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1. INTRODUÇÃO 

Este documento é produto da sistematização do Processo de Fortalecimento Institucional 
realizado na Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo (SMS) no âmbito do Projeto UNESCO 914BRZ1134 em 2013  denominado : “Escola 
Municipal de Saúde: um dos pilares para a consolidação do SUS na Cidade de São Paulo”. 
Ordena os momentos e conteúdos do processo como um todo, destacando aspectos 
metodológicos, aprendizados do processo e resultados alcançados de modo a fornecer 
subsídios à disseminação da experiência. Destina-se a todos os envolvidos no processo e a 
outros interessados em contextos de fortalecimento institucional com foco na clareza da 
constituição da identidade e na potencialização das ações das equipes. 

A experiência sistematizada se concentra no momento de facilitação para a integração entre as 
duas áreas da  Coordenadoria de Gestão de Pessoas -CGP  fomentando uma visão sistêmica 
da identidade e das atribuições das equipes da área de Gestão de Educação em Saúde, 
facilitando a definição de passos conjuntos prioritários para a área, suas interfaces, seus fluxos 
e competências relacionadas. 

A experiência contou com a participação de aproximadamente quinze pessoas, de ambas as 

áreas, e teve duração de seis meses com a realização de seis oficinas com metodologia 

colaborativa e conversacional com visão sistêmica. Após o momento da integração das áreas 

internas, finalizamos o processo com a conexão com a EMS Escola Municipal de Saúde, área 

integrante da CGP.  

 
Trata-se do ordenamento da experiência e do 

conhecimento produzido a partir da perspectiva 

do conjunto de seus atores. Como um 

instrumento de reflexão em si, procura indicar 

os aspectos que, na perspectiva dos 

envolvidos, se destacam como relevantes e 

que podem, aprofundados, refletir dimensões 

fundamentais a serem abordadas no contínuo 

fortalecimento das equipes da Coordenação de 

Gestão de Pessoas -CGP e se constituir em 

referências para iniciativas similares que 

possam ser aplicadas em novos momentos ou contextos e que possa servir também para 

embasar a produção de outros materiais de comunicação da experiência. 

A partir da experiência relatada, desenvolvemos a sistematização tendo como objetivo 

orientador  promover o ordenamento da experiência e do conhecimento produzido a partir da 

visão do conjunto de seus atores. Buscamos compreender como um instrumento de reflexão, 

em si, pode indicar os aspectos que, na perspectiva dos envolvidos, se destacam como 

relevantes e que, uma vez aprofundados, refletir e revelar dimensões fundamentais a serem 

abordadas no contínuo fortalecimento das equipes e se constituir em referências para 
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iniciativas similares que possam ser aplicadas em novos momentos ou contextos e que possa 

servir também para embasar a produção de outros materiais de comunicação da experiência. 

Considerando os aspectos mais significativos da experiência e que demandam maior interesse 

da nossa parte exploramos os alcances e limitações do uso de metodologias colaborativas e 

conversacionais para a facilitação de processos reflexivos e de construção coletiva, sendo 

estas já utilizadas como estratégia metodológica em diversos contextos na prática de 

processos nos quais destacam-se especialmente os aspectos da participação e 

empoderamento.  

São vários os enfoques da participação e dos processos participativos, nos diferentes campos 

de atuação: do político, da  pesquisa, da educação ,da cultura. Utilizamos a definição de Freire 

em Politica e educação (1993), que aborda a participação enquanto exercício de voz, de ter 

voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de poder, enquanto direito de cidadania e de 

empoderamento. A participação é mais do que a simples colaboração, demanda a presença e 

o caminho de realização democrática e é uma característica da Educação Popular. O 

empoderamento1 é a conscientização e a conquista da participação com relação a dimensões 

da vida social e profissional. 

Sob esta perspectiva, a sistematização da experiência pode - especialmente por seu caráter 
reflexivo e sua intencionalidade de compartilhar aprendizados - ajudar os envolvidos a 
compreenderem os sentidos e significados da experiência vivida, gerar novas oportunidades de 
reflexão e indicar os aspectos que, na perspectiva dos diversos atores, se destacam como 
relevantes e têm potencial de, aprofundados, refletir dimensões fundamentais a serem 
abordadas na continuidade da experiência.  

Assim, procuramos levantar no processo da sistematização em que medida tais processos 

promovem autonomia, inclusão, envolvimento, responsividade, fortalecimento de vínculos de 

confiança, senso de pertencimento e um olhar apreciativo para a organização e seus 

processos, de modo atingir maiores níveis de apropriação e respeito pelos produtos coletivos 

gerados e construir ou fortalecer relações que estimulem o comprometimento e a expressão da 

autoria dos participantes como sujeitos da ação realizada considerando a proposta: Gestão 

Integrada com Metodologia Colaborativa e Visão Sistêmica, com foco nas pessoas e nos 

profissionais de saúde, nas relações e na Política de Gestão de Pessoas e de Desenvolvimento 

no SUS.  

