava me falando do projeto também ligado ao SUS e foi depois daqui. 

Para você ver como acrescenta muito...  Mas enfim, eu acho que o geral em relação se atingiu 

mesmo... eu não sei! Porque hoje em dia as faculdades... a matriz curricular...é muito fechada... 

assim...para abrir estágio fora... eu não sei como funciona... 

TUTOR: Normalmente os currículos não podem ser transformados do dia para a noite. É uma coisa 

que demora... 

PRECEPTOR 2: Bem lenta. 

TUTOR: O nosso currículo da psico é de 2004... Agora estamos discutindo as mudanças que 

queremos fazer. 

PRECEPTOR 2: Pensando em... 

TUTOR: O eixo da saúde é um eixo que os alunos querem muito... mas não temos nenhuma 

obrigatória.  

 

Neste sentido, Carneiro (2009), quando questiona a formação do psicólogo clínico, diz 

que a estrutura curricular vem sendo reavaliada, a fim de que a formação acadêmica seja 

adequada à realidade extramuros e às necessidades sociais. Porém, afirma que os alunos não 

vivenciam na prática tais mudanças, mesmo tendo conhecimento de que elas estão em 

andamento. 

Será que há uma “crise” na educação? Seria uma “crise” institucional do ensino gerada 

pelo financeiro? Nessa direção, Santos (2004) mostra como a universidade, e outras 

organizações, têm se rendido a uma lógica capitalística de rendimentos e produtividade e com 

a diminuição dos recursos oferecidos pelo estado à academia, esta é obrigada a buscar 

recursos em outros espaços, fragilizando sua autonomia.  

A experiência no serviço dizia também da “crise” que o Sistema Único de Saúde tem 

passado, ali representado pelas incertezas e angústias dos profissionais diante da “saída” da 

Fundação da administração da Unidade e o chamamento público de um novo parceiro, de uma 

nova Organização de Saúde para a gerência daquele local. Traziam muitas questões: a 

diminuição salarial, caso fossem recontratados; corte no número e das especialidades do 

quadro de profissionais; aquelas concernentes ao modo como se daria a administração, pois 

diziam estar contentes com a gestora. 

Nos dias seguintes, acompanhei de perto, não apenas o desenvolvimento do trabalho 

daqueles profissionais, mas também as inquietações de um futuro próximo, de talvez não 

poderem mais executar as atividades que diziam fazer sentido para eles. Isso, 

invariavelmente, refletia nas incertezas de manutenção de suas casas, familiares e de si 
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  Referência da aluna ao nome do docente que ministra a disciplina PSS (Política Pública da Saúde e 

Sexualidade) -  por questões de sigilo, foi abreviado. 
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próprios. Nesse sentido, algumas falas de funcionários da Unidade me tocaram e foram 

registradas não apenas no papel, mas em minha memória:  

 

“Meu salário vai reduzir muito, como vou fazer para manter minha casa”? 

“Se sair vou perder todo o tempo de serviço”!  

“Passei num processo seletivo, mas não me chamam! Preciso ligar lá para ver se tem previsão, sou a 

próxima a ser chamada! É muita instabilidade isso”! 

“Não sei como vai ser! Só janeiro para saber” 

“Vai diminuir o quadro de profissionais... Alguém vai ter que sair... mas quem”? 

 

Retornando ao diário, permanecia na Unidade das 7 horas da manhã até às 16 horas da 

tarde. Procurei conhecer o serviço tal como acontece, sem a pretensão de receber algo pronto, 

dado, mas construindo algo nas relações e com aqueles profissionais.  

Ao acompanhar cada setor da unidade, percebi que todas as outras áreas de saúde 

tinham alunos no serviço, seja pela residência médica/farmacêutica/ enfermagem, estágio de 

alunos de Fisioterapia, Enfermagem, Serviço Social, Nutrição ou visitas técnicas dos alunos 

de Odontologia. E a Psicologia? 

Preciso esclarecer que a unidade funciona como Estratégia Saúde da Família (ESF) 

dividindo o território em quatro equipes (cada equipe com um médico, uma enfermeira, dois 

auxiliares de enfermagem e seis agentes comunitários) e que possui, além do quadro de 

profissionais da própria unidade (enfermagem, técnicos de enfermagem, médicos, 

farmacêuticos, fisioterapeuta,  assistentes sociais, dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico de 

saúde bucal, auxiliares técnicos administrativo, técnicos da farmácia, gerente, equipe de 

limpeza, segurança, motorista). Para além dessa equipe básica, a Unidade conta com a equipe 

de NASF (Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional, Educador Físico, Clínico, Ginecologista, 

Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo) pelo projeto matricial, além de profissionais 

contratados diretamente pela prefeitura (enfermeira, auxiliar de enfermagem e auxiliares de 

serviços gerais). 

Num primeiro momento, sentia uma falta da Psicologia, embora não pudesse dizer de 

uma ausência! Talvez por se apresentar via NASF, com seu modo particular de 

funcionamento e configuração como apoio matricial, não percebia essa equipe presente, 

ressaltada, ainda, pelas férias de uma das profissionais. 

Embora não pudesse encontrar um psicólogo, não deixei de conversar com todos os 

outros profissionais de saúde, tanto do NASF quanto da UBS e Prefeitura, que circulavam 

pela UBS. Buscava compreender como realizavam e entendiam seu próprio trabalho e 

formação. 
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Em um determinado dia, foi bastante interessante presenciar um atendimento na 

Odontologia, no exato momento em que um dos pacientes ria ao ouvir a dentista dizer que a 

especialidade da auxiliar era “distração dos dentes”. Ouvi das profissionais que tentavam 

minimizar os desconfortos trazidos pela odontologia conversando com os pacientes, fosse 

procurando saber, além da arcada dentária, dando a ver uma atitude que ia além das reuniões 

de triagem e orientação (nas quais estabeleciam as regras para utilização do serviço, como 

faltas que podiam ter), das avaliações de risco que faziam na triagem e das “consultas 

casadas” (feitas com a equipe quando o paciente apresentava algum problema de saúde 

crônico ou não, como hipertensão, diabetes, doenças infectocontagiosas, gestação, etc.), a fim 

de esclarecer outras doenças poderiam ter relação com os problemas bucais. Ocupavam-se, 

ainda, com palestras e orientação em escolas. Todas essas atividades e propostas diziam de 

algo que me parecia uma inquietação ou um modo de olhar as outras facetas do indivíduo.  

Nessa direção, a dentista, ao referir-se a sua pós-graduação em saúde coletiva, 

expressou: “Fiquei chocada quando percebi que muitas vezes culpabilizamos o paciente e 

nos esquecemos das questões sociais que podem estar envolvidas nos problemas de saúde... 

Têm muito mais coisas envolvidas”.  

Foi desse modo que, por essas andanças e conversas, pude me aproximar para 

conhecer a história da Odontologia no bairro, de como o serviço estava se reorganizando, o 

que havia se perdido por terem ficado sem profissional por algum tempo. “Como o serviço 

ficou algum tempo sem dentista, as pessoas acham que podem opinar ou dizer como devemos 

fazer as coisas”. Ou seja, diziam das dificuldades na execução do trabalho devido à 

interferência de pessoas que insistiam em apontar como as coisas poderiam ser feitas. Mais 

uma vez seria um “fazer como deve ser feito”, como eu própria experienciara? 

Diziam também das metas de atendimento que procuravam cumprir, além de 

dividirem “os pacientes em grupos de acordo com a idade ou problemas de saúde... Se é 

gestante, temos o grupo de gestante a quem damos orientações não apenas para elas, mas 

também como ter os primeiros cuidados com a boca do bebê... Se é hipertenso, há o grupo de 

hipertenso e assim por diante. Estamos tentando colocar a agenda em ordem e esperamos 

que logo que o paciente chegue ao serviço não precise esperar tanto tempo na fila”. Ou seja, 

preocupam-se com divisões de agenda por grupos de risco e orientações específicas a cada um 

deles.  

Ao buscar olhar para formação da Psicologia na atenção primária, percebi que, 

necessariamente, fazia-se fundamental olhar para e pensar os vários núcleos de profissionais 
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que compõe o serviço de saúde, como se relacionam em função de seu denominador comum: 

o cuidado.  

Assim, além da experiência na Odontologia, outros momentos mostravam como as 

diferentes áreas compreendiam e executavam suas atividades, embora nem sempre houvesse 

uma disponibilidade para trocas. No serviço social, uma das assistentes sociais, depois de 

inúmeras tentativas para conversar, respondeu: “Agora não posso te atender... Quando puder 

te chamo... Estou fazendo algumas coisas aqui, e nem estou atendendo agora”. Foi com 

estranheza que se disponibilizou, ao saber que eu não era residente de farmácia. Haveria algo 

acontecendo na relação entre profissionais de áreas outras que se interpunham para além das 

necessidades e funcionamento da UBS, interferindo até para a formação de estagiários?  

Entretanto um traço se evidenciava: as trocas pareciam nem acontecer, 

impossibilitando até mesmo informações sobre pessoas que circulavam pela Unidade: não 

sabia o que eu fazia ali! Intrigante o fato de que, a cada encontro, e mesmo após ter sido a 

todos apresentada pela médica da UBS, explicando do que se tratava a minha pesquisa e o que 

havia me levado à Unidade, falas foram recorrentes durante toda a minha permanência: “O 

que mesmo é sua pesquisa”? “O que mesmo você está fazendo aqui”? Como compreender 

desconfortos experienciados quando, ao me aproximar, era recebida com “Hoje não posso, 

pode ser amanhã"? “Podemos conversar, mas não agora... Me procure”, ou mesmo 

fechamentos de portas ao perceberem minha presença. 

Desse modo, nessas reflexões, lanço novamente um questionamento: por que os 

profissionais demonstravam incômodo com minha aproximação? Como se sentiam com 

minha presença e olhar? Sem dúvida, permanecerá a interrogação. Entretanto, sei que é 

possível abrir-se outra investigação em outro momento para possíveis vislumbres de 

esclarecimentos dessa questão.  

Disponibilidade sentia da parte dos ACS, sempre estavam abertos para conversar e até 

mesmo para que as acompanhasse nas Visitas Domiciliares (VD). Esse comportamento deles 

teria relação com a postura dos profissionais? Com a hierarquia? 

Como cada VD foi única, coloco nas próximas linhas, recortes/ lembranças de cada 

uma das que fiz, do que ouvi destes profissionais. Começo com as falas dos participantes do 

PET sobre eles:  

 

TUTOR: Os alunos reportavam também as visitas domiciliares. Parece que ela é a menina dos olhos.  

PRECEPTOR 2: é... 

TUTOR: Parece que os alunos gostam bastante dessa atividade... 

PRECEPTOR 2: ir pro campo 
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PRECEPTOR 1: é a prática, a viver mesmo né, na teoria eles...  

 

Uma das situações que me marcou foi a minha primeira VD ao bairro. A agente dizia 

que gostava de ser acompanhada por sentir que estava fazendo parte da formação dos alunos, 

“É bom e faz a gente se sentir importante saber que ajudamos os alunos a aprender”. 

Contava de sua história de vida indicando o quanto era conhecida em sua área: “Estou aqui 

desde criança... Algumas pessoas até me pegaram no colo”... Definitivamente, fazia parte e 

sentido estar ali ocupando o lugar de agente. Nossa conversa era interrompida por 

cumprimentos ou por questões dos moradores acerca de sua consulta, exame ou ausência do 

médico de equipe: “Fulana, você viu se meu exame chegou”? “O médico X saiu? Já tem 

outro? Como faço para ser atendida agora?” 

Falas das ACS, neste sentindo, foram impressas também na narrativa de quem 

experenciou o serviço através do PET-Saúde: “É próprio de você estar mais próximo da 

população... você ser culpada, né? Não tem remédio fulana, marca uma consulta para mim, 

passa na frente da fila entendeu? Às vezes, era a mãe da mulher que cresceu com ela, 

entendeu... era parte da família dela praticamente, de amigos próximos, de vizinhos e ela não 

podia passar aquela senhora sabendo que ela ia morrer, entendeu, e como que a amiga dela 

vai entender então? Deixa uma situação muito complicada, muito complicada” (ALUNA 2).  

 

Outra agente relata da dificuldade em ter se tornado profissional, pois as pessoas a 

criticaram e até mesmo não entendiam o motivo dela estar na unidade se já possuía outra 

fonte de renda familiar: “Você tem um restaurante, não precisa disso”! “Está ocupando 

lugar de quem precisa”! Chamou-me atenção este questionamento. Existiria nesse sentido 

uma cultura de que só está no serviço aqueles que não têm outras possibilidades ou “melhores 

formas” de obtenção de renda? Se ela tivesse formação, ela estaria em outro lugar? 

Nesta direção, recorro às narrativas: 

 

ALUNA 2: (...) cheguei a acompanhar algumas tensões, tensionamentos que tiveram lá...por exemplo, 

teve um tensionamento numa reunião... porque ficou uma questão das ACS ficarem incomodadas...A 

minha preceptora... que ficava comigo... ela recebia um adicional no salário...Mas, a gente ficava na 

pesquisa das ACS e ficavam o dia inteiro com a gente e não recebiam adicional nenhum. Então teve 

esse tensionamento na reunião...Eu cheguei a falar, defender as ACS, do que as ACS reivindicaram... 

Foi bom assim mesmo... pelo menos tentei...pensei. 

 

TUTOR: Eu tenho uma experiência que me marcou muito. Eu sou muito preocupada com a 

articulação da equipe. Pensar como esse tipo de proposta, por exemplo, de entrar na instituição, me 

provoca uma mudança nela. Em uma das reuniões que fizemos aqui na UBS, na primeira vez que eu 

vim aqui, nunca vou esquecer o rolo que deu para chegar aqui, me perdi. 
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PRECEPTOR 1: Acho que a reunião geral né? 

TUTOR: Foi... estavam presentes vários ACS, vários outros profissionais da UBS. Vieram também as 

coordenadoras do PET a S. a I., veio aquela senhora da prefeitura. 

PRECEPTOR 2: Foi uma reunião geral 

PRECEPTOR 1: Era da coordenação.  

TUTOR: Enfim... aí na hora que estávamos falando sobre o PET, me chamou muito a atenção a fala 

dos ACS. E como eles se sentiam à margem desse trabalho, ao mesmo tempo em que a atividade deles 

era central. Era uma atividade com muita visibilidade para os estudantes e algo que eles faziam era 

acompanhá-los. Os alunos acompanhavam a sua rotina de trabalho. Ao mesmo tempo em que isso era 

central, eles se sentiam à margem porque sentiam que o trabalho deles tinha menos valor. Trouxeram 

a questão de quem pode ser preceptor. Um ACS nunca poderia ser um preceptor nesse modelo que o 

ministério traz para nós. Essa fala gerou muito desconforto em todo mundo, visivelmente, mas eu 

acho que precisava ser dito de alguma forma.  Fez as pessoas pensarem também. Depois, a gente 

conversou no nosso grupo e a R. falava assim: “Eu nunca imaginei que eles se sentissem desse jeito”. 

Então aquilo tomou uma outra dimensão. As pessoas ficaram afetadas por aquilo e mobilizadas de 

alguma maneira por aquela fala. A R. falava: “A pessoa trabalha comigo e eu não tinha ideia, não 

tinha pensado desse jeito”. Discutimos como a política atravessa muitas vezes a vida da instituição, e 

ela dita o modo de funcionar, de alguma forma.   

PRECEPTOR 2: É mesmo. 

TUTOR: Essa foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu conto agora como seu estivesse 

naquele dia, naquela sala. 

 

Havia aqueles ACS que diziam das dificuldades do trabalho, de andar no sol/ chuva, 

do protetor solar não ser suficiente: “É ruim andar no sol, o protetor não é suficiente... 

quando está muito calor a gente passa mal...se chove muito não podemos fazer visitas... no 

inverno é bom trabalhar”. O mesmo é expresso pela ALUNA 2: “Coisas mais assim 

intempéries tipo chuva, sol e de ficar o dia inteiro sabe, teve esse tipo de coisas assim”. 

As agentes falavam das metas que tinham que cumprir e que, muitas vezes, eram 

“atrapalhadas” por estarem com alunos no comprimento das mesmas: “Quando os alunos 

acompanham às vezes é ruim, principalmente quando temos que reduzir as visitas... por 

exemplo... quando o aluno é do primeiro ano e vem conhecer o território não muda nada, 

mas quando são alunos do terceiro ano de medicina e precisam estudar casos, se antes faria 

cinco VDs, faço uma ou duas no máximo”.  

A partir dessas narrativas, questiono se os programas como o PET-saúde que propõem 

a integração ensino-serviço, seriam incongruentes com as demais políticas públicas por 

privilegiar o cumprimento de burocracias à formação. 

Contavam também da invasão à vida pessoal em períodos em que não estavam 

trabalhando e, até mesmo, da violência sentida, muitas vezes na pele, seja por ameaças 

verbais, por serem alvos fáceis, tornando-se reféns, em tiroteios, brigas, ou quando recebem 

xingamentos, por exemplo. “É ruim quando as pessoas não entendem que nos finais de 

semana não estamos trabalhando e batem em casa para perguntar ou cobrar alguma coisa... 

Dá vontade de por uma placa no portão dizendo que é de segunda a sexta e na unidade”. “Já 
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fui feita refém num tiroteio... de repente me puxaram e me fizeram de escudo”. “Às vezes as 

pessoas xingam a gente, porque acham que estamos incomodando” 

 

Como compreender uma interface serviço e território? Não foi com estranheza que 

ouvi na narrativa dos participantes do PET-Saúde que o PMAQ trouxe a violência como norte 

para as ações no território... 

 

PRECEPTOR 2: Esse último PET já foi diferente...com o resultado do PMAQ onde apareceram que 

os pontos das dificuldades das equipes para trabalhar... apareceu a violência. Então a gente também 

trabalhou em três eixos que foi: a violência institucional, violência na escola e violência do idoso. E... 

eram feitas também algumas reuniões mensais, as discussões com a tutora... é... toda essa parte. 

PESQUISADORA: Você chegou a presenciar alguma coisa no PET, desses tipos de violência? 

ALUNA 2: Já, muitos. É a violência verbal, diria quase simbólica, quando a gente ia numa casa e aí o 

exame não estava pronto, e diziam “para que vocês servem então?”... E aí falar porque a mulher 

parece nervosa. Eu nunca vi nada... nunca cheguei a presenciar nada além de violência verbal, mas 

os relatos que elas deram era... nas pesquisas que eu fiz no PET... era de perigo em relação às 

famílias... tinham famílias com nível de violência muito alta ... famílias que eram ligadas ao tráfico de 

drogas... As agentes tendo que tomar muito cuidado com o tráfico... por exemplo, a agente que estava 

sendo pressionada pela polícia para dar informação da família porque o pai era traficante... situação 

muito complicada assim. Então mordedura de cachorro é... 

 

Porém, foi, com certa estranheza, que percebi que para elas (as ACS) não havia 

diferença em qual programa participassem, fosse o PET- Saúde ou qualquer outro estágio. A 

questão era que havia alunos que as acompanhavam no serviço... seriam estas as ressonâncias 

do PET-Saúde no serviço?  