Tomamos como fontes de informação textos originais: relatórios processuais e relatórios das 
experiências realizados com a contribuição das diversas equipes participantes do processo, 
conteúdos das conversas entre equipe de sistematização e equipe SMS, material produzido 
durante as oficinas e a colheita realizada no final do encontro de reconstrução da experiência 
vivida, registros gravados, escritos e de fotografias das oficinas e reuniões realizadas (colhidos 
ao longo do processo), além da análise de documentação institucional. 

                                                           
1 http://www.significados.com.br/empoderamento/ 
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Como forma de dar voz aos autores da experiência, construímos uma narrativa polifônica. 

Optamos por manter, o mais presente possível, trechos editados das falas dos participantes 

das oficinas/reuniões ou dos entrevistados. 

A metodologia colaborativa e participativa esteve presente durante todo o processo da 

sistematização e realizamos uma oficina – 1 ano após concluída a experiência de formação - 

para fazer uma avaliação do processo: coletar as informações dos participantes sobre a 

experiência vivenciada e sobre as aprendizagens e mudanças percebidas, assim, como os 

pontos que poderão ser melhorados, em outras formações, a partir da visão dos participantes. 

Para melhor detalhamento e aprofundamento do material construído coletivamente na oficina 

realizamos  três  entrevistas com alguns dos participantes para ampliarmos a compreensão 

sobre os processos aqui compartilhados.  

Elaboramos este documento síntese em formato texto que será distribuído para todos os 

participantes do processo em formato virtual e será disponibilizado no site institucional dos 

sistematizadores para aqueles que manifestarem interesse em divulgar ou compartilhar em 

veículos virtuais de divulgação. 

Para futuro pretendemos viabilizar a publicação de um artigo a ser gerado do processo de 

sistematização para ser divulgado em contextos virtuais e impressos que compartilhem dos 

propósitos da sistematização. 

Colheita do processo com fotos das produções que serão disponibilizados no Facebook e nos 

veículos de interesse e temos como objetivo realizar oficina com a equipe para 

compartilharmos o produto final e recebermos o feedback dos participantes. 

A sistematização foi realizada por mim, Ligia Rosa de Rezende Pimenta, psicóloga, mestre em 

Psicologia, educadora social e facilitadora de processos de aprendizagens e formativos com 

metodologia participativa colaborativa, conversacional e sistémica em diferentes contextos: 

governo, terceiro setor e empresas e contou com a participação de Marcia Thomazinho na 

realização das oficinas e nas conversações estabelecidas sobre o processo aqui relatado. 

 

2. UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE, MEDIANTE METODOLOGIAS 

PARTICIPATIVAS, COLABORATIVAS E CONVERSACIONAIS 

2.1 A experiência e seu contexto 

O objetivo da proposta de formação foi de promover de forma colaborativa a articulação e o 

fortalecimento da área de Gestão de Educação em Saúde como uma estratégia da Secretaria 

Municipal de Saúde da prefeitura de São Paulo - SMS/SP para consolidar o Sistema Único de 

Saúde (SUS) no município de São Paulo.  

A atual política de Governo reconhece e valoriza o trabalho humano em todas as suas 

dimensões. Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde define como objetivos estratégicos da 

Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde “contribuir para a adequada formação, 
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alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos 

profissionais e trabalhadores de saúde”, assumindo importante papel na ordenação dos 

recursos humanos para a saúde.  

No âmbito da Gestão do Trabalho em Saúde o trabalhador é percebido como sujeito e agente 

transformador de seu ambiente e não apenas um mero recurso humano realizador de tarefas 

previamente estabelecidas pela administração local. Nessa abordagem, o trabalho é visto como 

um processo de trocas, de criatividade, co-participação, e co-responsabilização, de 

enriquecimento e comprometimento mútuos. 2 

No âmbito da Gestão da Educação, foco da ação aqui compartilhada, estão as políticas 

relativas à “formação, ao desenvolvimento profissional e à Educação Permanente dos 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS)”, envolvendo as três esferas do governo, na 

perspectiva do fortalecimento do Sistema Único de Saúde.3 

Assim, podemos compreender que a Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde dedica-se, 

de modo sistêmico, ao Desenvolvimento do trabalhador para o SUS, definido pelo Glossário 

Temático da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde4como: “Processo em que atitudes, 

circunstâncias, ações e eventos asseguram ao trabalhador o crescimento profissional e laboral 

que possibilite o pleno desenvolvimento humano, a sua satisfação com o trabalho, o 

reconhecimento, a responsabilização com compromissos pelos direitos de cidadania da 

população e a prestação de serviços com acolhimento, qualidade e resolubilidade à população 

usuária do Sistema Único de Saúde (SUS)”.  