Além das visitas domiciliares apenas com as ACS, acompanhei visitas domiciliares de 

técnicos de Enfermagem, Enfermeiro, Farmacêutica, Serviço Social, Terapia Ocupacional 

(T.O) e Psicologia do NASF. As visitas dos profissionais ocorrem para pacientes acamados e 

com alguma dificuldade de locomoção e sempre são trazidas pelos Agentes comunitários de 

Saúde para a equipe, nas reuniões semanais que fazem, ou seja, esses profissionais fazem a 

ponte entre o serviço e a comunidade. 

Vivenciei a necessidade de VDs com os vários profissionais ao ir à casa de uma idosa 

acamada com feridas e escaras junto com o técnico de enfermagem. O técnico dizia das 

dificuldades de locomoção da equipe dentro do território e também das angústias sentidas ao 

acompanharem os pacientes por um período e verem a finitude de vida se aproximando “Tem 

lugares no bairro que é difícil para gente se locomover, tem umas vielas... Às vezes é 

angustiante ver o estado que os pacientes ficam, principalmente os que estão velhinhos, no 

final da vida... mas não dá para pensar muito...tem coisas que a gente tem que fazer”. 
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Além disso, mais uma vez vi a atenção com o paciente ao ter sua casa visitada pela 

equipe da farmácia para verificar e orientar acerca da medicação: “D. Fulana, como a 

senhora toma cada remédio? Posso ver? Sabe para que serve cada um deles?”. A partir das 

respostas da paciente, a farmacêutica explica o modo correto de utilizar cada um dos 

medicamentos, buscando orientá-la frente às dificuldades apresentadas. Cada usuário do 

serviço é tratado individualmente sendo que, para alguns, é feita uma “caixinha” com 

pictogramas com os horários, para outros, além do pictograma são colocadas cores de 

identificação. Para aqueles com problemas de visão, a “caixinha” é adaptada com 

identificação em relevo para que ao toque o indivíduo possa identificar quantos comprimidos 

precisa tomar e os horários. Dependendo da dificuldade apresentada, ainda pode ser feita a 

“dispensação” supervisionada, na qual o paciente vai até a unidade diariamente para tomar o 

medicamento. A todo o momento havia uma indicação de que o cuidado é realizado de acordo 

com a singularidade e necessidade de cada um que lança mão do serviço de saúde. 

Experenciei as diferenças sociais e de entendimento em um mesmo território, ao ir à 

área nobre do bairro com o enfermeiro, em visita à paciente em luto com quadro depressivo, e 

ao acompanhar a T. O., em um apartamento de um senhor com baixa visão (que mora com o 

filho com deficiência intelectual) um lugar fétido, com condições precárias (úmido, abafado, 

escuro, com ratos circulando pela casa) e com relato de ausência de alimentos. Esses são 

apenas alguns exemplos que me tocaram. 

 

Aqui nessa área, geralmente vamos de carro, com o seu fulano, que é o motorista da unidade... 

Quando fizemos o mapeamento do território passamos em todas as casas, mas nem todas as pessoas 

quiseram nos receber ou o nosso acompanhamento, pois diziam que tinham plano de saúde e não 

precisariam. As casas são de pessoas mais ricas... a casa que vamos é da Sr. X e ela gosta de receber 

nossas visitas mesmo eles tendo plano de saúde... a dinâmica da família mudou com a morte do 

marido dela... nós vínhamos ver ele também...” (ACS) 

“Vamos na casa do Sr. Y, ele tem baixa visão e quer que a gente arrume uma cadeira motorizada 

para ele se locomover, mas ele tem condições de andar e na casa dele nem passa uma cadeira pelas 

portas...São bem precárias as condições de vida... vou tentar conversar e propor um trabalho para 

ajudar ele a desenvolver uma maior autonomia... ele mora com o filho, que tem uma deficiência... a 

gente acha que eles são enganados por alguém, porque a queixa é de que não tem nem comida...às 

vezes os vizinhos ajudam...Vamos tentar intervir nesse sentido também de ajudar na organização não 

só da rotina, mas também de tudo que tem dificuldade... não vamos fazer por eles, mas ajudar e 

ensinar como fazer, pensando junto” “O cheiro está horrível, eles não abrem a janela, não circula o 

ar... está tudo embolorado... Olha o rato!”(T.O.) 

 

Quanto tem que se despir de si para experenciar situações como esta no território? 

Quem é esse profissional de saúde que se propõe a ir além do racional, expondo-se a 

“perigos” até físicos, por vezes, sendo tocado e afetado? Ou ele busca manter distância, 
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permanecendo na defensiva e não se implicando com o que aparece? Isso é algo que aulas e 

livros não ensinam... Só a experiência na prática cotidiana.  

Assim:  

A prática acontece como um ponto de mutação, pois o aluno compreende 

que sua inserção transforma o seu campo de atuação ao mesmo tempo em 

que ele próprio é transformado. À medida que passa a se incluir no universo 

teoria/ prática, pode dar um novo significado a ambas (Carneiro, 2009, p. 

76). 

 

Nesta direção, para ilustrar o valor da prática para a formação recorro ao que foi 

expresso nas narrativas: 

 

PRECEPTOR 2: O PET em si é uma troca rica até assim... mesmo com os estudantes... Acaba sendo 

uma troca de saber: eles trazem o saber deles, o que eles estão vivendo, sobre a parte teórica e a 

gente acaba oferecendo essa prática... trazendo eles para a prática e ver como funciona... Então 

acaba sendo uma troca, uma troca constante... O ponto positivo é em relação aos alunos... 

ALUNA 1: Eu vi como funciona realmente uma UBS, como funciona o SUS, como funciona tudo 

daqui... Não só na minha aula, no meu caderno, no meu material de estudo... Então isso foi bem 

importante para mim, na verdade. 

ALUNA 2:  Ah! Foi super interessante, muito, muito, porque além de ser dado de pesquisa...as 

observações, entrevistas... era um aprendizado na  prática... de ver o que é a ACS, do que ela estava 

fazendo,  e de como é a relação dela com as famílias. 

TUTOR: Penso que um dos grandes nós da universidade é essa lacuna entre a teoria e a prática. 

Então a gente tem ainda muito a caminhar para ter ferramentas para poder dizer: a universidade 

produz conhecimento e o mundo real também produz conhecimento. Então como vamos dialogar? 

Penso que o PET me jogou, me lançou para esse desafio. E também criamos laços com as pessoas. 

Deixa o trabalho mais prazeroso. 

 

Entretanto, preciso dizer do abandono e a carga que presenciei nos cuidadores. 

Conversando com o enfermeiro entre uma “Inter consulta” e outra (estavam sem médico em 

sua área
16

, que havia pedido desligamento e não recontrataram outro profissional), ele disse 

do acúmulo de trabalho tanto para ele quanto para os demais médicos devido à ausência desse 

profissional. Surpresa foi perceber, em sua fala, que o seu modo de atuação havia mudado ao 

participar do PET- Saúde. Os alunos haviam despertado nele a necessidade de estudar, de 

pesquisar, além de fazê-lo se sentir como contribuinte na formação deles por haver uma troca 

de saberes o que denotou uma abertura para receber os estagiários. 

Em outro momento, ouvi novamente o enfermeiro referir-se a isso quando, juntamente 

com outros participantes do grupo PET, discutíamos a experiência no programa: 
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Como descrito acima com o estabelecimento da ESF, o território foi dividido em quatro áreas e o profissional 

de enfermagem, da unidade, tornou-se “responsável” por sua área na ausência do médico. 
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(...) minha experiência eu acho que foi o contato com o aluno da graduação... porque você se formar, 

não ter nenhuma especialização, e você assumir um estudante...O que você vai fazer agora com ele? 

A gente aqui é unidade de ensino... a gente pega aluno de medicina, de fisio, todos os tipos. Então a 

gente consegue lidar a partir disso... A experiência que eu tive é de como lidar com estudante da 

graduação. Acho que é uma experiência bem rica... 

 

Em outra ocasião, ao ir com uma das assistentes sociais à casa de uma senhora que 

estava sozinha, porque os filhos haviam se “cansado” da não aceitação dela em receber os 

cuidados, ouvi:“Estamos tentando ver a rede de apoio, entrar em contato com os filhos... Tem 

uma filha que parece que mora na rua tal... o problema é que os filhos estão cansados... ela é 

difícil e não aceita sua situação atual, nem o cuidado dos filhos... reclama que nada que eles 

fazem fica do jeito que ela quer... ela critica os filhos, mas sobrecarrega o filho que mora 

com ela”. O sentido do trabalho em saúde implica cuidar do outro e encontrar alternativas de 

cuidado quando está desamparado por si mesmo.  

Nessa direção, algumas inquietações e reflexões. Em que medida o PET ou qualquer 

outro programa empenhado na articulação ensino-serviço poderia incluir as ACSs como 

agentes de formação no real do cotidiano da saúde pública? Para além do grupo de tutoria e 

suas reuniões, como formar e cuidar dos preceptores? Haveria a possibilidade de uma 

articulação entre saúde e educação para promover a formação dos profissionais e alunos, 

cuidando também de sua própria saúde? A supervisão de apoio psicológico traria 

compreensão do sentido da experiência como aprendizagem significativa e como lugar para 

cuidar de sua experiência? 

Assim, neste contexto, surge a discussão sobre o sentido e o papel da supervisão na 

formação do psicólogo e dos profissionais de saúde e educação em geral, apresentada 

inicialmente por Morato (1999). Tal proposta foi sendo desenvolvida em diferentes contextos, 

conduzindo a pensar: 

 

Este espaço não poderia mais ser entendido como informativo ou de 

orientação técnica, mas como um modo de olhar a formação desses 

profissionais assumindo a complexidade das dimensões cognitivo-afetivas e 

teóricas-práticas presentes nas práticas de cuidado, tendo como carro chefe a 

aprendizagem significativa (Czuy et. al. s/d)
17

. 
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 Czuy G C, Milanesi P V, Morato H T P. Psicologia fenomenológica existencial e interdisciplinaridade: a 

formação do psicólogo para atuação em saúde pública. Capítulo enviado para avaliação. 
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Caminhando nesta direção, compreendo que as ações e experiências práticas 

experienciadas pelos alunos e pelos profissionais de saúde se sobressaem em relação ao 

teórico, à mera reprodução e memorização de conteúdos e técnicas, incorporando o saber à 

sua história como ser humano. Em minhas andanças por este trabalho, na ação de um 

pesquisador clínico, encontrei profissionais e estudantes buscando um sentido entre aquilo 

que entendem por saúde, com aquilo que os toca, transitando entre o agir/fazer tácito próprio 

e o tematizado/refletido. Ao narrarem, desvelam a condição humana, abrindo-se 

possibilidades para se compreenderem e se encontrarem em meio a uma ação. Nesta 

perspectiva, o processo de aprendizagem parte do experenciado, por desvelar o saber 

implícito, impregnado pelos sentimentos do que afetou não apenas o aluno, mas também os 

tutores e preceptores, no encontro com o outro, possibilitando a criação de significados 

sentidos a partir das experiências vividas (Morato, 2009). 

Nas palavras da autora, 

 

A aprendizagem significativa refere-se à criação ou resgate de sentido para 

“falas” a partir da própria experiência ou como “em branco”, conduzindo-as 

a caírem num lugar comum do “falar por falar”. Na ausência de situação 

para a ocorrência de criação de significado sentido, falas não se dirigem para 

a abertura a outras possibilidades, articulações, sentido (Morato, 2009, p. 

35). 

 

Assim, seriam as reuniões tutoriais espaços para uma possibilidade de abertura de 

reflexão na experiência e não sobre a experiência, espaços de compartilhamento e testemunho 

de experiências cotidianas como aprendizagem? 

 

TUTOR: Eu acho que isso é bem, bem rico. Eu passei por vários momentos dentro do PET. Teve um 

primeiro momento meio que de pavor (risos) aí depois eu fui me apropriando e eu acho que a relação 

com as pessoas era muito boa. Então eu me sentia muito à vontade de estar naquele grupo...Coloca 

em cheque... eu acho... também o nosso próprio papel do docente dentro do grupo. Às vezes eu 

percebo que tem um certo distanciamento da Universidade com o mundo real. Então, eu acho que se 

colocar nessa condição de aprendiz é algo que acho que dá outro tipo de experiência. Você se deixa 

contaminar por aquilo, por aquela vivência...Acho que me deixei afetar... me deixei contaminar por 

aquela situação, e estava disposta a fazer. Então eu acho que foi muito interessante nesse sentido. A 

gente se despia desses papéis. Aos poucos fui me sentindo mais confortável de estar onde eu estava, 

com aquelas pessoas. A H. sempre que eu precisava estava disponível para ajudar. Ela sempre era 

minha fonte de apoio em tudo o que eu precisava; até para as aulas mesmo, a gente começou a fazer 

as aulas juntas. Acho que foi bem legal essa articulação que a gente conseguiu estabelecer entre a 

Universidade, e o serviço.  Acho que isso é... acho que é um desafio que a gente consegue lidar bem. 

Penso que um dos grandes nós da universidade é essa lacuna entre a teoria e a prática. Então a gente 

tem ainda muito a caminhar pra ter ferramentas pra poder dizer: A universidade produz 

conhecimento e o mundo real também produz conhecimento. Então como vamos dialogar? Penso que 

o PET me jogou, me lançou para esse desafio. E também criamos laços com as pessoas. Deixa o 

trabalho mais prazeroso. 
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PRECEPTOR 2: É mesmo! Uma coisa também M., eu estava refletindo que não falei, até quando o G. 

citou: “eu acho que no último PET a gente ficou mais próximo...”Assim... para gente preceptor 

também foi muito rico, que é, do ponto de vista do aluno vindo para o serviço, para a gente... 

preceptor... estando com os docentes da USP, porque a gente começou a enxergar... por mim, outra 

coisa... que nem pesquisa, por exemplo...Eu me formei numa universidade... privada... e a gente não 

tinha, assim, esse incentivo para a pesquisa... então, eu nem sei fazer. Tanto que eu até brinquei um 

dia com a H.: “H. eu sou uma pedra tão bruta, você vai ter que me lapidar tanto, e ela dizia... fica 

tranquila”. Porque eu acho que a troca foi de todos os lados... assim, tanto os alunos ... é rico para 

eles virem para o serviço, como é rico para gente passar o nosso conhecimento e é rico para gente 

também ter esse contato com os docentes. A M. a H. abriram minha visão de outras coisas, por isso 

que eu até... decidi fazer o mestrado, pensei em pesquisa. Eu fui aprender com você mesmo. Eu 

pensava: “Nossa a M. é tão inteligente”,,, era esse pensamento porque eram coisas que a gente não 

conseguia ver e ela com uma facilidade... quer dizer, às vezes desconstruía tudo, mas de repente já 

construía e eu falei: “gente”!  não é, com uma facilidade... e a gente, e é assim sempre muito, como 

eu posso dizer... não desmerecia o que a gente construiu, porque ela percebia que a gente não tinha 

conhecimento em pesquisa, em... até mesmo montar introdução, tal. “Não gente! Isso aqui a gente 

pode deixar por último, a gente tem...”. Hoje eu aprendi que tem coisas numa pesquisa, num projeto 

que você não vai fazer agora. E a gente vem com aquela coisa bem de graduação, de faculdade 

privada... “Vamos fazer introdução”, não, vamos fazer... não é? E aí eu, particularmente comecei a 

ver outras coisas, aprendi muito com você, e agradeço muito. Mesmo com a H., na época que a M. 

não estava, fazia refletir umas coisas assim que gravou na minha mente até hoje... quando a gente 

falava de violência, e a gente estava na violência na escola, meu eixo, eu também, passei por todos os 

eixos, tive que mudar... e ela falava assim, não, mas... “o que é violência para você”?  Aí você ficava 

refletindo, e aí, às vezes eu colocava, não trazia o que eles viviam, eu trazia o meu conceito, o que eu 

esperava... e não é assim... tem que deixar trazer, muito do que ela falava assim... “Você tem que 

sentir como eles vivem, como se manifesta essa violência”... Essa frase gravou na minha mente... E é 

mesmo, a gente às vezes ia com o nosso, como que eu posso dizer... com o que eu penso, com o que eu 

acho. Até mesmo uma intervenção mesmo, nossa do dia- dia, se você coloca o que você pensa, o que 

você acha, de repente você pode desconstruir tudo, daí você não vai fazer o real ali... Então, eu acho 

que a gente aprendeu muito com os docentes da USP, acho que foi uma troca muito grande. Então o 

PET eu acho que foi bom em tudo! Tanto na parte de trazer eles para prática, que é muito importante, 

que todas as faculdades deveriam ter... mesmo as da área da saúde em si... como para gente com essa 

coisa de docente, para gente com esse contato com os doutores da USP... Eu acho que isso foi muito 

rico, muito rico mesmo...Acho que abriu a minha mente em tudo... assim... eu nem pensava em fazer 

mestrado, nada assim, aí de repente falei: vou fazer esse mestrado... foi rico. Aí o G. falava assim: 

“C. pensa bem, tem que se dedicar”; aí eu falei... eu vou! Acho que assim, foi uma coisa que eu acho 

que veio disso e principalmente nas experiências que a gente teve com você... do seu olhar, eu falava: 

“Gente! Como que consegue”? Aí a R. falava: “Aí é muitos anos de experiência” e eu: “Nunca vou 

conseguir”! Porque é técnico... eu não sei gente... é uma coisa que eu admiro muito. Do mesmo jeito 

que você falou que admira a gente na prática, a gente também admira o trabalho de vocês, como 

docente, pesquisador... é muito legal, é muito bacana! 

 

Considerando que, no cotidiano do fazer profissional, implicam-se técnicas, 

conhecimentos específicos, além de outros tantos conhecimentos e vivências que se 

incorporam constantemente a cada momento à trajetória pessoal do profissional, toma-se, 

como ponto de partida, o questionamento quanto à separação entre conhecimento teórico e 

prática (Bacchi, 1999; Silva, 2003). Esses trechos narrados pelos participantes do PET-Saúde, 

na minha visão, trazem as reuniões enquanto espaço de ressignificação e abertura para 

possibilidades de outros modos de saber e fazer (tanto supervisão quanto prática) a partir das 
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experiências dos supervisionados. Poderia dizer que se trata de um espaço de formação 

permanente? 

Além disso, a partir da fala do tutor “A universidade produz conhecimento e o mundo 

real também produz conhecimento. Então como vamos dialogar? Penso que o PET me jogou, 

me lançou para esse desafio. E também criamos laços com as pessoas. Deixa o trabalho mais 

prazeroso”, pode-se pensar que estas trazem em si o reconhecimento da produção de 

conhecimento fora da universidade... como uma tônica do que reverberou a participação no 

PET- Saúde para os profissionais. Mas também abre uma questão: a Universidade não é um 

mundo real? Seria um real de “torre de marfim”?  

Mas, voltando à minha imersão no serviço de saúde, pude mais uma vez perceber 

abertura de funcionários, ao conhecer a fisioterapeuta, que não é do NASF, mas da UBS. 

Neste encontro, comecei a compreender as diferenças entre o atendimento do NASF e o 

realizado por uma profissional do serviço. Ela ressalta, a todo o momento, que o seu papel ali 

não era fazer apoio ou matriciamento, mas que foi contratada para fazer atendimento, tendo 

uma agenda a cumprir.  

Acompanhei ainda, a atividade de caminhada proposta pela educadora física do 

NASF. Tenho que dizer que, assim como os demais atendimentos externos, estávamos sempre 

acompanhadas da ACS responsável pela área. Havia pessoas de várias idades, tipos físicos e 

até algumas com deficiências específicas no grupo. A Educadora conta que, mesmo em dias 

de frio e chuva fina, os participantes se faziam presentes e que, para alguns deles, aquela era a 

única atividade física que realizavam. Além disso, compartilha que estavam pensando, a 

fisioterapeuta e ela, em fazer um grupo de dança, pois já tinham proposto em outros 

momentos tal atividade no formato de “bailes” e tiveram boa aceitação da população, 

resultando em novos “pedidos” de muitos deles. 

No sentido de conhecer a equipe apoiadora, participei das reuniões de NASF com cada 

equipe das áreas, nas quais os casos eram discutidos e repassados para os profissionais. Foi 

bastante marcante como a equipe de apoio, de modo geral, privilegiava as falas das ACSs, a 

fim de saber como o paciente estava ou como compreendiam o caso.  

Ao circular pela unidade, pude conhecer uma das duas psicólogas do NASF que 

acompanham o serviço. Através de uma conversa, explicou o modo como compreende o 

serviço de Psicologia na unidade: tendo experienciado o atendimento em instituições durante 

sua graduação, percebe que realiza plantão ao acompanhar grupos e pacientes individuais. 

Mas o que compreendia por Plantão? Recebi como resposta que sua leitura dos casos era 

psicanalítica, embora entendesse a necessidade de se inclinar para o paciente para a escuta do 
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dito e o que não dito, recolhendo e devolvendo para o indivíduo enquanto juntos consideram a 

situação. Assim, compreende que o atendimento se encerra nele mesmo e que, apesar de 

marcar retornos, pensa ter um olhar de plantonista.  

Após essa conversa, acompanhei-a em um grupo de idosos que se realiza num 

condomínio próximo à UBS. Naquele dia, não iria propor uma conversa ou reflexões ao 

grupo; a pedido da fisioterapeuta do NASF, apenas iria propor um exercício de relaxamento 

para os pacientes.  

Ao voltarmos para a unidade, ela comentou que teria proposto para eu participar 

ativamente dos encontros dos grupos e das atividades da Psicologia, caso tivesse sabido de 

antemão de minha estada na Unidade. “É uma pena que não transite por outras unidades”, 

disse, pois por ocasião desse nosso encontro eu já estava frequentando a UBS havia 15 dias. 

Estranhei essa ausência de comunicação entre a UBS e sua equipe de apoio do NASF.  Se o 

encontro tivesse ocorrido antes, algo poderia ser diferente? 

Após alguns dias, pude conhecer a outra profissional de Psicologia que estava em 

férias. Ela sugeriu que eu a acompanhasse em um dia no serviço como fazia com os alunos da 

Psicologia que participaram do PET-Saúde Mental
18

. Algo me chamou atenção nesta fala e 

pareceu-me uma questão. 

  

PESQUISADORA: Você não via a Psicologia ali? 

ALUNA 2: Via... menos do que eu achava que deveria ter... 

PESQUISADORA: Como que você via a Psicologia ali... nos grupos que você mencionou... 

ALUNA 2: Meio desarticulada das equipes da UBS... muito longe das famílias... Quase que correndo 

em paralelo, sabe?... Ao resto da unidade,  fazendo um trabalho bom, mas  um trabalho que corria em 

paralelo... Não sei se estou sendo injusta, mas era uma sensação um que eu tive... Teve uma época 

que a gente fez um grupo de criança... Isso foi bom mas acabou parando... Fez grupo de Álcool e 

drogas, e também foi um que acabou parando... Com a psicóloga, então é isso... Então tive a 

impressão... as psicólogas eram muito boas... nos grupos elas atuavam “massa”, faziam uma baita de 

uma ação, mas só que eu achava...  talvez não sabia... pode ser que eu estava longe... também por eu 

estar afastada... só uma vez por semana... não via as articulação delas com a equipe... Nessas vezes 

da semana que eu ia eu não chegava a ver, por exemplo, elas conversarem com a equipe da pessoa 

que estava no grupo... entendeu? 

 

Voltando ao diário, no meu penúltimo dia na UBS, fui acompanhar a psicóloga em um 

dia de seu trabalho. O dia na unidade começou inquieto. Para cada lugar que olhava via 

pessoas conversando sobre as mudanças organizacionais que iriam ocorrer já que não eram 

mais eminentes, mas agora eram concretas. Foi um dia depois da oficialização da saída da 

organização social da administração da UBS. Por mais que nesses dias em que estive na 

                                                 
18

 O programa Educação pelo trabalho foi dividido em quatro frentes, e possuía distintos editais para 

participação: PET-  Saúde, PET- Saúde mental, PET- redes, PET- vigilância. 
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unidade tivesse, por vezes, presenciado conversas a respeito de como se dariam as tais 

mudanças, agora não era mais uma conjectura, mas realidade! Estava em meio a uma crise da 

e na Unidade. Era possível perceber certa angústia nas falas de todos: “Quem continuaria? O 

salário reduziu, e agora? Não tem meu cargo na nova listagem!” 

Às nove da manhã, saímos, a psicóloga e eu, para as atividades do dia, acompanhadas 

pela ACS. Entramos no carro e fomos ao condomínio no qual a outra psicóloga havia 

realizado o grupo, por nele residirem um grande número de pessoas idosas. Antes de uma 

atividade de grupo com eles, fomos realizar visitas domiciliares, que haviam sido solicitadas 

pela equipe em reunião, após o relato da agente comunitária dos casos. 

Fomos recebidas na primeira casa às 9h15 da manhã. Fui apresentada como também 

psicóloga que estava acompanhando aquele dia. O diálogo entre a profissional e a senhora 

teve seu início a partir de uma referência aos gatos da moradora. “Eles são a minha 

companhia... Meus filhos moram longe e quase não vêm me visitar... Cada um tem a sua vida, 

o seu trabalho, sua família”; “Mas a senhora não pode ir lá, ou visitar os amigos, fazer 

coisas com seus amigos daqui?” Foi esta uma fala da psicóloga, na medida em que a 

conversa se encaminhava para o fim, quando a senhora nos ofereceu um café.  

Mas o que estou sentindo? Como falar do que havia me marcado neste encontro? Que, 

para mim, continuava pairando no ar uma solidão... algo que merecia atenção! 

Sem mais demora, com o fim da xícara de café, às 9h45 da manhã, despedimo-nos e 

nos dirigimos a outra casa, ali mesmo no condomínio. Batemos na porta e tivemos que 

aguardar um pouco até que a abrissem. Novamente, fui apresentada e estabeleceu-se uma 

rápida conversa, pois tínhamos que ir ao grupo. O breve diálogo teve como desencadeante um 

cachorro, indicando, a meu ver, a solidão sentida por aquela senhora, apesar dela não residir 

sozinha, mas com um familiar. A sensação de solidão me remeteu ao mesmo lugar que a 

visita anterior. Assim, às 10h20 fomos, juntamente com a senhora, para o espaço onde 

aconteceria o grupo de idosos, pois seria preciso arrumar o espaço antes do início às 10h30. 

Estava calor... O grupo usualmente é realizado em uma área coberta de convivência do 

condomínio, mas naquele dia preferiu-se que ocorresse na área externa, conhecida como 

“pracinha”. Havia seis idosos. Sentamos em círculo e cada um começou a dizer acerca do que 

gostavam ou não de fazer por sentirem solidão: diziam do viver sozinhos. Uma senhora relata 

que, apesar disso, aproveitava seus dias para viajar, contando de sua última viagem e da que 

faria em breve para ver familiares. Assim, começou-se a pensar em como poderiam minimizar 

tal sentimento, se poderiam se encontrar mais, fazer coisas juntos como companhia uns aos 

outros. Às 11h10, despedimo-nos e voltamos à unidade. 
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Terminadas as atividades da manhã, apenas seria preciso preencher os prontuários e 

almoçarmos, a fim de voltarmos às 13h30 para uma reunião do PSF. Iniciada a reunião, 

estavam presentes o médico da família, a educadora física, a enfermeira, duas ACSs e eu. O 

médico perguntou se havia algum caso a ser repassado para a equipe, acenando que ele teria o 

caso da “fulana de tal” apenas para passar e solicitar atendimento para a psicóloga  que ainda 

não havia chegado. Por isso, a educadora física começou a enviar mensagens para verificar o 

porquê do atraso.  

Continuou-se com um diálogo sobre a possível nova organização social que 

administraria a unidade e as mudanças que ocorreriam. Como não estava sendo possível 

encaminhar a reunião pela ausência da psicóloga, as ACSs se retiraram do local. Cinquenta 

minutos depois, a psicóloga retornou de sua hora do almoço.  

O médico inicia perguntando se ela havia tido boas férias e indica que precisaria 

passar um caso para ser atendido por ela. Para minha surpresa, sua resposta foi: “Pode ser 

outra hora?” E terminou a reunião! 

Embora não houvesse obrigatoriedade de respeito para comigo, senti-me 

desrespeitada. Mas, principalmente, senti tudo como falta de respeito para com a equipe e 

com aquela paciente, bem como para com os demais usuários do serviço de saúde. Será que 

por meio daquela atitude poderia evidenciar-se o não lugar da Psicologia na UBS? 

 

Aluna 2: (...) um médico que falou... foi uma pancada isso... mas ele estava muito certo! Foi quando a 

gente estava discutindo um caso... era de um caso de uma esquizofrenia que estava sendo atendida 

pela equipe... Eu acompanhei com ele... meio informalmente, porque já estava bem no fim do 

expediente. A gente sentou... eu e esse médico e um outro... E aí eles começaram a falar do caso, a 

fazer conjecturas muito próprias do que eu ouviria de um psicólogo fazer, e aí falei meio brincando: 

“Nossa isso é tarefa do psicólogo né”? Ele me deu como que um esporro... ele falou assim: “Que 

psicólogo!? Vocês não estão no SUS,. Acorda!! Quem está fazendo o papel de psicólogo, são os 

outros profissionais. Vocês são formados para clínica... Então vocês não estão para o SUS”...  

 

Algo me chamou atenção, nessa fala, e pareceu-me uma questão: o número restrito de 

participantes da Psicologia no PET- Saúde nessa UBS (1). Estaria refletindo, de alguma 

forma, a própria cisão desta ciência que busca se manter no que é conhecido – a clínica -  tida 

mais como própria - a saúde mental?  

Voltando às atividades desse mesmo dia, saímos da sala, a enfermeira, a psicóloga e 

eu, às 14h30. A psicóloga pediu então para que eu a esperasse na recepção enquanto 

conversaria um assunto particular com a enfermeira. Desci as escadas, circulei pelos 

corredores da unidade e, em seguida, sentei em uma das cadeiras da recepção, observando em 

volta. 
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Dei-me conta de uma movimentação: uma senhora demonstrava inquietação, ao meu 

lado direito. Aproximei-me e comecei a conversar. Perguntei como estava e ela me disse que 

estava há algum tempo aguardando a psicóloga que com ela havia agendado, mas já estava 

atrasada em trinta minutos. Pude compreender a que essa senhora se referia, pois, esse atraso 

já estava se dando a ver desde antes.  

Eram 15h10, quando a psicóloga desceu as escadas, e me chamou para entrarmos na 

sala, chamando a paciente em seguida e consultando-a se eu poderia acompanhar o 

atendimento. Após resposta positiva, iniciou-se a sessão. Confesso que estava tão tomada com 

a sequência de acontecimentos do dia que mal me ative ao desenrolar do atendimento.  

Depois de trinta minutos, o atendimento terminou. Começamos a conversar sobre 

como havia sido o atendimento e procurei entender como ela compreendia e fazia Psicologia 

naquele contexto de saúde. Contou que os atendimentos têm duração de trinta minutos, sendo 

que os casos são encaminhados pelo médico da equipe. Além disso, havia grupos, como o de 

idosos do qual participei. Diz ser psicóloga comportamental e que nos atendimentos “faço a 

escuta, o acolhimento do paciente e então penso na melhor forma de realizar os 

atendimentos... Acho que o que faço é plantão”. 

“Plantão?” Questionei o que compreendia por plantão. Repetiu o que havia dito do 

atendimento: “escutar”, “acolher” e buscar o que julgasse ser o procedimento necessário. Em 

seguida, disse que teria que atender outro paciente e que este eu não poderia acompanhar. 

Agradeci e nos despedimos. Saí da sala, mas repassava, insistentemente, em minha memória, 

o que havia ocorrido naquele dia.  

Retomando essas lembranças, começo a me perguntar qual o sentido de escuta e 

acolhimento dado por ela. Desse modo, resolvi marcar tais termos com cuidado em meu texto, 

pois não posso afirmar se dizem de como eu os compreendo. Essa diferença estaria em 

abordagens que compreendem a relação terapêutica e o homem por olhares outros, nem 

melhores ou piores, apenas diferentes? 

Minha ida à campo propiciou-me perceber a mim mesma como profissional presa à 

teoria e à técnica. Contudo, ir conhecer a Psicologia no Serviço de Saúde permitiu 

compreender o cotidiano dos outros profissionais de saúde, bem como a própria dinâmica de 

uma UBS. Assim, buscava as ressonâncias do PET-Saúde no serviço.  

 

Aluna 2: Então... o PET veio como um ...ai... é que eu tenho medo de estar falando demais e isto não 

ser tão real... para mim foi quase como uma salvação porque eu estava ficando bodiada do curso, 

porque achava interessante, interessante a teoria da psicanálise, a comportamental... achava tudo 

isso muito interessante... mas eu não via chão, materialidade naquilo, entendeu? No sentido de 
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política pública mesmo, de interesse social enfim... E aí o PET... É eu entrei... eu era muito nova... 

acho... acho que deveria ter esperado um ano a mais e teria aproveitado mais. 

 

Assim como a Aluna 2, de início, eu também tinha a ilusão de que o esse programa 

seria a “salvação”, para a formação em saúde. Porém, sentia que os profissionais, de um modo 

geral, não percebiam as marcas deixadas pelo programa em suas ações como profissionais no 

serviço.  

 

PRECEPTOR 1: A gente aqui é unidade de ensino, a gente pega aluno de medicina, de fisio, todos os 

tipos. Então a gente consegue lidar a partir disso... a experiência que eu tive é de como lidar com 

estudante da graduação. Acho que é uma experiência bem rica... PRECEPTOR 2: Hoje a gente já tira 

de letra assim...  

PRECEPTOR 1: A gente já consegue e pode ficar com o residente? Pode ficar... a gente discute... 

Acho que consegui lidar melhor. 

PESQUISADORA: Antes do PET não tinha então?  

PRECEPTOR 1: Não tinha... não tinha estudantes de medicina, nada disso e também não sabia como 

lidar, e falava assim: “Você vai ficar com o estudante de medicina... durante tantos dias... fazendo 

isso e isso...” Mais nada... daí o que vou fazer?  Como falei, a gente não sabia, antes dos alunos do 

PET... a gente não sabia como que era, como você ia fazer... a gente fez da forma que achava que era 

aquilo. E a partir disso, você começa a lidar melhor, fica mais rico... quando chega um estudante de 

graduação, você consegue lidar, consegue encaminhar, consegue direcionar um objetivo em comum... 

Acho que essa foi uma das experiências mais marcantes... 

 

Assim, para aqueles que fizeram parte desta experiência, ficou registrado por suas 

falas que o programa abriu a possibilidade da Unidade se voltar ao ensino. Será que, como 

Unidade de ensino, os profissionais tinham que me receber, enquanto pesquisadora e 

estudante, mesmo não estando dispostos a compartilhar um saber, mas compartilhando a 

técnica, um “faça como”? 

Neste momento, retomo a prática enquanto ponto de mutação, pois independente de 

um “faça como”, “seja sombra”, pude dar um novo sentido ao teórico e à minha prática. Fui 

afetada!  

 

Comunicando algo vivido e sentido, um diário é como um tecer de muitas 

histórias interligadas. Histórias estas também tecidas por entre outras 

narrativas. Mas narrar é também deixar sangrar, recordando palavras que se 

deixaram marcar como estilhaços de vidro ainda cortantes (Aun; Morato, 

2012, p. 123) 

 

Ao revisitar minha história, formação e até mesmo minha fundamentação teórica, 

escrita para o exame de qualificação do mestrado, percebi o quanto a prática e experiência no 

serviço haviam me tocado e me transformado... Não sou mais a mesma! Identifico-me com 

Arlequim, trago as marcas de minhas experiências marcadas na pele, 
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A vida joga os dados e embaralha as cartas. Arlequim põe à mostra, para 

terminar, a sua carne. Misturados, a carne e o sangue mestiço de Arlequim 

parecem confundir-se ainda com um casaco de arlequim (...)“Assim como o 

corpo - respondiam os doutos - assimila e retém as diversas diferenças 

vividas durante as viagens e volta para casa mestiçado de novos gestos e de 

novos costumes, fundidos nas suas atitudes e funções a ponto de fazê-lo 

acreditar que nada mudou para ele, também o milagre laico da tolerância, da 

neutralidade indulgente, acolhe, na paz, todas as aprendizagens, para delas 

fazer brotar a liberdade de invenção e, portanto, de pensamento”.  (Serres, 

M., 1993, p. 5, 6). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O caminho nunca se oferece inteiro ao viajante. Ele se mostra e se constrói 

na medida em que é trilhado, com base no objetivo que é perseguido. No 

entanto, mais importante que chegar a um certo lugar é o próprio caminhar. 

Essa é uma lição rica na produção de uma pesquisa fenomenológica 

existencial. O pesquisador-viajante não pode se deixar capturar pela ânsia de 

chegar ou de ter bem determinado o caminho a percorrer; antes, precisa se 

apropriar bem de cada passo do caminho, de cada aspecto da paisagem. 

Nesse sentido, tem sido interessante poder perceber como cada ponto da 

trajetória que vem sendo delineada está intimamente conectado com a 

questão que me mobilizou inicialmente (Cabral, 2004, p.73) 

 

Durante a escritura deste trabalho, três grandes veredas chamaram, principalmente, 

minha atenção: a formação dos profissionais, a prática dentro do ensino e as ressonâncias 

desta prática para os participantes do PET e para serviço de saúde. Separo-as em veredas, 

apenas com um fim didático, pois compreendo que elas se relacionam e se modificam. 

Enquanto psicóloga, atenho-me, principalmente, às questões relativas à minha classe 

profissional. Entretanto, compreendo que a Psicologia faz parte de uma equipe 

multidisciplinar e, portanto, é permeada pelas outras áreas. 

Compreendo que, ao olhar para a ação e formação de uma área específica, adentrando 

no serviço público de saúde, inseri-me em um contexto onde vários núcleos de profissionais 

se encontram e, ao olhar a instituição em sua totalidade, necessariamente, acarreta em pensar 

a Psicologia a partir da relação destes vários núcleos os quais têm como campo comum o 

cuidado. Assim, o modo hegemônico de se pensar e fazer clínica da Psicologia precisa se 

reconfigurar, passando de um olhar individual para o coletivo. Ou seja, ao propor a 

cartografia clínica, a formação dos envolvidos é desvelada, ao mesmo tempo em que desvela 

a própria formação. 

Discorro sobre a formação. Ao começar este trabalho, partia do pressuposto que 

mudanças nas Diretrizes Curriculares poderiam, de alguma forma, modificar a prática do 

psicólogo para o serviço público de saúde. E hoje, onde estou? 