Ao valorizar a dimensão humana da Gestão da Educação em Saúde, a experiência do 

processo de formação em fortalecimento institucional aqui relatado focou o processo de gestão 

de pessoas, principalmente nas relações (i) entre os trabalhadores e as suas equipes (ii) entre 

equipes  e (iii) entre esses e a sua prática, buscando enfatizar a presença de sujeitos 

participativos e atuantes no processo de desenvolvimento que pudessem se apropriar de 

aprendizagens significativas da Educação Permanente em Saúde5 dentro de logica da 

Humanização da Saúde6 e que pudessem gerar conhecimento e competências inclusivas.  

                                                           
2 http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1013 
3http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=29693&janela=1 
4 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Glossário temático : gestão do trabalho e da educação na saúde / Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
5 “Ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho em saúde e que tenham como 
objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como 
referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, a reorganização da gestão setorial e a 
ampliação dos laços da formação com o exercício do controle social em saúde”. (Fonte: Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Glossário temático : 
gestão do trabalho e da educação na saúde. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009) 
6 A Política Nacional de Humanização existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das 
práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil  e incentivando trocas solidárias entre 
gestores, trabalhadores e usuários. No campo da saúde, humanização diz respeito a uma aposta éticoestético-
política: ética porque implica a atitude de usuários, gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e co-
responsáveis; estética porque relativa ao processo de produção da saúde e de subjetividades  autônomas e 
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O processo aqui descrito refere-se a um dos momentos de um projeto maior e enfoca a 

integração de duas áreas inseridas na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, sendo elas a 

área de Desenvolvimento Organizacional – GEDEO e a área de Gestão de Pessoas 

Permanente. – GEDEP e a interface das duas áreas com a Escola Municipal de Saúde, que 

está inserida, também, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas- CGP .  

2.2 Participantes e fluxo de informações 

 

Trabalhamos com os diferentes níveis hierárquicos das duas áreas envolvidas – GEDEO e 

GEDEP – de modo a alcançar peculiaridades objetivas e subjetivas inerentes à realidade de 

cada equipe participante observando elementos essenciais de suas dinâmicas organizativas. 

Assim, estiveram envolvidos profissionais com diversas formações: médicos, enfermeiros, 

fonoaudiólogos, psicólogos, sociólogos, arquiteto, todos, denominados, trabalhadores do SUS. 

Todos os participantes atuam na área da gestão da Saúde, não exercendo nenhum 

atendimento direto ao usuário. 

As áreas e as atribuições que compõem a Coordenação de Gestão de Pessoas estão abaixo 

apresentadas: 

Gestão de Desenvolvimento de Pessoas – GEDEP: formação e capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoas; qualificação dos atores envolvidos com processos de 

Assistência e Gestão de Saúde e Gerencia de Estágios, Gerencia de Carreiras, Conselho de 

Ensino e Coordenadoria Municipal de Residência Médica. 

Gestão de Desenvolvimento Organizacional – GEDEO: fortalecimento da imagem 
institucional da Secretaria; a humanização nos serviços; a valorização profissional dos 
trabalhadores da saúde; estimular a políticas de sustentabilidade no âmbito da SMS; estimular 
políticas que valorizem a diversidade no âmbito da SMS; estimular e dar visibilidade as ações 
de humanização na saúde; estimular a promoção de eventos e atividades de cunho 
educacional/científico, visando sistematizar e publicizar conhecimentos que valorizem as 
práticas de gestão de pessoas na SMS; estimular a análise e avaliação dos processos de 
trabalho dos profissionais da saúde, junto aos gestores, gerentes e suas equipes. 
 
Escola Municipal de Saúde – EMS : divisão de educação.  

 

Para que o conhecimento produzido durante o processo de Fortalecimento Institucional 

pudesse: (i) ser observado e produzido sistemicamente, (ii) circular entre os diversos públicos 

envolvidos de modo a ser refletido coletivamente, (iii) ser disseminado entre aqueles que 

                                                                                                                                                                                           
protagonistas; política porque se refere à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão 
na rede do SUS. O compromisso ético-estético-político da Humanização do SUS se assenta nos valores de 
autonomia e protagonismo dos sujeitos, de coresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos 
estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão. (Fonte: Ministério 
da Saúde, SecretariaExecutiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: Política 
Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as 
instâncias do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.) 
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participaram diretamente do processo e ser “multiplicado” àqueles que não participaram 

diretamente, o processo formativo se utilizou de duas principais estratégias metodológicas:  

a) Polinização, que corresponde ao levantamento das informações de forma colaborativa; a 

reflexão coletiva sobre elas; a geração do conhecimento sobre as informações refletidas; o 

conhecimento compartilhado.  

b) Elaboração de sínteses dos processos: registro e compartilhamento com o grupo do 

conhecimento produzido em cada oficina/reunião. 

2.3 Estratégias metodológicas utilizadas na formação 

O processo formativo para o fortalecimento institucional teve como propósito entender e 

construir o sentido e o significado do Desenvolvimento e da Gestão de Educação em Saúde na 

CGP a partir das pessoas, por meio de um processo colaborativo contando com a 

participação das diversas equipes relacionadas. Para tanto, recorreu ao modelo de Gestão 

Integrada com Metodologia Colaborativa e Visão Sistêmica como recurso de intervenção, 

como forma de proporcionar colaboração efetiva de forma aberta, simples e democrática, 

fazendo convergirem profissionais e equipes diversas e esforços anteriormente dispersos.  