Para dizer de onde estou, remonto ao exame de qualificação no qual me foi 

questionado: será que mudanças na grade curricular e implementação de disciplinas voltadas 

para a saúde pública garantiriam uma “boa” formação? 

Em se tratando da formação de profissionais da área de saúde, mais do que uma 

estruturação das disciplinas e reformulação da “grade curricular”, não que seja indispensável, 

mas se faz necessário ir além... ultrapassando os “modelos clássicos” de atuação que estão, 
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muitas vezes, à serviço da Psicologia Aplicada e, consequentemente, restrito a um campo 

específico e aplicabilidade de técnicas e teorias em estágios nos anos finais da graduação; 

propostas que, estimulem o aluno à reflexão crítica e ética das demandas que a ele se 

apresentam, pois é no experienciar a prática - como esta se mostra - que o psicólogo vai se 

constituindo enquanto profissional.  

A partir das narrativas, pude perceber que os profissionais que hoje se formam estão 

pouco ou nada familiarizados e/ou preparados para atuação no contexto das políticas públicas. 

Será que esse desconhecimento lhes obstrui oportunidades de trabalho neste campo, ou, se as 

conseguem, podem acabar por dar andamento a uma prática dissonante com as reais 

necessidades dos usuários do sistema público? E no caso da Psicologia? “Via a Psicologia 

meio desarticulada das equipes da UBS... muito longe das famílias... Quase que correndo em 

paralelo, sabe?...Ao resto da unidade,  fazendo um trabalho bom, mas  um trabalho que 

corria em paralelo...” (Aluna 2) 

Outras questões surgem. Será que este desconhecimento tem a ver com o fato da 

formação privilegiar o saber teórico? Há uma cisão entre teoria e prática? Quanto à 

Psicologia, como se dá essa formação? Por que as outras áreas de saúde tinham estagiários e a 

Psicologia não? 

Ao retornar às narrativas dos participantes do PET- Saúde, percebo que falas indicam 

a cisão que há entre teoria e prática e uma supervalorização do acúmulo de conteúdos 

teóricos, ao passo que a vivência no programa é, por vezes, indicada como “salvação” (Aluna 

2), para como o ensino se apresenta. 

Neste sentido, retorno a Carneiro (2009, p. 76) a qual aponta que: 

 

Além de confirmar a cisão entre teoria e prática, essa estruturação curricular 

implicitamente carrega a noção da necessidade de um conhecimento prévio 

para uma posterior atuação. Esse adiamento da prática dificulta a 

possibilidade de construir um saber engendrado com a experiência, há uma 

lacuna entre o conhecimento ensinado e a descoberta de si mesmo, que o 

processo ensino/ aprendizagem contém. 

 

Desta forma, a supervalorização de saberes teóricos é suficiente para atendermos às 

demandas que chegam até nós profissionais? Figueiredo (1995) e a Morato (2015) apontam 

que no caso da Psicologia, há nas estruturas curriculares uma cisão entre Psicologia básica e 

Psicologia aplicada, colocando a teoria e técnica de um lado e prática de outro. Presume-se 

que, no ensino prático, o aluno possa, finalmente, desenvolver suas habilidades aplicando o 

conhecimento acumulado nos anos anteriores.  



72 

 

Para Figueiredo (1993), a tensão entre conhecimento tácito e explícito teórico se faz 

necessária, pois o conhecimento explícito teórico não pode ser convertido na prática, assim 

como a prática nunca conseguirá reproduzir a teoria, fazendo-se necessário o conhecimento 

tácito, o qual pode ser compreendido como àquele que é próprio do oficio do psicólogo. 

Observamos que, historicamente, o profissional de Psicologia é identificado como 

aquele que atua na clínica devido à tradição no ensino baseado num modelo liberal-privado de 

consultório. A inserção do psicólogo na saúde pública iniciou uma desconstrução no modo 

como ocorria sua formação, pois não havia e não há uma abordagem ampla do tema, passando 

a ocorrer no próprio serviço.  

E, atualmente, como se dá a prática neste contexto? Será que não há uma reprodução 

da clínica tradicional em outros ambientes como no serviço de saúde? Minha imersão no 

serviço e até mesmo minha prática anterior, assinalam que o profissional acaba “indo” a 

campo com as ferramentas que possui, e tenta “encaixá-las” às práticas emergentes. 

Como segunda vereda, vou me ater à experiência do PET para pensar a prática no 

ensino. 

A proposta do PET- Saúde, enquanto uma política pública entre IES e equipamentos 

da rede de saúde, é que haja uma formação que vai além do saber teórico, a partir da inserção 

dos alunos nas diversas áreas de saúde, desde os anos iniciais, propiciando trocas de 

experiências, de saberes, da comunicação e da colaboração entre os membros da equipe e de 

uma ação concatenada com as necessidades da população.  Mas será que efetivamente isto 

acontece? Será que a universidade propicia o espaço necessário para os questionamentos 

teóricos que envolvem a prática?  

Buscando em meu diário e nas narrativas colhidas, percebo que todos aqueles, com 

quem tive contato, apontaram a importância de se participar do programa, de se conhecer 

além da teoria ou se aproximar de um assunto que não é amplamente abordado no curso, o 

que também ocorre na Psicologia. Além disso, esta experiência delineou a prática dos 

profissionais sendo ressignificada e os caminhos a serem seguidos por alunos após a 

conclusão do curso: serem trabalhadores do SUS. O sentido para todos os participantes e para 

a pesquisadora revelou-se pela possibilidade de abertura para compreender este contexto de 

trabalho: alunos dizem querer “trabalhar com gestão do SUS” (Aluna 2) e “ter um 

consultório, para os momentos em que não estiver numa UBS” (Aluna 1), enquanto 

preceptores se descobrem educadores em saúde e professores reafirmam a legitimidade da 

Universidade Pública dirigida a colaborar mais diretamente com as necessidades da 

sociedade. 
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Por outro lado, pareceu-me que a implantação do programa na Unidade, aconteceu 

como um “tatear no escuro”, pois, de acordo com os profissionais, não houve instrução no 

sentido de delinear esta nova prática no serviço. “Exigiu” uma articulação e um pensar 

conjunto para encontrar um modo de “como fazer” esta prática acontecer: o Programa, 

enquanto política pública, foi projetado em gabinetes e implantado em serviço.  

E aqui abre-se uma questão: seriam as políticas públicas, por vezes, incongruentes 

pelo modo como são executadas? Afinal, ao percorrer o caminho histórico do estabelecimento 

do SUS e de suas políticas públicas, e ter experienciado o cotidiano de trabalho em saúde, 

pareceu-me que há um nó de tensão entre a “criação” de políticas públicas e a prática 

propriamente dita. Será que haveria relação com o fato de que, ao contrário do que aconteceu 

com o estabelecimento do SUS que foi “criado” pelos próprios trabalhadores, as políticas 

públicas atuais são pensadas por pessoas que não conhecem o sistema além do papel? Tal 

incongruência entre políticas públicas experenciei ao acompanhar os profissionais do serviço 

quando diziam que o ensino, por vezes, “atrapalhava” no cumprimento de metas.  

Ao longo da construção dessa pesquisa, percebi que pensar o SUS e as políticas 

públicas é refletir sobra a luta que há entre o público e o privado e que as “crises” da saúde 

(com a mudança de administração de Organização de Saúde e da educação), expressam esta 

tensão.  

Além disso, um dos “nós” encontrados foi a dificuldade de se conciliar o horário com 

os participantes do PET- Saúde para a colheita da narrativa em grupo, o que reflete, de algum 

modo, a dinâmica dos grupos e, principalmente, traz em si uma questão: qual o impacto da 

ausência de uma “área verde” comum nos cursos da área de saúde para a formação 

transdisciplinar?  

No decorrer deste trabalho, a aprendizagem propiciada pelo PET-Saúde era descrita à 

medida que o aluno tornava-se “sombra” e acompanhava os profissionais. Não apenas ouvi, 

como experenciei o lugar “sombra”, e aqui expresso outra questão: estaria este programa 

reproduzindo um modo conhecido de formação que coloca o aluno em contextos reais para 

observar a teoria ou a técnica na prática? Para além disso, como é possível viver a experiência e 

“ver o funcionamento do SUS” (Aluna 1) estando a luz de alguém? 

Também questionei a presença da Psicologia dentro do serviço. Que lugar ocupa a 

Psicologia? Quem é esse “psi”? Está na unidade como agente de formação? 

Para uma das participantes do PET-Saúde, a Psicologia mostra-se “desarticulada da 

equipe, muito longe das famílias, quase que correndo em paralelo sabe”? Como o aluno 

poderia ser “sombra”? Será que poderia ser visto o papel da Psicologia apenas quando nos 
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grupos? “As psicólogas eram muito boas, eram muito boas, nos grupos elas atuavam massa, 

faziam uma baita de uma ação”. É possível experenciar um atendimento psicológico apenas 

observando?  

Como os outros profissionais veem a Psicologia? Recorro à narrativa:  

 

E aí a gente sentou, eu e esse médico e um outro. E aí eles começaram a falar do caso, a fazer 

conjecturas muito próprias do que eu ouviria de um psicólogo fazer, e aí falei meio brincando: “ 

Nossa isso é tarefa do psicólogo né”?. Ele me deu um esporro assim... não foi um esporro que...ele 

falou assim: “que psicólogo! Vocês não estão no SUS, acorda! Quem está ... que estão fazendo o 

papel de psicólogo, são os profissionais. Vocês são formados para clínica, então vocês não estão para 

o SUS”. (risos), mas é  real em parte isto ( Aluna 2) 

 

Durante minha experiência na UBS, não encontrei nenhum questionamento acerca do 

lugar do enfermeiro ou do médico. Mas, para o psicólogo o que resta? Seria o lugar de saúde 

mental por sua tradição histórica? 

Na “ausência” da Psicologia, pareceu-me que o aluno deveria se ocupar com o que era 

possível, mesmo que não visse sentido para a atividade, às vezes, organizando prateleiras, por 

exemplo. Por outro lado, no contato com ACSs, sempre era possível encontrar um modo mais 

humanamente apropriado de ser profissional de saúde. Seria isso possível por não terem a 

pretensão de “ensinar” uma técnica especializada? 

Assim, não surpreende que, no decorrer desta pesquisa, pude encontrar a abertura das 

ACSs para um diálogo e um partilhar de seu fazer, ao passo que, junto a profissionais 

especialistas, deparei-me com incômodos e fechamento de portas. Não procede aqui fazer 

conjecturas a respeito. Contudo, não posso deixar de apontar como uma possibilidade de 

pesquisa a ser desenvolvida posteriormente.  

Na mesma direção, este trabalho apontou como o grupo tutorial, grupos de estágios e 

grupo de trabalhadores poderiam ser possibilidades de espaço de supervisão e aprendizagem 

significativa dentro do Serviço, a ser pensado e desenvolvido em outro momento. 

Além disso, compreendo a potencialidade dos grupos tutorias que poderiam também 

se configurar enquanto espaço de formação permanente, compreendida no sentido de 

possibilitar um espaço para que os profissionais possam problematizar suas práticas e 

sistematizar suas experiências, assumindo uma postura implicada com o seu trabalho, 

olhando-o no espaço coletivo.  

Por fim, trago o que me pareceu ser a terceira vereda: as ressonâncias do PET-Saúde 

para o serviço. Ao ter contato com os participantes do programa, bem como ao acompanhar o 

serviço, pude perceber que aqueles que participaram ativamente, nomeiam os benefícios para 
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eles próprios enquanto pessoas e trabalhadores, bem como benefícios para o serviço ao 

delegar ao PET a abertura para o ensino na Unidade. No entanto, os demais profissionais não 

sabiam nominar o que o programa deixou, colocando-o apenas como um estágio. 

Diante de tais veredas, mais uma vez questiono: onde está a Psicologia? Seria o 

Plantão uma possibilidade outra da Psicologia estar no serviço?  

In-concluindo, faço agora uma breve recapitulação. Durante minha trajetória 

profissional, por vezes, as ferramentas obtidas para responder às demandas que vinham até 

mim, redundavam, sem sucesso. Não me vi respaldada pelo que já existia: a psicanálise não 

respondia minhas necessidades de trabalho. Sentia-me engessada nessa teoria psicológica, que 

pode bem responder ao exercício da clínica tradicional. Porém, no contexto do serviço em 

saúde pública, outras possibilidades de ação psicológica precisam ser experimentadas para 

contemplar as necessidades que aí se apresentam, tanto por profissionais de saúde quanto 

pelos usuários. Assim, foi preciso descobrir por mim mesma, na prática, formas para 

responder a tais demandas.  

Porém, um questionamento me acompanhava: como ser psicóloga? Foi iniciando meus 

estudos no mestrado, que pude encontrar resquícios de um engessamento próprio da formação 

em Psicologia e a cisão entre teoria e prática. Entretanto, a possibilidade metodológica 

interventiva, através da cartografia clínica, permitiu-me ressignificar o ser psicóloga em ação: 

a prática sendo problematizada e engendrando questionamentos teóricos. Foi possível refletir 

como é tentador esconder-se atrás de teorias ou papéis, respaldando-se na suposição de que 

existem fórmulas prontas e técnicas que ensinem o ofício de ser psicólogo. Sem dúvida, textos 

são necessários, mas insuficientes: reproduzem modelos que não contemplam o real 

necessário para a atuação profissional de Psicologia no campo das políticas públicas de saúde.  

Assim, ao me debruçar sobre o PET-Saúde, para compreender as ressonâncias do 

programa, pude perceber que ele trouxe sentido para aqueles que diretamente participaram de 

seus editais e, mesmo não sendo identificado pelos outros profissionais, trouxe uma abertura, 

uma possibilidade de tornar o ensino em saúde prático por meio daqueles que desenvolvem a 

prática de cuidado no cotidiano de trabalho. E, assim, encontrei a Psicologia numa UBS desse 

programa: Psicologia se descobre e se dá a ver na prática, no encontro com o outro, na mútua 

afetação, na articulação entre ensino e serviço em equipes interdisciplinares de saúde.  
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ANEXO A – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Departamento de Odontologia Social 

 

Contribuições para a formação em Psicologia no contexto do trabalho em 

serviços públicos de saúde 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Géssica C. Czuy gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa “Contribuições 

para a formação em Psicologia no contexto do trabalho em Serviços Públicos de Saúde”, que 

faz parte do curso de Mestrado Profissional Interunidades em Formação Interdisciplinar em 

Saúde da Universidade de São Paulo e é orientada pela Prof. Dra. Henriette Tognetti Penha 

Morato. O objetivo da pesquisa é conhecer, por meio de narrativas, qual o papel da Psicologia 

dado pelo tutor, preceptores e alunos de graduação participantes do Pró-Saúde PET-Saúde 

USP-Capital, particularmente da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim D'Abril. Para isto a 

sua participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma: uma vez concordando 

em participar, será solicitada uma narrativa, partindo de uma pergunta norteadora por parte 

dos pesquisadores, na qual poderá testemunhar o cotidiano vivido por você no Pró-Saúde 

PET-Saúde.  

Esse encontro será agendado em local e no horário de sua conveniência e, por 

aproximadamente 90 minutos, será conduzida a conversa. Por uma questão metodológica, o 

encontro será gravado, o que facilitará a posterior transcrição. Transcrita a narrativa, haverá 

um retorno para que você confirme, altere ou retire o que considerar pertinente em seu 

depoimento.  

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente VOLUNTÁRIA, 

podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa ou a sua relação com os pesquisadores ou 

com as instituições de ensino e serviço em que está vinculado.  

Os riscos são mínimos e inerentes à exposição de suas ideias. No entanto, se durante a 

coleta das narrativas, houver algum tipo de desconforto ou constrangimento, todos os 

cuidados serão tomados para adequar o procedimento às suas necessidades ou interromper a 

pesquisa para atendê-lo. Os pesquisadores se responsabilizam pelo acompanhamento e 

assistência ajudando-o no que for necessário.  

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar 

a sua identidade e a de sua Unidade de Saúde. 
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Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com os pesquisadores, 

conforme os contatos: Géssica C. Czuy pelo telefone (11) 98132-1012 ou pelo e-mail: 

gessica.czuy@usp.br ou Simone Rennó Junqueira, no Departamento de Odontologia Social 

da Faculdade de Odontologia, Av. Professor Lineu Prestes, 2227 - Cidade Universitária - 

CEP: 05508-000 – São Paulo – SP ou pelo telefone (11) 3091-7891.  

Os aspectos éticos da pesquisa poderão ser esclarecidos junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo, no endereço abaixo:  

CEP/FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Av. Professor Lineu Prestes, 2227 Cidade Universitária CEP: 05508-000 – São Paulo 

– SP. Tel.: (11) 3091 7822/ E-mail: posfo@usp.br.  

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 
Declaro que fui devidamente esclarecido e CONCORDO em participar  
VOLUNTARIAMENTE  da pesquisa “Contribuições para a formação em Psicologia no 
contexto do trabalho em serviços públicos de saúde”, e que estou recebendo uma cópia deste 
termo. 

 

Nome:________________________________________________________________ 

 

Contato (telefone/email): _________________________________________________ 

 

RG: __________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

Em ____ de _______________de 2015. 

 
 

 
Atenciosamente, 
 
                          
 

 

 

mailto:posfo@usp.br
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ANEXO B- Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP  
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ANEXO C- Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde do município de São 

Paulo.
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ANEXO D- Transcrições 

Coletiva: 

PESQUISADORA: Primeiramente, gostaria de agradecer vocês por terem se disposto a me 

ajudar, foi um processo bem difícil, a tutora acompanhou desde o início tudo o que tem 

acontecido na pesquisa; E também, para marcar um horário que fosse comum a todos, a todo 

mundo a gente sabia desde o início que talvez não fosse dar, mas quando entrei em contato o 

melhor horário indicado pelos participantes seria na terça e aí no fim... 

TUTOR: Estamos nós aqui, risos. 

PESQUISADORA: Antes de tudo, tem um termo de consentimento, porque tudo o que 

formos conversar, eu vou transcrever e depois de transcrita essa nossa conversa, eu vou voltar 

individualmente para conversar com cada um. E aí, vocês vão poder alterar o que vocês 

acharem que deve ser alterado, vão poder acrescentar alguma coisa que as vezes para vocês 

não ficou bem dita, acrescentar alguma coisa, tirar, ou fazer o que vocês acharem que deve ser 

feito, para ai então eu utilize os dados que forem colhidos nessa nossa conversa. A gente tinha 

pensado que a conversa teria uma duração maior que provavelmente ela poderá ter, porque a 

Aluna 1 terá que sair logo. Mas podemos continuar conversando. 

ALUNA 1: Mais ou menos, risos. 

PESQUISADORA: Então esse é o termo de consentimento, é um pouco grande... 

TUTORA: Bom, a gente fica com uma cópia né? Qualquer coisa... risos 

PESQUISADORA: Ficam com uma cópia, se vocês quiserem assinar e com a cópia de vocês 

depois virem algo que não concordem podem entrar em contato... eu recomendo que vocês 

leiam antes de assinar, mas... enfim... 

TODOS: silêncio 

PESQUISADORA: Então, gente na verdade a proposta é muito mais a gente conversar um 

pouquinho de como foi a experiência de vocês com o PET. Vocês falarem o que quiserem e 

acharem que é necessário falar, mesmo num sentido de retomar como foi essa experiência 

para cada um, como foi essa experiência em grupo, e em cima disso a gente estabelecer uma 

conversa. 

PRECEPTOR 1: Posso começar então. 

TODOS: risos. 

TUTOR: vai lá G. 

PRECEPTOR 1: Eu tive uma experiência boa com o PET. Eu acho que no início, foi mais 

difícil porque a gente começou em 2010, foi implantado aqui na unidade e a gente não sabia 
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muito bem o que fazer, como se articular, então a gente foi fazendo reunião uma vez na 

semana, pra gente fazer do jeito que a gente achava que deveria ser. A gente não teve 

nenhuma instrução; que na época era um questionário que tinha a proposta de aplicá-lo no 

território e desde então, em um segundo momento fazer um levantamento daquele 

questionário e fazer uma ação em cima disso, com as categorias levantadas, em cima das 

categorias, né.  E no início a gente ficou meio perdido em como aplicar o questionário e o que 

a gente poderia fazer a mais em relação a isso. Então, a gente acabou fazendo reuniões 

semanais e ver o que a gente poderia fazer. Então a gente pegava cada categoria para entender 

qual o trabalho de cada profissional e outra parte para ver, entender o que era atenção 

primária e como que funcionava todos os cursos e em cima disso a gente trabalhava, é... com 

os estudantes. Mas isso é um jeito que veio de nós, da... dos preceptores... pra, que não tinha 

uma coisa assim... tem que seguir por esse caminho... ou siga por aquele caminho. A gente 

achou que era dessa forma que teria que andar, mas no fim, a gente não sabia se era o certo ou 

não. Aí a gente passou dois anos né? Acho que dois anos, dois anos fazendo dessa forma, num 

primeiro momento mais voltado para a atenção primária, aplicando questionário, e num 

segundo momento, fazendo ação em cima disso. Tinha umas, algumas questões em relação 

ao, ao projeto que não conseguia, que os estudantes não conseguiam dar continuidade no 

projeto, fazer a primeira parte, segunda parte, não conseguia, isso foi por conta da 

enfermagem que era um dos critérios para inclusão seria de um ano, só podia participar um 

ano, o que acabou sendo uma dificuldade, aí eu fiquei dois anos e foi essa a experiência. 

Então é um pós e pré. Num segundo momento, eu voltei em 2014 né, que entrei depois... 

PRECEPTOR 2: É que o PET foi três anos né?  

PRECEPTOR 1: Então, teve um momento que eu entrei e saí.  

PRECEPTOR 2: três anos... 

PRECEPTOR 1: Daí no segundo ano foi mais estruturado, então, tinha a participação mais 

ativa dos tutores também, não que na época não tinha, tinha também, mas não era tão próximo 

né? Nós tínhamos reuniões uma vez por mês, um mês e meio, mas a reunião com os tutores 

era mais efetiva, junto com os estudantes, já elaborava mais projetos, como que ia fazer, acho 

que tinha esse ponto positivo. E... De diferente não tinha também, o objetivo era o mesmo do 

anterior, conhecer a atenção primária, a...com o envolvimento da equipe multidisciplinar 

trabalhar junto... então a experiência que eu tive foi pré e pós na verdade, né? Então acho que 

era isso... ajudou bastante na minha prática também, porque eles acompanhavam e 

participavam ativamente também das atividades aqui na unidade, acho que isso foi a 

experiência que tive. 
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PESQUISADORA: Como assim ativamente? Quando você diz que eles participavam 

ativamente? 

PRECEPTOR 1: Eles não ficavam só de sombra, né? Eles participavam de grupos, os alunos 

com os profissionais, eles participavam de todas os trabalhos da unidade, e naqueles que eles 

se identificavam mais, eles se incorporavam ali também, faziam uma participação ativa e não 

ficavam só de sombra, só para conhecer, não, passavam a participar. 

PESQUISADORA: O que ficou para você do PET? 

PRECEPTOR 1: Para mim acho que ficou a valorização, acho, do profissional conhecer o que 

o outro faz. Porque na verdade a gente encaminhar e saber o que o outro faz acho que isso 

valorizou bastante essa questão. E trabalhar em equipe multidisciplinar trabalhar junto, acho 

que isso que ficou. 

PESQUISADORA: Antes não era assim? 

PRECEPTOR 1: É porque na verdade, não tinha né? É muito... Se você pegar uma UBS 

tradicional é muito assim... encaminha para o psicólogo, encaminha pro nutricionista, 

encaminha... e na verdade se você trabalhar junto, e você tem um lugar pra discutir assuntos, 

você mesmo consegue ter é ... você consegue ter... algumas abordagens, mesmo que não seja 

de sua categoria profissional, você consegue discutir com o profissional de outra categoria, 

assim... Assim é preciso em determinada situação, passa pro psicólogo, nem quero saber, 

passa pra nutricionista, pra outros profissionais, não fica um encaminhamento. Então dá para 

perceber que você consegue entender de cada categoria, você consegue fazer uma abordagem 

com o paciente em relação a isso e consegue discutir essas questões com outro profissional, e 

ele te matriciar em cima disso.  Então você acaba... é... você acaba não utilizando aquele 

profissional sem necessidade, tipo só encaminha em caso de necessidade, sem perder o 

vínculo. Você acaba perdendo vinculo se encaminha para o outro e para o outro e aí fica uma 

coisa direcionada a um profissional só, a questão do cuidado né? Deu para entender? Risos. 

PRECEPTOR 2: Então, fazendo um gancho para o que o G. falou né, quando veio o PET para 

unidade eu acho que foi em 2010 né? 

PRECEPTOR 1: 2010 

PRECEPTOR 2: Fizeram essa proposta, é... a gente não sabia o que era. Eu lembro que a 

gerente veio a uma reunião técnica e ela abriu para quem gostaria de participar. Então teria 

que ser um profissional de cada categoria, que ia ser um... ela explicou um pouquinho o que 

era o PET que ia trazer os alunos do ensino para o trabalho, para que eles tenham contato com 

a pratica né? E perguntou quem gostaria, e aí alguns profissionais teve o interesse. E aí na 

época qual era o critério de entrada tinha ter no mínimo um ano de casa né?  
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PRECEPTOR 1: um ano de experiência  

PRECEPTOR 2:  é um ano de experiência e tinha que ser um profissional de cada categoria. 

Eu lembro que até para a mim entrar a dentista que tinha mais tempo que eu, se ela entrasse 

eu não podia entrar, porque aí já tinha cinco pessoas e aí no final não sabia se a dentista ia 

entrar ou não, se ela não fosse entrar eu entraria. E no fim ela não entrou, porque ela tinha 

outro vínculo e não ia ter disponibilidade e ela não quis entrar. E aí eu entrei, e a princípio a 

nossa tutora era a S. né? Ela veio e explicou. A proposta inicial do primeiro PET, além de 

trazer os alunos do ensino pra prática era um inquérito, era aplicar um inquérito que era pra 

levantar é... a situação de saúde da população local. Então, eles abordavam vários temas, é... 

multiprofissional mesmo, então tinha: perguntas da farmácia, perguntas de fisioterapia, 

pergunta da medicina, enfermagem. 

ALUNA 1: Psico não lembro, mas acho que deveria ter... 

PRECEPTO 2: De todas as categorias. Então, por exemplo, tinha da farmácia: você toma 

medicamento por conta própria? O que você faz com o medicamento quando ele venceu? Ou 

quando o médico suspende? Eu lembro que de fisio tinha sobre: subir e descer escada, como 

era a marcha, tinha várias questões. Então o objetivo além de trazer o aluno era esse de aplicar 

esse inquérito. Então nós trabalhamos na época vários temas com os alunos referente a... por 

que, o que acontecia? Muitos alunos vieram e eles não tinham nem noção de SUS, alguns 

assim da medicina, da enfermagem já tinham contato na graduação, de estágios, alguns não, 

algumas faculdades não tinham, então a princípio, é a gente começou do zero e tinha texto 

sobre... quem disponibilizou até esse texto na época foi até a própria S. e o pessoal do PET. 

Então tinha texto sobre território, sobre visita domiciliar, o que é o SUS, então a gente, é.., é 

enviava esses textos para os alunos, e marcava um dia para a discussão desses textos, era até 

lá na Odonto, pra saber o que eles entendiam, a gente tirava as dúvidas deles... o que o G. 

falou que a gente não entendia era a... de como fazer, é de como fazer essas discussões, mas 

eu acho que aos poucos a gente foi se capacitando. A S., ela sempre dava orientação de como 

a gente ia fazer. Então, nesse ponto... eu sentia particularmente que os alunos nesse intervalo 

de discutir textos até a aplicação do inquérito eles ficavam bem ansiosos, eles queriam chegar 

logo na aplicação, de ir para campo, de conhecer como é que funcionava. Então, as primeiras 

atividades eram o que? A gente discutia os textos para eles entenderam como funcionava o 

serviço, e os alunos eram inseridos no serviço através das atividades, então tinha atividade de 

sombra, eles ficavam um pouquinho em cada setor para entender como funciona a unidade. E 

aí a gente intercalava a discussão do texto, e eles é... faziam a relação da teoria né, dos artigos, 

com a prática da atividade de cada um, eles acompanhavam a consulta médica, consulta da 
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enfermagem, ficavam um pouquinho na farmácia. E aí depois que acabou essa fase eles foram 

para o inquérito mesmo. Que aí eu lembro que tinha é, a gente vinha de sábado até, aplicar o 

questionário, que era o inquérito. Então a gente aplicou esse questionário, depois teve um 

segundo momento que a gente tabulou os dados desse questionário. Então, o primeiro PET 

basicamente foi isso...  É aplicar esse inquérito. No segundo ano, não sei se foram dois, não 

lembro... 

TUTOR: acho que todos foram dois. 

PRECEPTO 2: acho que todo esse período foram dois anos. 

TUTOR: Acho que foram: 10-12; 12-14. 

PRECEPTOR 2: é acho que foi isso. 

PRECEPTOR 1: é... é acho que foi isso. É, não, acho que manteve, porque em 2010-2012, 12-

14 se estendeu, porque não teve fim, o fim foi agora. 

PRECEPTOR 2: E aí, nesses dois anos foi isso, na primeira parte passar o texto para os 

alunos, e na prática aplicar o inquérito. E aí sempre no final, teve um... ah! Não é um 

congresso, teve uns seminários, que eram chamados, pessoas de outros PETs para trocar 

experiências, era bem rico. Aí nesse primeiro momento. Num segundo momento, foi, a gente 

pegou o resultado do inquérito e desenvolveu uma intervenção. Então, que nem aqui o que 

apareceu...no inquérito... que as pessoas, a população tinha serviços aqui de dentro da unidade 

que eles desconheciam, então foi trabalhar nesse eixo de divulgar as ações que tinham na 

unidade pra população. Foi onde os alunos criaram uma cartilha, que eles divulgavam para a 

população os serviços que a gente tinha na unidade. O segundo, foi sobre descarte de 

medicamentos, que também foi levantado que a população, numa das questões do inquérito, 

eles não sabiam que podiam devolver os medicamentos na unidade, eles pensavam que 

poderia jogar e não pode porque contamina o meio ambiente, enfim... então, foi sobre 

descarte de medicamento que até foi a, o eixo do G. que trabalhou com vetores... 

PRECEPTOR 1: isso, com lixo. 

 PRECEPTOR 2: Com lixo, com essa parte de descarte. E o terceiro eixo, foi sobre gravidez 

na adolescência, que foi percebido também que tinha muitas meninas jovens, enfim... e aí, foi 

que a gente trabalhou nesses três eixos, então o que ocorreu... tinha muito dos alunos que já 

tinham participaram do primeiro e continuaram. A enfermagem, no caso, eles só podem ficar 

por um ano, então entraram novos alunos, e pra entrar... aí o que é que acontece? É... nessa 

transição, os pontos... Já vou falando os pontos positivos e negativos, assim... o legal seria se 

eles conseguissem ficando, porque aí eles conseguem perceber. Porque eu fui uma das 

preceptoras que ficou do início até o fim. Então você vai conseguindo ver a evolução... o 
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começo, que é a aplicação do inquérito, aí o segundo momento que foi pegar o resultado do 

inquérito e fazer as intervenções. É... e aí o que aconteceu... alguns alunos que estavam desde 

o início era  mais fácil até para desenvolver o que já tinha dado  início e outros começavam do 

zero. Então esses que começavam do zero a gente tinha que fazer um trabalho, é, voltar um 

pouquinho, começar novamente com os textos, fazer atividades de sombra, e aí a gente não 

podia fazer de novo com todos que já tinham passado por isso. Então a gente tinha que ter 

essa... esse jogo de cintura até de trabalhar com todos de acordo com o que cada um, o 

momento que cada um já estava, aí, mas deu certo, a gente fez os projetos chegamos até o 

fim, fez os seminários e tudo. Esse último PET já foi diferente, já foi, é, com o resultado do 

PMAQ onde apareceu, é... o que, que, os pontos que as equipes tinham dificuldades de 

trabalhar vai, e aí aqui apareceu a violência. Então a gente também trabalhou em três eixos 

que foi: a violência institucional, violência na escola e violência do idoso. E... eram feitos 

também, algumas reuniões mensais, tinham as reuniões mensais, as discussões com a tutora, 

é... toda essa parte. Eu acho que até o que o G. fala e coloca acho é que, não é que a gente não 

tinha contato com a outra tutora antes, eu acho que era uma outra proposta, eu acho que nesse 

momento a gente ficou muito próximo, e aí teve uma troca muito rica, assim... tanto é, o PET 

em si é uma troca rica até assim... é mesmo com os estudantes, acaba sendo uma troca de 

saber, eles trazem o saber deles, o que eles estão vivendo, sobre a parte teórica e a gente acaba 

oferecendo essa pratica né? Trazendo eles para prática pra ver como funciona. Então acaba 

sendo uma troca, uma troca constante né? Os pontos positivos em relação é... aos alunos né? 

Eu acho que assim, os alunos que escolhem participar do PET são os alunos normalmente que 

lá na faculdade tinham uma noção de como seriam, já que tinha um grupo que já divulgava e 

que tinha interesse ou não. Alguns relatavam que na faculdade deles, eles nem divulgavam, 

eles que ficavam sabendo e iam atrás para poder participar. É... uma coisa que as vezes 

dificultava e a gente tinha que adequar era dia e horário, por que as vezes calhava que um 

podia e outro não podia, isso acontecia mais quando era reunião geral, mas o encontro aqui na 

unidade a gente fechava, cada preceptor, cada dois preceptores ficava com quatro alunos, 

então a gente conseguia. Acho que o que ficava mais ruim era quando era reunião, e mesmo, 

às vezes, quando ele vinha para cá mudava o semestre, mudava a grade horária, aí a gente 

tinha que fazer reunião de novo pra readaptar.  Acho que é um ponto negativo, mas faz parte 

né, até porque o PET, se o PET fosse inserido na universidade, como uma optativa e já tinha 

um horário para isso, acho que ficaria mais fácil, como não é, eu acho que uma das 

dificuldades era isso, conciliar horário com preceptor, para reunião né? Em relação a mim, 

preceptora, eu senti um crescimento muito grande, eu acho que desde o primeiro PET até o 
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último eu me, eu comecei a me perceber mais em algumas atividades que eu não desenvolvia 

e que comecei a fazer é essa parte de ensino mesmo, comecei a me interessar mais pelo 

ensino, é... é... Como se fosse um docente mesmo, não um docente da universidade, que é a 

pra, a teoria enfim, a gente daria um pouquinho de teoria, mas era a pratica mesmo, a minha 

prática que um dia enriqueceu a formação daquele aluno, e eu fui me encontrando nisso, até 

que no ano de 2013, eu fui convidada pela Universidade, da USP mesmo, das ciências 

farmacêuticas para ser preceptora de ensino. E eu respondo que só aceitei por conta dessa 

minha experiência com o PET, que eu gostei muito. E aí a professora E. me chamou na época 

e falou: Olha, é, na verdade os alunos da minha residência vão ter uma disciplina na atenção 

básica, que é a prática na atenção básica. E aí eu aceitei sem também muito saber como ia ser, 

e aí no fim a gente foi conversando, a gente foi prolongando a disciplina, e hoje em dia está 

bem estruturado, os alunos vem para cá, eles vêm, eles ficam dois meses na atenção básica, 

então no primeiro mês eles conhecem mais como acontece o serviço. Então eles ficam, vem 

aluno que não sabe nada de SUS, nada de saúde da família, então eu começo desde o início 

com parte da teoria, como funciona... que nem hoje mesmo a minha residente está estudando 

um pouquinho um artigo de como funciona a estratégia, pra gente poder discutir na quinta-

feira né? E aí depois, num segundo momento, a gente dá a parte só da farmácia mesmo, que é 

a parte da farmácia clínica, onde elas fazem intervenção junto a comunidade, enfim, é uma 

outra proposta. Mas eu relação a mim, eu vi isso mesmo, um crescimento muito grande, eu 

gostei muito, eu acho que é muito importante essa parte de formação em saúde, 

principalmente a formação da graduação na graduação. Muitos cursos, hoje em dia, acabam 

formando o graduando, mais pra, pra clínica, é... e mesmo a farmácia acaba formando para a 

indústria, a físio mesmo acaba formando pra  clínica, a  odonto... 

ALUNA 1: A odonto praticamente, totalmente é para clínica. 

PRECEPTOR 2: é... a educação física, fisio... não que eu ache que todos precisam vir, porque 

tem pessoas que não tem perfil,  mas era legal esse conhecimento, de saber que existe, de 

saber que pode atuar. Então eu acho que hoje, assim tem profissionais que se formam e nem 

conhecem o SUS. Eu mesmo na minha formação profissional, na minha faculdade, eu me 

formei numa particular, na U., eu não tive essa disciplina de SUS, então eu me formei e fui 

para o hospital, aí depois eu tive a oportunidade de vir para o SUS, e eu mesmo falo assim: se 

eu soubesse que era o trabalho tinha vindo antes, mas tem pessoas que não se identificam. 

Então, que nem, eu tenho um residente que veio para farmácia e já cegou pra mim e falou: “ 

Ai! C. eu venho que é obrigado, mas eu não gosto”. Então o que que eu faço? Exploro ele em 

outras questões que eu vejo que ele se identifica mais. Então vamos trabalhar qualificação em 
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saúde, vamos montar treinamento, e ele gosta disso. E eu acho que até essa minha visão de 

articular residente hoje, veio até do PET. Porque do PET, quando a gente tinha um aluno que 

já estava desde o início e a gente tinha um novo que começava do zero, a gente tinha que 

aprender a lidar com isso. Então hoje, eu acho que a gente tem que saber lidar com os vários 

tipos de aluno e saber trabalhar o potencial de cada um, eu acho que eu aprendi muito, isso 

pra mim veio muito do PET, e cada vez eu me aperfeiçoou mais, é isso... ah! Acho que falei 

muito, risos. 

ALUNA 1: Na verdade o PET para mim, eu fiquei 2013-2014... 

PRECEPTOR 2: Foi... 