Assim sendo, as reuniões e oficinas que constituíram o processo formativo foram 

desenvolvidas de modo a criar ambientes favoráveis à co-criação, utilizando a reflexão e o 

trabalho colaborativo como instrumentos, articulando e integrando as pessoas, os processos, 

as práticas, as experiências, as aprendizagens, as políticas, os valores e as crenças de forma 

dinâmica e interativa, contemplando a diversidade dos participantes. 

Neste sentido, a proposta, pautada na participação, na valorização das potencialidades 

internas da organização e na sua disposição para inovar - traz por pressupostos 

metodológicos: (1) a Visão Sistêmica, (2) as teorias e metodologias colaborativas, participativas 

e conversacionais (3) a aprendizagem organizacional; e (5) Sistematização de Experiências. 

A visão sistêmica foi considerada como uma disciplina de aprendizagem. Por meio dela, as 

pessoas aprendem melhor compreendendo a interdependência e a mudança para lidar 

eficazmente com as forças que produzem efeitos em suas ações. Pensamento sistêmico é 

baseado na retroação e na complexidade. Trata-se de mudar sistemas na sua totalidade e não 

mudar apenas os detalhes. Pensamento sistêmico oferece uma linguagem que começa 

reestruturando como nós pensamos e nos ajuda como disciplina para ver inteiros. 

O conceito tradicional de ensinar é diferente do conceito de aprender: ensina-se transmitindo 

informações e aprende-se com as vivências. No primeiro, usamos somente o pensamento. No 

segundo, usamos os sentimentos e pensamentos. A aprendizagem humana é o resultado 

dinâmico de relações entre as informações e os relacionamentos interpessoais. 

O conhecimento depende da aprendizagem. Peter Senge (1990) propõe cinco disciplinas de 

aprendizagem como um conjunto de práticas para construir a capacidade de aprendizagem nas 

organizações e promover contextos em que  pessoas e grupos possam conduzir as 

organizações para a mudança e a renovação contínuas. 
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As cinco disciplinas para a organização de aprendizagem são: 

1. Domínio pessoal  É uma disciplina de inspiração. 

2. Modelos mentais  É uma disciplina de reflexão e habilidades de questionamento. Focaliza 

o desenvolvimento de atitudes e percepções que influenciam o pensamento e a interação entre 

as pessoas  ampliam a  capacidade de governar suas ações e decisões. 

3. Visão compartilhada  É uma disciplina coletiva com  foco sobre os propósitos mútuos. 

4. Aprendizagem de equipes  É uma disciplina de interação grupal.  

5. Pensamento sistêmico  Associamos ao pensamento sistêmico e ao processo de 

aprendizagem acima explicitado a metodologia colaborativa e as conversações como 

possibilidades de acesso a capacidade de mover-se por entre as conversações e ter uma  

visão mais clara do cenário em que estão inseridos. 

A posição do formador colaborativo é mais do que de neutralidade, sendo de multiparcialidade, 

valorizando todos os lados simultaneamente, estimulando a unidade da diversidade e as 

múltiplas versões compartilhadas dentro de um circulo interativo e de inter-relações em que os 

participantes conversam e dialogam e constroem juntos.  

Promovemos o espaço dialógico ou o contexto conversacional para o desenvolvimento de um 

processo gerador que promoveu ideias e ações fluidas e mutáveis e espaços de 

“possibilidades”, de conexões, colaboração e construção coletiva. 

Todas as contribuições e vozes foram consideradas relevantes na conversação e o 

reconhecimento dos saberes compartilhados esteve presente durante todo o processo 

polifônico. 

E para gerenciar os sistemas envolvidos e a participação de todos, recorremos ao modelo de 

gestão integrada que articula e integra as pessoas, os processos, as práticas, as políticas, os 

valores e as crenças de forma dinâmica e interativa. 

Considerando o percurso aqui presente, focalizamos o desenvolvimento de capacidades, 

definido como a habilidade das pessoas, das instituições e das sociedades de desempenhar 

funções, resolver problemas, estabelecer e atingir objetivos, ancorada no protagonismo, guiada 

pela liderança e informada pela confiança e pela auto estima. 

2.4 A participação como meio e como fim... 

“Participação Genuína para o desenho de processos permite às organizações encarar 
com êxito os desafios da complexidade, da diversidade (...) e o dilema existente entre 
as necessidades das pessoas versus as da organização.” (Eugenio Molini, 2012) 7 

O processo de fortalecimento institucional caracterizou-se, no que diz respeito à participação 

das pessoas, como um processo colaborativo participativo
3

. A todo o momento as pessoas 

                                                           

7
 Conceito descrito por Eugenio Moliní (2012), prestigiado consultor espanhol em Desenvolvimento de Organizações 

e Sistemas – como um dos mais altos níveis de participação. Disponível em: http://molini.es/wp-
content/uploads/2012/03/Libro-sobre-Participacion-Genuina.pdf 

 

http://molini.es/wp-content/uploads/2012/03/Libro-sobre-Participacion-Genuina.pdf
http://molini.es/wp-content/uploads/2012/03/Libro-sobre-Participacion-Genuina.pdf
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foram convidadas a colaborarem entre si, envolvidas, para além da informação que elas 
mesmas haviam produzido, a tomar decisões e formular ações concretas a partir dessas 
decisões. Havia aí uma premissa de que a colaboração para encontrar soluções e implementá-
las poderia levar a resultados transformadores em dois âmbitos centrais: (1) para o próprio 
processo de fortalecimento institucional departamentos) como verticalmente (diferentes níveis 
hierárquicos), aprofundando o conhecimento das múltiplas perspectivas que existem sobre  o 
tema/tarefa, maximizando a comunicação e criando uma rede de conversações e promovendo 
vínculos; e (2) para o fortalecimento dos envolvidos, uma vez que a sensação de ter 
contribuído, de ter sido escutado, de ter realizado, de ter participado de um momento 
importante para a instituição, é uma experiência transformadora.  

Nesta direção, a participação é tanto meio para se atingir o fortalecimento da instituição - 
servindo ao fortalecimento de sua identidade e ao estabelecimento de diretrizes e elaboração 
de ações concretas baseadas em sentidos e significados compartilhados - como um fim, na 
medida em que se almeja possibilitar às pessoas o empoderamento e o fortalecimento como 
profissionais, ampliando suas competências de trabalho em equipe, de articulação e 
comunicação, e como pessoas, possibilitando que façam suas próprias escolhas. 

: estimulando o aprofundamento da compreensão que as pessoas têm sobre o tema ou a tarefa 
em questão e fazendo com que os participantes tivessem que colaborar entre sí tanto 
transversalmente (diferentes equipes, divisões e  
 

2.5 O processo de formação e seus momentos significativos 

De modo a alcançar uma visão integrada do cenário e de promover o maior grau possível de 

participação com a metodologia colaborativa, o processo formativo utilizou de diferentes 

estratégias explorando diferentes padrões de aprendizagem e possibilidades para  

experimentar e praticar novas formas de dialogo e de fazer criando integração de saberes, 

praticas inovadoras de conversação e abertura de  espaços de escuta. 

Foram realizadas reuniões individualizadas e em grupo com  os coordenadores do processo 

formativo representantes das áreas envolvidas com o proposito de entender melhor o contexto,  

propiciar a troca de experiências e proceder à elaboração do  planejamento conjunto das 

estratégias e dos temas a serem desenvolvidos nas oficinas  dos  processos da formação. 

Oficinas 

As oficinas proporcionam um ambiente de aprendizagem ativa, com atividades propositivas e 

relacionadas ao dia-a-dia dos participantes. O processo de aprendizagem em uma oficina 

começa com a experiência e o conhecimento dos participantes. Faz-se uma ligação entre 

novos conceitos e teorias e aquilo que eles já sabem. Ao reforçar aquilo que as pessoas já 

sabem, é possível integrar novas questões e novos modos de pensar, de sorte que  o grupo 

chega a níveis mais profundos de compreensão. 

Numa oficina, cria-se um ambiente de acolhida e de co-responsabilidade, no qual as pessoas 

têm a oportunidade de praticar e aplicar o que aprenderam recebendo um feedback imediato e 

apropriado. Isto propicia uma aprendizagem significativa, aprimorada através da colaboração e 

o intercâmbio de idéias e perspectivas entre as pessoas.  
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Dessa forma, as oficinas cumpriram um papel de promover um espaço de diálogo e 

participação e alavancar o processo de construção coletiva do conhecimento de modo 

colaborativo e pautado nas experiências e conhecimentos prévios dos envolvidos com a 

utilização de tarjetas coloridas, pinceis atômicos, painéis, galeria de arte ( para a exposição do 

material produzido), rodas de conversa, café mundial, (world café) prototipagem e a realização 

de colheitas, com a síntese do caminho percorrido a partir das percepções dos 

participantes.Foram utilizadas no processo formativo diversas estratégias colaborativas, entre 

elas : 

World Café ou Café Mundial ou Carossel : 

Com o objetivo de trabalhar coletivamente com todos os envolvidos, optamos por trabalhar com 

a  metodologia do World Café 8 em algumas oficinas, como uma forma intencional  para criar 

uma rede viva de conversas em torno de questões importantes sobre os significados e sentidos 

dos  temas  que estiveram presentes.  

O World Café tem demonstrado uma notável capacidade de promover a conversação autêntica 

entre as pessoas, com a participação das pessoas em diferentes grupos, visitando novas 

pessoas, conectando as conversas e assim polinizando ideias cruzadas e insights, promovendo 

o conhecimento coletivo. 