ALUNA 1: 2013-2014, fiquei dois anos, que é o tempo que a odonto deixa ficar no PET. Foi 

exatamente isso mesmo, porque assim, a Odonto é totalmente voltada, assim, pra clínica. A 

gente tem as nossas aulas sociais, que é até a odontologia social onde você está, no 

departamento, mas assim, é totalmente teórico, e a...os professores explicam o que é o SUS, 

tem aulas muito boas sobre isso, mas não tem a parte prática que a gente vê, que a gente olha, 

que a gente vê como funciona. E o PET, na verdade foi isso pra mim, porque eu vinha pra cá, 

eu ficava com os profissionais de sombra. E, e teve as visitas, a pesquisa do PMAQ, que a 

minha área era a violência na escola. Então eu fiquei inteirada no assunto que era aqui a UBS. 

Eu vi como funciona realmente uma UBS, como funciona o SUS, como funciona tudo daqui. 

Não só na minha aula, no meu caderno, no meu material de estudo. Então isso foi bem 

importante pra mim, na verdade. 

PRECEPTOR 2: Assim, como eu falei, as vezes tem graduando que vem e não se identifica, 

mas eu acho muito importante esse contato. Até porque vamos supor, que mais para frente a I. 

está no segundo... 

ALUNA 1: no quarto. 

PRECEPTOR 2: no quarto, aí ela se forma. Vamos supor que ela abre um consultório, ela 

aluga uma sala a noite, e ela arruma de manhã numa UBS. 

ALUNA 1: Para falar a verdade é justamente isso que eu quero fazer. 

PRECEPTOR 2: aí, está vendo? 

ALUNA 1: é justamente isso que eu gostaria de fazer. 

PRECEPTOR 2: então aí de repente, e assim, pode ser que se ela não tivesse tido essa 

experiência com o PET ela nunca ia saber. Aí, por exemplo, ela vai ficar numa UBS 

trabalhando oito horas, numa O.S., enfim... e a noite no início ela alugar uma sala, 

trabalhando como dentista, vai juntando dinheiro até que de repente montar um consultório 

pra ela, um exemplo. Como a gente teve outras profissionais, até a B. da psico que quando ela 
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veio ela também não tinha noção e hoje em dia ela foi trabalhar nessa área de, de, do SUS.  A 

outra também, eu esqueci o nome dela... então eu acho que é importante, eu acho que o PET 

proporcionou isso, eu acho que além dos alunos, de trazer eles para a prática e terem essa 

visão de como funciona esse serviço, e para mim, particularmente preceptora, foi me sentir é, 

como uma multiplicadora do meu conhecimento, porque o PET eu ainda recebia, a gente 

recebe bolsa, na residência eu não recebo nada, mas eu sinto prazer em passar o meu 

conhecimento para o residente. Então, eu tive muitos amigos meus, farmacêuticos que não 

quiseram receber residência porque não recebia, mas eu gosto muito, é uma troca. O residente 

já é farmacêutico, então eles trazem as experiências deles que a gente pode até agregar ao 

nosso trabalho, fora isso, você vai ensinando... eu, eu me identifiquei, né G?  

PRECEPTOR 1: Se você for olhar o histórico antes de 2009 não tinha é... disciplina de 

atenção primária nas faculdades e se tem é bem por alto, mostra como funciona, essas coisas 

não tinha, onde eu fiz eu não tive, tive mais ou menos, mas não é aquela coisa, pra saber 

como funciona o Sistema Único de Saúde na teoria mas. A gente é formado para hospital, 

atenção secundária e terciária, atenção primária não. Acho que quem se formou antes de 

2009, acho, e caiu na atenção primária, acho que sofreu um pouco pra aprender a lidar com 

determinadas coisas. Agora quem se formou de 2009 prá cá já tem uma maior facilidade, está 

mais incorporadas essas disciplinas. 

TUTOR: Para mim, o PET era um mundo novo. Porque eu nunca, nunca trabalhei 

diretamente na área da saúde pública. Tenho a formação voltada para clínica, e voltada para a 

instituição escolar. Então, quando eu entrei na Universidade, coincidiu, com a formulação de 

uma disciplina, que era exatamente para atender a essa demanda do PET. E aí eu fui pra 

substituir uma colega minha dentro da disciplina, que era nova no currículo, então os nossos 

próprios alunos não tinham essa formação básica. A nossa disciplina é a única que acaba 

dando essa visão para os alunos. Então, eu entrei na disciplina, e aí logo a gente começou a se 

envolver com o PET. Só que como as meninas tinham mais experiência que eu, minhas 

colegas que é a H. a Ia., né, a M. então, eu entrei assim, meio que também muito de aprendiz. 

Então, a gente teve nas primeiras inserções no PET, no outro PET, mas eu entrei como tutora 

mesmo neste PET, né que vocês estavam, eu entrei mesmo em 2014. A Ia ficou no anterior, 

2013 e eu entrei em 2014. Eu fiquei meio que apavorada, eu tenho que confessar, porque era 

uma coisa que eu não tinha domínio. Eu não tinha vivência da atenção básica é... e aí foi 

muito legal que o PET proporcionou também que a gente trabalhasse muito em equipe, dentro 

da psico. Eu conheci um monte de gente de áreas diferentes. 

PRECEPTOR 2: isso... 
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TUTOR: A parte do ensino e da extensão acabaram ficando um pouco secundário porque a 

gente precisava avançar na pesquisa. Eu tenho um conhecimento em pesquisa, então eu falei: 

“poxa vou poder colaborar com o grupo nesse sentido”! Era muito interessante ver como cada 

um tinha uma experiência diferente com pesquisa. Aluno de primeiro ano que não sabia nada 

de pesquisa, e tinham outros profissionais do grupo ou mesmo os alunos mais avançados. E aí 

a gente foi construindo junto. Quando tinha tarefas todo mundo fazia, a gente discutia, e era 

bem rico. Então eu acho que essa formação, que é múltipla dentro do próprio grupo, é algo 

incomparável. Porque em nenhum outro momento você tem isso numa disciplina. Por mais 

que se tenha uma disciplina prática. A prática é sempre muito restrita; ás vezes o aluno faz 

uma visita, as vezes o aluno e a gente mesmo, tem menos contato com a instituição. Nos 

víamos quinzenalmente. Tiveram encontros semanais, depois os encontros passaram a ser 

quinzenais. Trabalhamos num ritmo intenso, próximo, e eu acho que permitiu muita coisa. 

Esses olhares diferentes e conhecer um pouco da área das outras pessoas, acho bacana isso. A 

H. era sempre uma constante no nosso grupo, era uma relação e muita parceria. Nós éramos 

três tutoras, e nos revezávamos, mas a H. estava sempre presente. PRECEPTOR 2: é... é 

verdade. 

TUTOR: Então, era a H. e a Ia. E depois passou eu e H. então isso pra mim me ajudou muito 

em tudo. Então eu acho que assim... a formação também foi pra mim. E... aí a parte que pude 

colaborar  mais com a pesquisa. Os alunos reportavam também as visitas domiciliares. Parece 

que ela é a menina dos olhos.  

PRECEPTOR 2: é... 

TUTOR: Parece que os alunos gostam bastante dessa atividade... 

PRECEPTOR 2: ir pro campo 

PRECEPTOR 1: é a prática, a viver mesmo né, na teoria eles...  

TUTOR: Eu acho que isso é bem, bem rico. Eu passei por vários momentos dentro do PET. 

Teve um primeiro momento meio que de pavor (risos) aí depois eu fui me apropriando e eu 

acho que a relação com as pessoas era muito boa. Então eu me sentia muito a vontade de estar 

naquele grupo e coloca em cheque eu acho também o nosso próprio papel do docente dentro 

do grupo. Às vezes eu percebo que tem um certo distanciamento da Universidade com o 

mundo real. Então, eu acho que se colocar nessa condição de aprendiz é algo que acho que te 

dá outro tipo de experiência. Você se deixa contaminar por aquilo, por aquela vivência, e acho 

que me deixei afetar, me deixei contaminar por aquela situação, e estava disposta a fazer. 

Então eu acho que foi muito interessante nesse sentido. A gente se despia desses papeis. Aos 

poucos fui me sentindo mais confortável de estar onde eu estava, com aquelas pessoas. A H. 
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sempre que eu precisava estava disponível para ajudar. Ela sempre era minha fonte de apoio 

em tudo o que eu precisava; até para as aulas mesmo, a gente começou a fazer as aulas juntas. 

Acho que foi bem legal essa articulação que a gente conseguiu estabelecer entre a 

Universidade, e o serviço.  Acho que isso é... acho que é um desafio que a gente consegue 

lidar bem. Penso que um dos grandes nós da universidade é essa lacuna entre a teoria e a 

prática. Então a gente tem ainda muito a caminhar pra ter ferramentas pra poder dizer: A 

universidade produz conhecimento e o mundo real também produz conhecimento. Então 

como vamos dialogar. Penso que o PET me jogou, me lançou para esse desafio. E também 

criamos laços com as pessoas. Deixa o trabalho mais prazeroso. 

PRECEPTOR 2: é mesmo! Uma coisa também M., eu tava refletindo  que não falei, até 

quando o G. citou assim: “eu acho que no último PET a gente ficou mais próximo tal, né, 

é...pra gente preceptor também foi muito  rico, que é, do ponto de vista do aluno vindo para o 

serviço, para a gente preceptor estando com os docentes da USP, porque a gente começou a 

enxergar, por mim, outra, que nem pesquisa, por exemplo, eu fui, eu me formei numa 

universidade é... privada, que a gente não tinha, assim, esse incentivo para a pesquisa, então, 

eu nem sei fazer. Tanto que eu até brinquei um dia com a H. : “H. eu sou uma pedra tão bruta, 

você vai ter que me lapidar tanto, e ela dizia... fica tranquila”. Porque eu acho que a troca foi 

de todos os lados, assim, tanto que os alunos, é rico para eles virem pro serviço, como é rico 

pra gente passar o nosso conhecimento e é rico pra gente também ter esse contato com os 

docentes. A M. a H. abriram minha visão de outras coisas, por isso que eu até... decidi fazer o 

mestrado, pensei em pesquisa. Eu fui aprender com você mesmo, riso. Eu pensava: “nossa a 

M. é tão inteligente”, era esse pensamento porque eram coisas que a gente não conseguia ver 

e ela com uma facilidade... quer dizer, as vezes desconstruía tudo, mas de repente já construía 

e eu falei: “gente”!  não é, com uma facilidade e a gente, e é assim sempre muito, como eu 

posso dizer... não desmerecia o que a gente construiu, porque ela percebia que a gente não 

tinha conhecimento em pesquisa, em... até mesmo montar introdução, tal. “Não gente! Isso 

aqui a gente pode deixar por último, a gente tem...”. Hoje eu aprendi que tem coisas numa 

pesquisa, num projeto que você não vai fazer agora. E a gente vem com aquela coisa bem de 

graduação, de faculdade privada... “vamos fazer introdução”, não, vamos, fazer... não é? E aí 

eu, particularmente comecei a ver outras coisas, aprendi muito com você, e agradeço muito. 

Mesmo com a H., na época que a M. não estava, fazia refletir umas coisas assim que gravou 

na minha mente até hoje... quando a gente falava de violência, e a gente estava na violência na 

escola, meu eixo, eu também, passei por todos os eixos, tive que mudar... e ela falava assim, 

não, mas... “o que é violência pra você”? Ai você ficava refletindo, e aí, as vezes eu colocava, 
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não trazia o que eles viviam, eu trazia o meu conceito, o que eu esperava, e não é assim... se 

tem que deixar trazer, muito do que ela falava assim... “você tem que sentir como eles vivem, 

como manifesta essa violência”, essa frase gravou na minha mente, risos. E é mesmo, a gente 

as vezes ia com o nosso, como que eu posso dizer... com o que eu penso, com o que eu acho. 

Até mesmo uma intervenção mesmo, nossa do dia- dia, se você coloca o que você pensa, o 

que você acha, de repente você pode desconstruir tudo, daí você não vai fazer o real ali né. 

Então, eu acho que a gente aprendeu muito com os docentes da USP, acho que foi uma troca 

muito grande. Então o PET eu acho que foi bom em tudo! Tanto na parte de trazer eles pra 

prática, que é muito importante, que todas as faculdades deveriam ter, mesmo, as da área da 

saúde em si, né, como pra gente com essa coisa de docente, pra gente com esse contato com 

os doutores da USP. Risos, eu acho que isso foi muito rico, muito rico mesmo, acho que abriu 

a minha mente em tudo, assim... eu nem pensava em fazer mestrado, nada assim, aí de repente 

falei: vou fazer esse mestrado... foi rico. Aí o G. falava assim: “C. pensa bem, tem que se 

dedicar”; aí eu falei... eu vou! Acho que assim, foi uma coisa que eu acho que veio disso e 

principalmente nas experiências que a gente teve com você... do seu olhar, eu falava: “gente! 

Como que consegue”? Aí a R. falava: “aí é muitos anos de experiência” e eu: “nunca vou 

conseguir”! risos. Porque é técnico, eu não sei gente, é uma coisa que eu admiro muito. Do 

mesmo jeito que você falou que admira a gente na pratica, a gente também admira o trabalho 

de vocês, como docente, pesquisador, é muito legal, é muito bacana! 

PESQUISADORA: Você falou de experiência, o G. falou de experiência, a M. também falou 

de experiência. Como foi a experiência de vocês três, enquanto grupo? O que vocês podem 

trazer de uma construção que ficou do PET, pra vocês três?  

PRECEPTOR 2: Você diz assim é... 

PESQUISADORA: não entendeu?  

PRECEPTOR 2: não! 

TUTOR: é, eu acho que também não entendi...  

PESQUISADORA: Assim, vocês ficaram falando, é... por exemplo, tem uma experiência que 

a gente teve aqui na unidade, que me trouxe isso, teve uma experiência que me trouxe aquilo. 

Por que não falar um pouco dessas experiências, talvez, que vocês tiveram, nessas discussões 

enquanto grupo, não só... 

PRECEPTOR 2: essas experiências quando eu digo, que nem... agregou conhecimento, assim, 

eu acho que eu não sou mais a mesma do que quando comecei, mesmo como profissional aqui 

da unidade, no início, quando entrei em 2009. Eu acho que foi, é... experiências que 

transformou o meu olhar.  
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PESQUISADORA: então conta uma... 

PRECEPTOR 2: ah! Deixa eu pensar aqui... acho que até essa mesmo, por exemplo, vou citar 

esse exemplo da H. mesmo, de quando eu vou fazer uma intervenção, eu deixo o paciente 

trazer dele, entendeu? Eu não coloco o meu olhar, o que eu penso, é, eu tento, é, levantar 

aquilo que ele traz mesmo, pra gente poder, pra mim poder sentir a real necessidade desse 

paciente, entendeu? Eu acho que isso foi uma das coisas que aí eu passei a atuar diferente. 

Essa parte de pesquisa mesmo, de escrita, de escrever projeto, que eu, eu não tinha 

conhecimento, agora a partir de hoje, não de hoje, a partir do momento desse contato com o 

PET modificou essa parte de ver, de conhecer, de saber como escreve, e eu tenho que 

aprender muito, de saber me... mas acho que é isso!  Risos. 

PRECEPTOR 1: a minha experiência eu acho que foi o contato com o aluno da graduação, 

porque você se formar, não ter nenhuma especialização, não tinha nenhuma especialização, 

você assumir um estudante e o que você vai fazer agora com ele? A gente aqui é unidade de 

ensino, a gente pega aluno de medicina, de fisio, todos os tipos. Então a gente consegue lidar 

a partir disso... a experiência que eu tive é de como lidar com estudante da graduação. Acho 

que é uma experiência bem rica né? 

PRECEPTOR 2: hoje a gente já tira de letra assim né?  

PRECEPTOR 1: a gente já consegue, pode ficar com o residente? Pode ficar, a gente discute, 

e eu acho que consegui lidar melhor. 

PESQUISADORA: Antes do PET não tinha então?  

PRECEPTOR 1: Não tinha... não tinha estudantes de medicina, nada disso e também não 

sabia como lidar, e falava assim ó: você vai ficar com o estudante de medicina, e... durante 

tantos dias, fazendo isso e isso, mas nada, tá e daí o que vou fazer?  Aí como falei a gente não 

sabia, antes dos alunos do PET a gente não sabia como que era, como você ia fazer, a gente 

fez da forma que achava que era aquilo. E a partir disso, você começa a lidar melhor, fica 

mais rico, você começa... quando chega um estudante de graduação, você consegue lidar, 

consegue encaminhar, consegue direcionar, um objetivo em comum né. Acho que essa foi 

uma das experiências mais marcantes. Em relação à pesquisa, pra mim é muito bom, mas é, 

eu acho que sou meio preguiçoso, tenho um pouco de dificuldade em relação a pesquisa. 

Porque eu percebo que com o meu trabalho eu conseguiria desenvolver vários projetos, seja o 

que eu faço na prática, conseguiria fazer vários projetos para melhorar a minha prática, mas é, 

eu tenho ainda muita dificuldade em pesquisa, por isso acho que não me motivei a fazer o 

mestrado, risos. Não sei se é o momento pra isso, mas eu consegui ver que por meio da 

pesquisa você consegue é, melhorar a sua prática, né, o dia-dia, e outra experiência? E... e 
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essa dos tutores estarem próximos, foi bem rico mesmo. Não que a outra tutora não era, ela 

tinha, só que o objetivo era outro né, o projeto, o primeiro projeto do PET era outro objetivo. 

Esse último que foi feito 2013-2014, já foi diferente, envolveu a pesquisa, com os estudantes 

junto, tava ali a cada quinze dias, semanal, nisso você articula bem, acho que foi uma das 

experiências boas. É experiência é o que mais a gente tem né? Você falar assim... você tem 

que ficar lembrando, conforme vai explorando vai lembrando de mais coisas. 

PRECEPTOR 2: é que não lembra assim de imediato. 

PRECEPTOR 1: eu fiquei um ano, dois anos fora do PET, então eu voltei e tenho mais ou 

menos um pré e um pós, o meio eu não participei, risos.  

TUTOR: Eu tenho uma experiência que me marcou muito. Eu sou muito preocupada com a 

articulação da equipe. Pensar como esse tipo de proposta por exemplo, de entrar na 

instituição, me provoca uma mudança nela. Em uma das reuniões que fizemos aqui na UBS, 

na primeira vez que eu vim aqui, nunca vou esquecer do rolo que deu pra chegar aqui, me 

perdi. 

PRECEPTOR 1: acho que a reunião geral né? 

TUTOR: Foi... estavam presentes vários ACS, vários outros profissionais da UBS. Vieram 

também as coordenadoras do PET a S. a I., veio aquela senhora da prefeitura. 

PRECEPTOR 2: foi uma reunião geral  

PRECEPTOR 1: era da coordenação.  

TUTOR: Enfim... aí na hora que as pessoas, que estávamos falando sobre o PET, me chamou 

muito a atenção a fala dos ACS. E como eles se sentiam a margem desse trabalho, ao mesmo 

tempo em que a atividade deles era central. Era uma atividade com muita visibilidade para os 

estudantes e algo que eles faziam é, acompanha-los. Os alunos acompanhavam a sua rotina de 

trabalho. Ao mesmo tempo que isso era central eles se sentiam a margem porque sentiam que 

o trabalho deles tinha menos valor. Trouxeram a questão de quem pode ser preceptor. Um 

ACS nunca poderia ser um preceptor nesse modelo que o ministério traz pra nós. Essa fala 

gerou muito desconforto em todo mundo, visivelmente, mas eu acho que precisava ser dito de 

alguma forma.  Fez as pessoas pensarem também. Depois, a gente conversou no nosso grupo 

e a R. falava assim: “ eu nunca imaginei que eles se sentissem desse jeito”. Então aquilo 

tomou uma outra dimensão. As pessoas ficaram afetadas por aquilo e mobilizadas de alguma 

maneira por aquela fala. A R. falava: “pessoa trabalha comigo e eu não tinha ideia, não tinha 

pensado desse jeito”. Discutimos como a política atravessa muitas vezes a vida da instituição, 

e ela dita o modo de funcionar, de alguma forma.   