Prototipagem:  

Termo do design9 que cria  uma oportunidade de aprendizagem de ciclo rápido em que 

podemos  apresentar um conceito antes de estar finalizado, como uma tentativa que nos ajuda 

a refletir e a encontrar novas possibilidades a partir da revisão e do despertar para novas 

possibilidades conforme descrito em  Scharmer (2010).Realizamos a prototipagem com blocos 

de lego, massinha, palitos de madeira e de  plástico, barbante, cartolina e outros. 

Figura n.1 Processo de prototipagem elaborado coletivamente -2013 

 

Fonte : acervo pessoal  

                                                           
8 Brown, Juanita with David Issacs & The World Café Community 
9 Design : desenho, projeto, propósito 
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Perguntas generativas: como uma das ferramentas generativas abrem espaços e identificam as 

novas possibilidades de ação e o processo pelo qual  os participantes  reconhecem a sua 

própria capacidade e a dos outros para construirem alternativas (Fried Schnitman, 2002b; Fried 

Schnitman y Schnitman, 2000b-c) 

2.6 Como o processo afetou os sujeitos da experiência 

2.6.1 Os Pressupostos 

O processo formativo para o fortalecimento institucional partiu do pressuposto de que a 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas é uma organização única e possui uma maneira singular 

de compreender a si mesma, a sociedade e o contexto no qual está inserida. A partir dessa 

leitura de si e do seu contexto, organiza as funções, estabelece relações no seu campo de 

atuação e cria estruturas e modos de fazer que possam mantê-la viva e dar sustentação às 

suas ações e ao seu projeto institucional, de modo que possa atingir sua missão e caminhar no 

sentido de sua visão de futuro.  

Assim, entre as certezas e incertezas que envolvem um contexto organizacional, consideramos 

frutífero procurar ampliar a consciência sobre as concepções e valores com que a 

organização opera e forma como cada indivíduo a ela se conecta Isto porque, consideramos 

que aquilo que uma organização produz tem suas raízes nas motivações dos indivíduos que 

nela atuam e no nível do compromisso presente. De alguma forma ela produz e é produzida 

pelos indivíduos que dela fazem parte. Assim, as pessoas que atuam na área do 

Desenvolvimento e de Gestão de Educação em Saúde mantêm viva a Instituição e tornam a 

Secretaria Municipal de Saúde -SMS na  Coordenadoria de Gestão de Pessoas  /CGP plena de 

significados daquilo que ela se propõe. Por esta razão, torna-se de grande valia ouvir os 

indivíduos nela envolvidos, enfocando suas aprendizagens significativas e o seu sentido de 

pertencimento.  

Deste modo, todos os recursos metodológicos utilizados tiveram como principal objetivo gerar 

espaços e processos de aprendizagem nos quais os participantes promovam relações e 

possam acessar os recursos pessoais para o compartilhamento dos saberes. Espaços nos 

quais se sintam pertencendo à conversação, onde suas vozes, ideias e questionamentos sejam 

escutados e valorizados em uma atmosfera de confiança e de polifonia. Os encontros foram 

trabalhados de forma a se constituírem em um processo de co-construção e de co-criação 

coletiva, em que as equipes cooperaram entre si e com todos, promovendo a interdependência 

e o compartilhamento de objetivos e propósitos. 

Identificamos aqui a concepção da Educação Popular, enquanto pratica social e cultural, que 

promove ampliação da visão de sujeitos e o fortalecimento do SUS por meio do fortalecimento 

da identidade e dos sentidos de pertencimento ao coletivo dos trabalhadores do SUS.  

2.6.2 As pessoas no centro... 
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“As organizações só aprendem através de indivíduos que aprendem” (Peter Senge, 

2010)10 Considerando que o desenvolvimento da organização está estreitamente relacionado 

ao desenvolvimento das pessoas que dela fazem parte e  vice-versa, já que é por meio das 

pessoas que a organização aprende e  por meio da organização que as pessoas aprendem,  foi 

enfocado o campo das pessoas que formam a CGP e o campo da CGP  como campos que 

detém o conhecimento, a criatividade, a potencialidade, e o sentido de existir da organização.  

Para explorar esse campo, de pessoas e do contexto de ação, foram criadas (duas estratégias 

principais no processo formativo: (1) promover um espaço colaborativo participativo, em que as 

pessoas pudessem se comprometer e compartilhar uma tarefa comum, a de fortalecer a sua 

organização, e assim fortalecerem a si mesmas; e (2) estimular a reflexão sobre a “vida” da 

CGP na SMS ao abordar a história de vida dos seus colaboradores, correlacionando-a a sua 

história profissional e ao seu vínculo com a CGP, sua missão e forma de atuar. Ao abordar, 

dialogicamente,  especialmente, suas histórias de lutas e desafios, o grupo também se apropria 

das histórias, dos limites, potencialidades e desafios da CGP no fortalecimento dos 

profissionais ligados à SMS e, assim, ao fortalecimento do SUS.  