PRECEPTOR 2: é mesmo. 
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TUTOR: Essa foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu conto agora como se eu 

estivesse naquele dia, naquela sala. 

PRECEPTOR 2: alguns se sentiam assim... menores né, não reconhecidos. Porque eles 

recebem os alunos, eles vão no território com os alunos e eles não tem o perfil de ser 

preceptor, vai...  

TUTOR: uhum 

PRECEPTOR 2: eles levantaram bastante, trouxeram bastante o que eles pensavam. 

TUTOR: e aí teve uma fala e pronto... desencadeia. 

PRECEPTOR 2: é verdade 

TUTOR: Praticamente todos os ACS que estavam naquela sala se manifestaram a respeito 

disso. E ai, eu acho que me marcou muito, eu acho que ficou um aprendizado mesmo. Às 

vezes a gente não se dá conta desse tipo de mobilização que o nosso trabalho pode trazer. E 

aí, eu acho que, outra experiência que pra mim foi bem marcante foi quando, era em alguns 

momentos que tínhamos reuniões o quanto eu precisava ser mais diretiva, pois o tempo curto 

não possibilitava que o trabalho fosse mais colaborativo, como eu penso que deve ser. Não 

dava muito tempo da gente construir o conhecimento, a partir de uma reflexão conjunta. Em 

alguns momentos eu achava que eu estava induzindo uma certa forma de fazer o trabalho.  

PRECEPTOR 2: Eu lembro que até nós criamos um quadro assim com os projetos, onde cada 

um já estava. 

TUTOR: é a gente fez um cronograma. É a minha cara essas coisas (risos). Tudo pra mim é 

uma tabela, um cronograma.  

PRECEPTOR 2: mas é, foi uma maneira de organizar. 

PRECEPTOR 1: de manter as coisas organizadas, uma direcionada. 

PRECEPTOR 2: foi muito bom. 

TUTOR: Então a experiência dessas reuniões, das várias reuniões, em que o desafio pra mim 

de passar por cima de algo que eu acredito e que eu faço no meu cotidiano, porque precisa de 

um tempo pra poder fazer, enfim, foi uma coisa que me desafiou bastante. No começo me 

causava algum incomodo e depois acabou entrando na rotina, aceitei como parte do trabalho e 

pensava: “vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente puder”. Eu acho que também uma 

experiência muito marcante pra mim, desse trabalho em equipe que a gente fez, eu H. Ia. 

Penso que dentro da minha própria área no lugar onde eu trabalho, não temos isso o tempo 

todo, de você estar compartilhando... de você...ser um apoio. Não é só um apoio no 

conhecimento, é um apoio emocional até. Sempre estávamos juntas, a gente sempre pôde 

contar uma com a outra. Eu acho que é raro se se vê. Penso que nós éramos a equipe diferente 
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no PET! São várias situações, tem algumas que são especiais no sentido de que foram 

emblemáticas nesse trabalho, tem bastante coisa. Eu tenho muita recordação boa das nossas 

reuniões, que tinham aquela comilança toda.  

PRECEPTOR 2: a gente marcava de manhãzinha, 9 horas.  

TUTOR: Cada um falava e, risos, era uma delícia! Era muito bom! 

PRECEPTOR 2: era gostoso mesmo. Por isso que eu falo: Pena que acabou né? Mas parece 

que estão resgatando né? Mas de outra forma.  

TUTOR: é, é... 

PRECEPTOR 2: aquele gradua SUS, vamos ver, porque eu não sei também nas unidades que 

vão ser convidadas, eu não sei. Mas se um dia eu tiver oportunidade... nem que seja como 

voluntária, risos. 

TUTOR: é, eu não sei muito como, mas vamos marcar uma reunião. Vamos ver!   

PRECEPTOR 2: uhum 

TUTOR: Era dentro do que você tinha perguntado? A gente conseguiu contemplar a sua 

pergunta? No começo eu fiquei na dúvida se tinha entendido (risos).  

PESQUISADORA: É por que vocês ficaram falando de como eram esses encontros, de como 

essa troca foi significativa e como como tinham experiências, aí ficava como: “ah! Aquela 

experiência, a outra experiência” 

TUTOR: risos  

PESQUISADORA: Qual experiência? Porque não falar dessa experiência, porque não colocá-

la na roda e também poder perceber que a experiências com as ACS havia tocado a todo 

mundo e talvez vocês já tenham conversado no grupo e o quanto mesmo, qual a representação 

do PET pra vocês, né, as ressonâncias mesmo que ele deixou, o que está ecoando, que 

vestígio ficou do PET, e se teve algum ou não teve enfim...  

TUTOR: isso é uma pergunta? 

PESQUISADORA: Não, mas se quiserem falar ou colocar mais alguma coisa nesse sentido 

fiquem à vontade.  

TUTOR: acho que os vestígios foram tudo o que a gente acabou falando, as marcas que 

ficaram na gente, e eu acho que é interessante, pra mim por exemplo. Se fosse pra fazer um 

outro trabalho, você faria de novo? Faria!  

PRECEPTOR 2: é... eu também. 

TUTOR: porque foi muito bacana, eu acho que ... 

PRECEPTOR 2: acho que faria de novo e você já vem transformado, tudo o que acontece já 

vai transformando a pessoa né? Eu acho que a pessoa já vai amadurecendo, não sei se 
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amadurecimento é a palavra, mas com outros conhecimentos. Já agregou  outros valores até, 

vai... se vir um agora você já vai de maneira diferente né, acho que você vai mais aberto pra 

outras, sei lá, outras propostas... 

PRECEPTOR 1: você sabe o que vai fazer, aí sim você sabe o que vai direcionar, risos. 

TUTOR: e eu acho que até criticar mesmo o próprio trabalho. Da outra vez eu fiz assim, mas 

não ficou muito legal... talvez eu possa fazer isso dessa vez.  

PRECEPTOR 2: vai acrescentando. 

PESQUISADORA: vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Vocês cansaram de 

conversar já? 

TUTOR: Não...  

PRECEPTOR 2: se deixar a gente fica até! 

TUTOR: acho que tem que pensar pra poder falar.  

PRECEPTOR 2: eu acho que deu para abordar tudo, assim né?! É assim, eu não sei se o 

objetivo mesmo do PET, do projeto em outras instâncias, atingiu o objetivo, até, o principal, 

eu não sei... seria até encarregar as universidades dessa formação em saúde, não sei... como 

ficou isso. 

TUTOR: É, formalmente eu não sei que tipo de avaliação eles fizeram. 

PRECEPTOR 2: é, eu também não sei, acho que isso era uma coisa que podíamos discutir... 

PRECEPTOR 1: com a S. 

TUTOR: mas eu percebo que, no dia-dia, por exemplo, os alunos da pico, é muito comum 

eles fazerem aprimoramento, é, é, o aprimoramento, ou prestar concurso. Então a gente teve 

uma, ano passado, teve um concurso da prefeitura, aqui da grande São Paulo que era para... 

não recordo se era mesmo para a atenção básica, ou era algo similar. Então nós tivemos cinco 

alunos que foram os primeiros colocados. 

PRECEPTOR 2: Olha que legal! 

TUTOR: Então assim, os alunos buscam, eles querem esse tipo de formação, se interessam. 

Então informalmente a gente sabe que acaba mobilizando os alunos de outra forma e 

mostrando um campo diferente do que a Universidade mostra. Fica muito mais rica a 

formação. 

PRECEPTOR 2: Mesmo que não um dia, vai, eles sigam por outros caminhos, eles precisam 

saber que existe sim, se um dia quiser atuar nessa área. 

TUTOR: acho que a gente é tocado de N formas. Acaba que uma das formas resulta em 

profissionalização, enfim...  
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PRECEPTOR 2: Tem alunos da odonto, o E. até, é, até outro dia eu tava na Odonto, 

assistindo a aula do C., eu encontrei ele e ele tava me falando do projeto também ligado ao 

SUS e foi depois daqui. Pra você ver como acrescenta muito né? Mas enfim, eu acho que o 

geral em relação se atingiu mesmo, eu não sei! Porque hoje em dia assim, as faculdades, a 

matriz curricular, essas coisas, é muito fechado assim de abrir estágio fora, eu não sei como 

funciona. 

TUTOR: Normalmente os currículos não podem ser transformados do dia pra noite. É uma 

coisa que demora... 

PRECEPTOR 2: bem lenta. 

TUTOR: O nosso currículo da psico é de 2004, agora estamos discutindo as mudanças que 

queremos fazer. 

PRECEPTOR 2: pensando em... 

TUTOR: O eixo da saúde é um eixo que os alunos querem muito, não temos nenhuma 

obrigatória.  

PRECEPTOR 2: Uhum, vai mudando aos poucos  

PESQUISADORA: que foi uma solicitação dos próprios alunos em aula, da necessidade de 

ter a disciplina como obrigatória, como é optativa, os alunos acabam não tendo contato, 

acabam dando menos valor, concorre com outra. Vocês querem acrescentar mais alguma 

coisa? 

TUTOR: não, acho que não, acho que está ok. 

PRECEPTOR 2: acho que não.  

PRECEPTOR 1: não. 

PESQUISADORA: a gente voltará a conversar individualmente e se surgir algo novo a gente 

acrescenta. Muito obrigada. 

 

 

Individual: 

 

PESQUISADORA: Então, na verdade o que eu quero é ouvir de você como foi a sua 

experiência no PET. 

ALUNA 2: Tá 

PESQUISADORA: Então...o que você quiser contar. 

ALUNA 2: Ai meu Deus...Tá! 
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 PESQUISADORA: Inclusive prós, os contra, tudo, o que você vivenciou lá, como foi para 

você e o que ficou para você. 

ALUNA 2: Entendi. Bom é... o PET  veio para mim na esteira  do, da disciplina que eu fiz, 

que foi a Psicologia da saúde, que eu fiz no segundo  semestre do primeiro ano,  que foi uma 

disciplina que foi né, que eu estava, era  basicamente  a única  disciplina  da psico  que falava  

sobre política pública de saúde. Que falava sobre SUS, que falava sobre PSF, enfim, e...aquilo 

me atraiu muito porque meus pais, minha mãe é da área da saúde, então sempre me interessei 

por isso; e uma das coisas que me frustrava na psico é que não tinha  nada disso,  não tinha e 

ainda não tem, e então é muito mais focada  na clínica particular. Então o PET veio como um 

...aí... é que eu tenho medo de estar falando bem demais (risos) e isto não ser tão real. E isso 

para mim foi quase como... uma salvação pra mim (risos) porque eu estava ficando bodiada 

do curso, porque achava interessante, interessante a teoria da psicanálise, a comportamental, 

achava tudo isso muito interessante, mas eu não via chão, materialidade naquilo entendeu? No 

sentido de política pública mesmo, de interesse social enfim... e ai o PET, é eu entrei, né, eu 

era muito nova acho que era muito nova quando entrei, acho que deveria ter esperado um ano 

a mais e teria aproveitado mais. Entrei em 2013, no início do ano 2013. E primeiro o que eu 

senti foi animação porque ah! eu tinha o apoio da preceptora que foi  extremamente 

importante, a que estava, que era uma pessoa muito legal, que na época que eu entrei era a 

farmacêutica C., depois virou a G. da vigilância e tinha as minhas tutoras que era 

basicamente, que era a H. e depois a M. E No começo  uma coisa ruim que  eu achei, achei 

um pouquinho  desorganizado, talvez porque estava no início da aplicação do PET na psico eu 

acho que,  quando eu entrei estava talvez  no terceiro ano estava, segundo não me lembro 

agora, mas tinha uma certa desorganização das atividades que você tinha que fazer  assim 

sabe. Às vezes eu chegava na unidade não sabia o que eu ia fazer, entendeu? Chegava na 

unidade e procurava um preceptor e o que eu faço hoje? E as vezes ela improvisava, entendeu, 

não tinha muito um ....( suspiro), sabe com o tempo fui pegando  a partir, eu fiquei dois anos, 

do início de 2013 a final de 2014, o que, o que deu uma guinada que começou  dar um 

formato,  entendeu, das atividades foi quando começou a pesquisa, né, que foi primeira, que  

foi que saiu o PMAQ  que foi sobre a unidade  que é o programa lá  do ministério  da 

avaliação de qualidade e... viu que um dos problemas  que no bairro era a questão  da 

violência e foi dividido em eixos  para as equipes de alunos fazerem a pesquisa, que a ideia 

do,  da pesquisa era ligada ao interesse da unidade, e eu cai primeiro na, no grupo da violência 

contra a criança, entre crianças,  então cheguei a coletar entrevista na escola, no Conde ali, 

que fica ali perto da unidade. Que eu acho admirável que o relacionamento da unidade com o 
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Conde assim , acho realmente admirável  uma coisa que,  eu fui vendo que não é tão comum,  

desculpa mudar de assunto  assim porque... era engraçado, porque uma vez a gerente pegava  

ligava para a diretora da escola eram dois equipamentos sociais muito articulados,  e ai é....eu 

fui e quando cheguei a coletar entrevistas  foi muito bom né, conversar com as crianças ver a 

questão do bulling e ai a gente estava tendo reuniões  periódicas eu e a H. e o resto do grupo,  

para a gente discutir os dados... foi muito bom, e ai eu não me lembro agora o que 

aconteceu.... foi uma reconfiguração que não ficou ainda muito clara para mim ou a minha 

memória está muito ruim porque aconteceu, mas eu mudei  de pesquisa, né, eu fui pro grupo 

do... da violência institucional  que o tema que foi escolhido foi  a violência é... que o agente 

comunitário sofre, né, tanto por parte do sistema,  do sistema, da,  representado pela equipe,  

pela  parte da população representado  pela parte da população, das famílias  e pelo próprio 

contexto pelo qual está inserido né, e ai foi muito interessante , muito interessante (riso). Para 

mim foi, representou muita coisa, muita coisa.  A gente viu essa coisa de ser o laço com a 

comunidade, os pontos problemáticos, de estar pressionado de é, foi uma coisa interessante 

porque eu percebi também o quanto a Psicologia pode estar ali né. A gente chegou a uma das 

ideias que a gente tinha, que a gente sinalizou era de a gente fazer grupos com as ACS, grupos 

semanais, né de, de grupos de elaboração mesmo do trabalho sabe, que é um trabalho 

emocionalmente muito pesado né, de você nesta posição de estar no meio da coisa. Então, 

principalmente porque  o numero de afastamento por depressão e transtornos de estresse é 

muito grande, então acho que por isso o PMAQ colocou esse tema e em relação a mim de 

ganho  foi basicamente o que esta me direcionando  né para o que eu que o fazer mesmo  

quero trabalhar com a gestão  do SUS se possível , não sei se a vida vai possibilitar... mas se 

possível  depois da, eu sair  no finalzinho de 2014 eu já tava, já fui me interessando,  apareceu 

um, um programa de intercâmbio que é uma parceria da CAPES e da MITACS que não tem 

nada a ver com PET mesmo. Um amigo meu falou: “Há L...”! Porque é assim é um programa 

de treinamento em pesquisa de três meses no Canadá, você não vai lá para ter aulas, você vai 

participar como fosse uma iniciação mesmo, só que em outra universidade de fora, e ai é, 

você podia escolher os temas, e um dos temas que estava listados era a criação de modelo 

conceitual sobre papel educativo do agente comunitário brasileiro... Nossa que legal! Essa sou 

eu (risos) e aí eu me inscrevi e passei! Que é inclusive uma mulher brasileira que está lá há 

vinte anos. Então é com ela que eu estou seguindo a minha vida acadêmica, a partir disso que 

vivi no PET. Talvez eu volte lá para o mestrado, eu não sei o que a coisa está se desenrolando, 

então foi o que me guiou mesmo (risos) entendeu! 

PESQUISADORA: E você falou que as coisas eram meio confusas no começo... 
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ALUNA 2: É ... 

PESQUISADORA: o que vocês faziam no começo? 

ALUNA 2; A gente acompanhava as consultas, nem sempre. Eu acompanhei muita consultas 

com a médica da equipe, cheguei a acompanhar... com o... tinha acompanhado o NASF? acho 

que duas vezes só, cheguei a acompanhar o profissional  do NASF, é... cheguei a  ir em 

grupos , é, é... grupos da psicóloga né? 

PESQUISADORA: Do NASF 

ALUNA 2: É do NASF, se bem que no do abril tem psicóloga da unidade, né? Não tem mais?  

PESQUISADORA: Não. Eu não tenho o dado se antes tinha...  

ALUNA 2: Se eu não me engano tem duas... 

PESQUISADORA: São duas, mas elas são do NASF 

ALUNA 2: As duas são do NASF? 

PESQUISADORA: Haham 

ALUNA 2: Entendi...  que uma era a outra não. 

PESQUISADORA: As duas são do NASF que ficam no D’Abril e no Dalva. 

Aluna 2: No Dalva... 

PESQUISADORA: é... 

ALUNA 2: A gente falava do Dalva, elas falavam do Dalva. Participava de discussão de 

equipe mesmo, estudo de caso, cheguei a ficar na vigilância também, é... cheguei a fazer 

trabalhos que eu acho que  não ficaram tão bom assim, coisas interessantes por ponto de 

experiência, mas que  mostravam quantas vezes eram pouco  desorganizados , por exemplo 

ajudar a C. a colocar quando chegava as caixas de remédio , ajudar a C. a botar nas 

prateleiras, entendeu, cheguei a fazer isso, não que seja uma coisa menos importante, mas 

demonstrava uma falta de linha assim né,  nas atividades. Cheguei a acompanhar algumas 

VDs, mas foram menos nesse primeiro ano, cheguei a acompanhar a VD com regularidade, 

toda semana quando comecei a fazer a pesquisa. Nosso método era além de entrevistar ACS, 

era acompanhar as VD e fazer observação, visitar as famílias fiquei um ano fazendo isso com 

as agentes né, então era basicamente isso. 

PESQUISADORA: E Como foi seguir por essa linha no segundo ano? 

ALUNA 2:  Ah! foi super interessante, muito, muito, porque além de ser dado de pesquisa,  

né as observações , entrevistas era um aprendizado na  prática né, de ver o que é a ACS, do 

que ela estava fazendo,  e de como é a relação dela com as famílias. Nesse sentido coloquei, 

eu pensei muito na Psicologia, assim né, o quanto, pode até ser burrice mas, o quanto as vezes 
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a ACS faz o papel de psicólogo assim, quando o Psicólogo não está presente sobra pra ela, pra 

variar, eu digo ela porque é quase sempre ela. Então... 

PESQUISADORA: Acho que lá só tem um homem, não são dois agora. 

ALUNA 2: É só tem dois, então era uma coisa de, sabe, cheguei a acompanhar algumas 

tensões, tensionamentos que tiveram lá, né, porque, por exemplo, teve um tensionamento 

porque ficou uma questão das ACS ficarem incomodados, o  que  aconteceu, a minha 

preceptora  ficava comigo  e ela recebia um adicional no salário, as ACS ficaram, a gente 

ficava na pesquisa das ACS, ficavam o dia inteiro com a gente e não recebiam adicional 

nenhum né. Então teve esse tensionamento na reunião eu cheguei a falar, defender as ACS, do 

que as ACS reivindicaram, mas foi bom assim, foi bom, tentei, pensei. Na época  que eu tava,  

eu falei pro A., que eu tava indo pro Canadá fazer a pesquisa, ele se animou  e pensei no  

sindicato até pra... que eu acho importante  ter o sindicato do agente comunitário que fica lá 

na Júlio Preste;  porque eu achei até meio nada haver  eu fazer uma pesquisa sobre os agentes 

sem falar com as representações políticas sabe, mas não aconteceu... espero que eu consiga 

fazer isso ai, mas lá na UBS eu tive uma participação que foi muito boa, apesar da 

desorganização desse ano. E também teve uma coisa que foi meio desorganizada, mas 

também pode ser por minha culpa (riso) que é, que acho que é grande parte minha culpa que é 

a questão dos relatórios, eu demorava muito para entregar, e tinha vez que eu não entregava 

entendeu, ate a gente tinha um projeto de um bloguezinho. Não sei se você chegou a ver esse 

blog, não sei se ele ainda existe, mas que era um bloguezinho que a gente escrevia os, os 

alunos escreviam os relatos, os relatórios de,  semanais e começou bem, a gente foi postando 

e foi parando assim, foi parando de postar e teve uma hora que eu tava mandando relatório, 

assim, uma vez por mês e acho que também foi minha culpa, mas talvez uma coisa, mas 

também não dá pra dizer que tinham que ter pressionado mais, talvez se tivesse uma coisa 

mais firme  

PESQUISADORA: de cobrança? 

ALUNA 2: De cobrança, também... você entendeu (risos), também talvez tivesse sido bom 

pra mim sabe. 

PESQUISADORA: É você falou, tua primeira fala ainda está ecoando em mim assim: “Ah!  

Tenho medo de ir numa vertente de só falar bem do programa”... 

ALUNA 2: É que representou muitas coisas positivas na minha vida né 

PESQUISADORA: Mas qual é o problema de? 

ALUNA 2: Não, eu não sei, é porque eu acho que você na pesquisa vai querer saber os 

contras... 
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PESQUISADORA: não necessariamente, quero saber como foi a sua experiência 

ALUNA 2: É, é verdade. 

PESQUISADORA: É porque talvez para você tenha sido positiva, o outro nem tanto, para o 

outro foi pessimamente ruim, mas é como você experenciou tudo, independente de como foi 

para o outro 

ALUNA 2: Entendi, Ah! entendi  

PESQUISADORA: o que ficou mesmo... 

ALUNA 2: Entendi.... Por mim eu voltava (riso), pena que acabou o meu prazo, eu fiquei o 

máximo (risos), fiquei dois anos. 

PESQUISADORA: Haham. Eles não foram renovados, o PET, ele não renovou nenhum é um 

programa que acabou e que agora vem uma nova, eles estão tentando trazer com uma nova 

roupagem 

ALUNA: É mesmo? Eu não sabia 

PESQUISADORA:  É então, eu não estou por dentro, mas a M. tinha dito em aula, A M. a 

professora, que eles estavam vendo a possibilidade de um novo edital que vinha como, nas 

mesmas vias do PET, mas que tinham algumas alterações, que talvez tenham sido 

provenientes  até mesmo das avaliações que o próprio PET teve. Então, mas que ainda era 

uma conjuntura, uma especulação ... 

ALUNA 2: Seria positivo eu acho. Foi pra mim muito positivo na formação dos alunos eu 

penso que em especial na Psico pela a falta do currículo da parte do conteúdo da política 

pública que o temos, entendeu... O que está mais avançado na psico em relação a política 

pública é a parte de educação, que tenha queixa escolar, que tem disciplina obrigatória sobre 

Psicologia escolar, tem ali  um pessoal que ta com o estudo mais consolidado, mas na questão 

da saúde está ruim. Na questão de assistente social, não tem nada zero, zero de SUS, zero e a 

assistente social trabalha no SUS também, é zero. No SUS ainda tem essa, mas não é ainda 

obrigatória, né, e agora tem duas ou três matérias que falam sobre o SUS, mas não é 

obrigatória. Diretamente sobre o SUS tem uma da V.P. que é a PSS que é política pública da 

saúde e sexualidade, e que fala sobre o SUS também. 

PESQUISADORA: São três disciplinas que falam... 

ALUNA 2: São três disciplinas, mais a PSS que falam do problema da AIDS enfim, dessa 

forma, mas realmente na psico é uma parte realmente importante. De certa forma cobriu um 

buraco que nunca julgava que cobriria o buraco que tem na formação, era uma possibilidade 

para os alunos assim. 

PESQUISADORA: Como assim buraco? O que você está entendendo como buraco?  
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ALUNA 2: Uma falta deste tema na graduação entendeu? 

PESQUISADORA:  E o que mais? Tem mais alguma coisa? 

ALUNA: Não sei, você quer fazer uma pergunta mais direcionada? 

PESQUISADORA: Não, eu quero ouvir você, ouvir sua experiência 

ALUNA 2: Não sei...deixe eu ver o que mais eu posso falar... uma coisa que eu falei você 

quer que eu aprofunde mais? 

PESQUISADORA: não, acho que não, porque você falou da questão da organização do 

próprio PET, das mudanças que você é, que surgiram no meio do caminho, de que você 

acompanhava todo o serviço, é... acompanhando toda a dinâmica da unidade, era como 

sombra, é isso? 

ALUNA 2: Eu não cheguei a fazer atividade de sombra, não cheguei a fazer a atividade de 

sombra, era de acompanhar as consultas, e de ficar lá na sala com o médico, com a 

fisioterapeuta 

PESQUISADORA: Huhumm 

 ALUNA 2: ou com, já cheguei a ficar com o psiquiatra, com o psiquiatra não, esquece... 

PESQUISADORA: e o que você fazia? 

ALUNA 2: Ficava lá, e as vezes perguntava, depende muito do profissional. Tinha 

profissional que era muito, muito legal, assim... teve uma médica muito especial a Dra. C., 

pena que ela foi embora, ela, ela chegava nos dias que eu estava lá, eu estava com outro 

médico, ela chegava e dizia: “L. tenho um caso queria que você me acompanhasse”. Era um 

caso de uma mãe com uma filha, a gente chegou a fazer, eu e a Dra. C. chegou a fazer quase 

consulta de psico em conjunto assim (riso), de ter, a gente ficava vinte minutos com a mãe e a 

filha saia da sala, vinte minutos com a filha e a mãe saia da sala. Era quase uma consulta de 

psicólogo (riso), chegava lá com uma queixa de uma alergia da menina, então falava da 

relação das duas. Então tinha esse tipo de flexibilidade assim sabe.  

PESQUISADORA: E a C. era medica? 

ALUNA 2: Era médica, era médica...então teve isso assim. Teve um médico que falou, uma 

hora que ele falou um negócio que... foi uma pancada isso aí, mas ele estava muito certo! Foi 

quando ele, que a gente estava discutindo um caso, era de um caso de uma esquizofrenia que 

estava sendo atendida pela equipe. Aí eu acompanhei com ele e depois que meio 

informalmente, porque já estava bem no fim, era quase cinco horas praticamente. E aí a gente 

sentou eu e esse médico e um outro. E aí eles começaram a falar do caso, a fazer conjecturas 

muito próprias do que eu ouviria de um psicólogo fazer, e aí falei meio brincando: “ Nossa 

isso é tarefa do psicólogo né”?. Ele me deu um esporro assim, não foi um esporro que...ele 
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falou assim: “que psicólogo! Vocês não estão no SUS, acorda! Quem está ... que estão 

fazendo o papel de psicólogo, são os profissionais. Vocês são formados para clinica, então 

vocês não estão para o SUS”. (risos), mas é  real em parte isto. 

PESQUISADORA: você não via a Psicologia ali 

ALUNA 2: Via... menos do que eu achava que deveria ter assim   tem uns que eu achava que 

deveria ter, né 

PESQUISADORA: Como que você via a Psicologia alí... nos grupos que você mencionou... 

ALUNA 2: Meio desarticulado da equipe, das equipes entendeu, muito longe das famílias, 

quase que correndo em paralelo sabe? é... ao resto da unidade,  fazendo um trabalho,  um 

trabalho bom, mas  um trabalho que corria em paralelo, não sei se estou sendo injusta, mas era 

uma sensação um pouquinho que eu tive, sabe. Teve uma época que a gente fez um grupo de 

criança, isso foi bom e aí acabou parando; e daí fez grupo de Álcool e drogas, e também foi 

um que acabou parando, com a psicóloga, então é isso...Não sei então tive a impressão, mas, 

as psicólogas eram muito boas, eram muito boas, nos grupos elas atuavam massa, faziam uma 

baita de uma ação, mas só que eu achava, não sabia talvez, pode ser que eu estava longe 

também, por eu estar afastada, só uma vez por semana não via as articulação delas com a 

equipe, mas nessas vezes da semana que eu fui eu não chegava a ver, por exemplo, elas 

conversarem sobre,  com  a equipe da pessoa que estava no grupo entendeu? 

PESQUISADORA: Elas discutiam o caso em equipe ou não? Como assim? 

ALUNA 2: Dizendo assim, por exemplo, tinham pessoas que iam nos grupos de álcool e 

drogas, por exemplo, que estavam em equipe X, eu não cheguei a ver, pode ser porque eu não 

cheguei a ver (riso), mas não cheguei a ver a psicóloga conversando com a equipe, entende, 

sobre o caso daquela pessoa. 

PESQUISADORA: você participava das mesmas reuniões também? 

ALUNA 2: De equipe? 

PESQUISADORA: É 

ALUNA 2: Participava, participava. É eu ficava quieta na maior parte do tempo, ficava só 

olhando... não sei, mas eu percebia um vínculo grande, grande, grande da população com a 

UBS, assim muito forte, muito forte, principalmente via ACS, naturalmente. Mas tem uma 

coisa em alguns profissionais de nível superior especial.... Essa médica, por exemplo, que eu 

te falei, ela tinha um vínculo que parecia ter um vínculo como das ACS. 

ALUNA 2: você a conheceu? 

PESQUISADORA: eu não cheguei a conhecer 
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ALUNA 2: Que pena (riso). Ela saiu quando eu estava lá, foi novembro, setembro de 2014, 

ela saiu para fazer outra coisa, também tinha outra que era legal a A. Ainda mantive contato 

com ela depois, cheguei a ficar em contato também com a G., com a C., eu tenho agonia de 

perder o contato queria continuar (risos) 

PESQUISADORA: E.... só para retomar, você diz que diretamente essa experiência motivou 

suas outras escolhas, como lugar que você está agora, e talvez a pensar posteriormente em 

mestrado e tal... 

ALUNA 2: Mudou minha postura completamente 

PESQUISADORA: E como que está essa pesquisa que você está fazendo agora? Que relação 

você vê, você vê uma relação com o que você vivenciou?  

ALUA 2: Eu vejo. Porque na pesquisa que eu fiz do PET né, que era a violência que o agente 

comunitário sofre e institucional que tinha a ver (bocejo) “aí desculpa” com o lugar que ele 

estava posicionado ali na equipe sabe, e da relação com a equipe e com a comunidade. E a 

pesquisa que estou fazendo no Canadá, também é sobre agente comunitário é... e  que na 

verdade é assim: essa minha professora, ela tem dados  desde dez anos, há dez anos ela tem 

dados  sobre o trabalho do agente comunitário no Brasil, ela e outro brasileiro que pesquisam, 

outro brasileiro  que esta em New York  é... eles pesquisam em conjunto e ai ela cruzou estes 

dados  de mais de dez anos pra criar um modelo conceitual de como funciona o trabalho 

educativo  do agente, sabe? como funciona a estratégia criativa, pra, pra engajar como é que  

funciona, como é a parte dos resultados, como é a avaliação, e também fala obviamente da 

frustração do agente , da frustração que está relacionada, então a nossa, é...a nossa,  essa 

pesquisa que estamos fazendo agora  tem tudo a ver,  eu cheguei a falar para o pessoal da 

UBS que estou fazendo, falei  com todos eles  pra,  falei pros agentes, pra  quando, depois que 

sair conversar sobre ele em especial que eu acho importante, e a gente já chegou a entrevistar 

pra, a gente quer validar este modelo  quer ver quanto ele é, são dados de mais de dez anos... 

o quanto ainda ele está certo ou errado em que elementos. Então a gente entrevistou 

profissionais, a gente entrevistou, chegou a entrevistar cinco profissionais de nível superior e 

dez agentes pelo pais, assim a gente entrevistou pessoas do interior do Paraná, não interior do 

Paraná não, interior de Santa Catarina, gente do interior da Bahia, gente de São Paulo, gente 

do Rio de Janeiro, nós conseguimos uma do Norte, norte tem bastante, bem interessante. Me 

guiou, e o que me guiou foi o PET. 

PESQUISADORA: Você chegou a presenciar alguma coisa no PET, desses tipos de 

violência? 
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ALUNA 2: Já, Já muitos. É a violência sim verbal, diria quase simbólica, quando a gente ia 

numa casa e aí o exame não estava pronto: “e pra que, e para que vocês servem então”? Há 

vai falar poxa, a mulher parece nervosa. Eu nunca vi nada, nunca cheguei a presenciar nada 

além de violência verbal, mas os relatos que elas deram era, nas pesquisas que eu fiz no PET, 

era de perigo em relação as famílias. Que tinham famílias com nível de violência muito alta 

assim, famílias que eram ligadas ao tráfico de drogas entendeu, as agentes tendo que tomar 

muito cuidado com o tráfico por que elas, por exemplo, agente que estava sendo pressionada 

pela polícia para dar informação da família porque o pai era traficante entendeu, situação 

muito complicada assim. Então mordedura de cachorro é... coisas mais assim intemperes tipo 

chuva, sol e de ficar o dia inteiro sabe, teve esse tipo de coisas assim, tipo de coisas. E a 

própria de você estar mais próximo da população você ser culpada né? Não tem remédio 

fulana, marca uma consulta pra mim, passa na frente da fila entendeu, as vezes era a mãe da 

mulher que cresceu com ela entendeu, era mãe da... era parte da família dela praticamente, de 

amigos próximos, de vizinhos e ela não podia passar aquela senhora sabendo que ela ia 

morrer, entendeu, e como que a amiga dela vai entender então?  Deixa uma situação muito 

complicada, muito complicada  

PESQUISADORA: tem mais alguma coisa que você queira colocar, dizer. 

ALUNA 2: Não sei, eu espero que aí... espero que esteja bom, assim que estou falando. Não 

sei, sobre o programa...é tem sobre a desorganização inicial, a questão dos relatórios, teve a 

diferença que o programa faz no próprio currículo da psico, teve o, eu acho que foi 

extremamente assim acertado assim em fazer a coisa, de fazer uma pesquisa conjunta com os 

interesses da unidade naquele momento, para mim foi assim uma coisa extremamente 

espetacular (suspiro). Teve essas coisas que eu te falei das atividades, é... para você ter uma 

ideia do que é psicólogo no SUS né, a questão dos NASF, a questão dos grupos , essa questão 

de mais unidades , é.... deixe eu pensar...Não sei mais o que falar  

PESQUISADORA: Não tem problema 

ALUNA 2: Não quer fazer uma pergunta mais direta? 

PESQUISADORA: não, eu quero ouvir você,  

 ALUNA 2: Não se você fizesse pergunta mais direta eu seria capaz de falar melhor  

PESQUISADORA: não, porque a ideia não é direcionar a pesquisa eu conseguir uma resposta 

X, Y ou Z, na verdade é ouvir a experiência mesmo, em saber é... Como você foi tocada em 

tudo isso, como você tocou em tudo isso, como foi tudo para você, sem pensar em se o PET 

funcionou ou não funcionou,  

ALUNA 2: Da experiência, entendi 
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PESQUISADORA: ou quero falar bem ou quero falar mal. É muito mas no sentido de “E ai? 

”  Como foi essa experiência? 

ALUNA 2: Entendi 

PESQUISADORA: foi uma experiência válida para você, o que foi que te tocou, onde te 

tocou... 

ALUNA 2: É como eu te falei, no inicio talvez pela questão de não ter uma linha definida de 

atividades me causava uma certa angústia, do que eu estava fazendo lá, receber essa bolsa, 

não estar ajudando alguém, mas isso foi dissipando com o quando foi tomando uma linha né, 

então, então essa angústia foi que meio sumindo assim, e foi vindo uma vontade de continuar 

mesmo, entendeu (risos) e de tá gostando,  mas é claro que a bolsa fez muita diferença, muita 

diferença pra mim foi um dos motivos, mas o motivo maior foi  realmente o que aprendi na 

Psicologia da saúde, que é uma matéria pré requisito para você estar no PET; porque as 

próprias questões políticas mesmo é... eu acho que a universidade pública tem que ter um 

papel né,  de pública, não é o que a gente vê na USP  né? Que a maioria dos meus colegas 

entram gastam 3000 reais, 2500 reais por mês do dinheiro público de custo, de custo e no 

final vai para um consultório particular cobrar 200 reais a hora. Então eu achei quase como 

uma afronta e por ter essa, essas ideias que eu tenho de achar essas coisas claro que está 

naquele curso sem dar nada, sem receber nada é angustiante, por isso que eu falei de uma 

espécie de salvação, entendeu? 

PESQUISADORA: E o que você acha que você poderia fazer poderia fazer quando você 

chegou na unidade? 

ALUNA 2: Então a angústia veio justamente das coisas que eu achava que eu não fazia 

PESQUISADORA: O que você acha que você poderia fazer, e que você não fazia  

ALUNA 2: Hamm... colaborar nas consultas mais entendeu, é usar o que eu já tinha 

aprendido de psico pra tá com todos os profissionais, é....bastante coisa 

PESQUISADORA: Mas você acha que tinha um espaço para isso, que te propiciava isso? 

ALUNA 2: Depende, depende nem sempre. O espaço era muito determinado pelas 

determinantes imediatas assim sabe? Profissional faltava, aquela consulta especial, sabe, mas 

a pesquisa foi uma coisa boa que me fez ir para uma coisa boa sabe; eu tinha que apresentar a 

pesquisa aos profissionais , fazer apresentação, a gente  não conseguiu fazer um grupo de 

ACS que seria difícil mesmo né diante do programa que iria acabar, mas ainda acho que é 

uma coisa que deve ser feita de uma maneira, entendeu, foi isso... é isso! Espero que tenha 

sido útil G. 

PESQUISADORA: Fique tranquila, foi sim. Tem algo mais a dizer? 
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ALUNA 2: Não. 

PESQUISADORA: Obrigada pela colaboração.... Assim que transcrita nossa conversa, entro 

em contato para que você leia e veja se há algo que deseja mudar, tirar, acrescentar e para 

validar sua narrativa. 

ALUNA 2: Que legal, as vezes lendo, fica mais fácil de lembrar de mais alguma coisa ou de 

mudar o que não está bom. Fico no aguardo. 

 