Assim, na essência do trabalho realizado está a promoção da autonomia, do empoderamento  

do envolvimento, responsividade, fortalecimento de vínculos de confiança, senso de 

pertencimento e um olhar apreciativo para a organização e seus processos, de modo a  atingir 

maiores níveis de apropriação e respeito pelos produtos coletivos gerados e construir ou 

fortalecer relações que estimulem o comprometimento e a expressão da autoria dos 

participantes como sujeitos da ação realizada. 

O processo estimulou a capacidade da organização aprender e das pessoas aprenderem 

juntas. Havia no processo de formação o tempo todo três perguntas que faziam o pano de 

fundo dos ambientes reflexivos criados a cada reunião/oficina/entrevista  e funcionavam de 

maneira transversal às  perguntas orientadoras do processo (descritas mais à frente), 

alimentando uma meta-reflexão sobre o processo:  

  Como podemos ativar nossa capacidade de falar e pensar juntos mais 
profundamente sobre questões críticas de nossa organização?  

  Como podemos acessar a inteligência e sabedoria mútuas de que precisamos 
para criar passos inovadores daqui para frente? 

  Como aprendemos a aprender juntos?  
 

Neste momento, que passamos a descrever agora, e que  poderá   ser compreendido como um 

novo momento significativo da experiência – que é decorrente - quase resultado – do que foi 

feito em termos de formação e facilitação da participação anterior, caracteriza-se como   um 

momento de vivência mais intensa da integração dos participantes da formação – e do 

reconhecimento de si. Há uma provocação mútua e quanto maior a diversidade maior esta 

provocação. 

                                                           
10 2 SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. Rio de Janeiro: Editora Best 

Seller, 2010.  
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Integração entre as áreas de GEDEP e GEDEO 

Para facilitar o processo formativo foram realizadas reuniões de alinhamento e oficinas de 
construção coletiva, com ênfase na definição e fortalecimento da identidade do novo 
departamento e suas equipes, passando pela reflexão e construção coletiva de suas 
atribuições, conexões e competências necessárias.  

 Como está a equipe hoje?Como queremos estar em 2017? 
 Quais as aprendizagens?Quais as barreiras para as aprendizagens? 
 Quais as competências necessárias? 

 
“....No começo eu fui muito resistente, minha mesa cuspindo papel e eu aqui, fazendo  o que ? 

O que  tem  aqui para  eu aprender?  Oque tem aqui para eu melhorar? Para ampliar o meu 

campo de visão? Eu não estou entendendo.”  (...)Esse  start veio em casa: você falou em uma 

das oficinas: Se você não ouve o outro, se você não sabe o que o outro faz,  como você sabe  

o que você faz e como isto impacta no outro? Foi uma fala sua . Quando eu cheguei em casa 

na rotina domestica a minha filha falou: Mae você esta me ouvindo? E veio start , ouvindo o 

que você tinha  tido. Se você não ouve o outro, você não sabe o que o outro faz...  (C.R., 30 de  

junho de 2014)  

“Quando eu me dispus  a ouvir... a  observar a mudança na equipe... coisas simples, por  

exemplo o ruído... todo mundo falava junto...as conversas na oficina fizeram que as pessoas 

pensassem no outro... o ambiente não é só meu, eu estou em um  grupo.. o que o outro esta 

falando, o que incomoda o outro, o que que eu estou fazendo, que esta atrapalhando ou que 

esta ajudando....” (C.R. 30 de  junho de 2014)  

“  ...Hoje, depois da sua oficina eu estou menos angustiada.. porque no serviço publico você 

tem uma sensação de impotência muito grande. Voce sabe o que tem que fazer, você sabe o 

que é capaz de fazer e  você não tem governabilidade para tomar certas decisões e fazer 

certas coisas, e isto te angustia muito...e o fato de saber que o outro esta na mesma situação 

de você, sofre as mesmas angustias. Saber que nem sempre ele não saber é um problema 

dele, não é uma questão pessoal. As vezes é uma questão institucional.. a informação não 

chega até ele.. hoje eu sou mais tolerante. Sou uma pessoa menos ansiosa no trabalho  e ouço 

mais, .. então me explica direito .. eu não estou entendendo o que você esta falando...” (C.R. 

30 de  junho de 2014)  

Como ponto inicial do processo de formação, iniciamos com uma abordagem apreciativa, 
convidando os  participantes  a pensarem em  como eles  se  imaginavam daqui a quatro anos 
e como eles se viam, se tudo tivesse saído bem, os objetivos alcançados, nesse período de 
2014 a 2017? E se o reconhecimento desse processo estivesse publicado nas manchetes de 
revistas e jornais, evidenciando os propósitos almejados e alcançados, quais seriam as 
imagens, as palavras e  as narrativas que estariam na capa desta publicação? 

Nas oficinas de alinhamento as equipes refletiram  sobre a própria  identidade observando a 
sua situação atual e projetando um desejo de futuro, refletindo sobre as suas aprendizagens e 
barreiras que paralisam suas ações e desenvolvimento e, finalmente, sobre as competências 
centrais, necessárias para sair da situação atual e alcançar o desejo de futuro. O grupo 
identificou como pontos de atenção, limitantes para o processo de desenvolvimento da equipe:  



14 
 

 Tema 1: Valorizar  Imputar (dar) valor para as pessoas e para o que elas 
executam.  

 Tema 2: Integrar para criar identidade  esclarecer objetivos das ações 
desenvolvidas; conhecer processos de trabalho; gestão 

 Tema 3: Clareza nos objetivos  Como? Quando? Quem? Com quem? O quê 
fazer para ir aonde? 

 

Figura n.2 Manchetes do ano de 2017: Como a equipe se via no futuro com os objetivos 
alcançados?- 2013 
 

Fonte: acervo pessoal 

Foram refletidas também possíveis soluções ou aspectos relevantes para superar esses 
pontos. A comunicação foi destacada como competência central para esse grupo, ganhando 
ênfase nos trabalhos de fortalecimento da equipe, relacionada à necessidade de promoção de 
espaços de conversas significativas. 

A competência da comunicação foi assim investigada, à luz dos temas prioritários destacados 
pelo grupo: da identidade, objetividade e valorização.Assim, o grupo seguiu mais uma vez 
novas perguntas que lhes apontavam um caminho: 

 Quais as principais barreiras para uma boa comunicação? 

 Quais as competências (conhecimentos, habilidades e valores) essenciais para 
uma boa comunicação?O que podemos aprender para aplicarmos no nosso dia a 
dia? 

 Que habilidades, padrões e princípios de atuação são visíveis nessa estória que 
ajudam a desenvolver uma boa comunicação? 

 
O grupo refletiu sobre situações positivas e negativas em que a comunicação teve papel central 

e extraiu dessas experiências “O que ajuda a estabelecer uma boa comunicação?”, destacando 

como pontos centrais: participação e colocar-se no lugar do outro; transparência e 
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imparcialidade; suspender julgamentos, respeitar as diferenças; ter clareza; olhar de novo; 

resgatar as diferentes relações e aprimorá-las. Esses pontos serviram  de subsídio para que a 

própria equipe siga trabalhando essa competência central e outras competências relacionadas.  

“... uma frase que você falou que me impactou foi assim: quando o outro começa a falar , você 

começa a pensar.... você já não esta mais ouvindo.. eu fazia muito disto.. quando a pessoa 

terminava a frase  eu já respondia o que eu achava que ela ia me perguntar.eu não ouvia 

efetivamente o que ela estava me perguntando.. no intervalo da conversa , eu me perdia,  eu já 

não estava ali“(C.R. 30 de  junho de 2014)  

 

“Isto otimizou tempo...porque eu falava , falava , falava e ele perguntava, do que você esta 

falando e eu tinha que parar para situar Agora eu explico quando vou mudar de assunto...ele 

ficava tentando saber do que eu estava falando e não descobria... eu dizia que era aquele 

apagão que a  gente tinha.”(C.R. 30 de  junho de 2014)  

Assim, ainda em relação aos temas da identidade, objetividade e valorização, a equipe também 

refletiu sobre novas perguntas:Quando não reconhecemos o que vemos? Quando não 

falamos o que pensamos? Quando não fazemos o que falamos? Não vemos o que 

fazemos 

Figura n.3 Quatro Barreiras à Aprendizagem e à Mudança (Scharmer,Otto C., 2009) -2013 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte : Acervo pessoal 

 

Cada participante pôde refletir sobre a sua própria postura, a sua própria prática, de modo a se 

colocar num papel de observador e olhar de perto algumas situações que se colocam como 

“barreiras” para a aprendizagem e para a mudança e que são, portanto, pontos de atenção a 

serem cuidados num caminho de desenvolvimento tanto pessoal quanto da equipe,  

considerando  a área que estava se formando, observando lugares por onde poderiam passar 

no caminho da equipe que eram para a equipe que desejavam ser.  

Algumas falas foram compartilhadas: 
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“.....Uma oficina que foi importante e contribuiu para que a gente se fortalecesse, o diagnóstico 

que a gente fazia da equipe que estava fragilizada e precisava naquele primeiro momento ser 

ouvido e de entre aspas ‘colo’’, foi a oficina de comunicação. Foi um primeiro momento em que 

as pessoas comentaram a falar de seus sentimentos que vivenciaram ao longo dessa história. 

Isso teve um encaminhamento muito positivo, pudemos tirar dali o que seria interessante 

trabalharmos sobre essas questões. Ali começou a aparecer a importância de ter espaços de 

troca, a importância do diálogo, de se colocar no lugar do outro. Ali começou a ter um 

movimento para a união.” (S.A.setembro de 2013)  

 “Reforça a importância de termos espaços onde possamos conversar mais entre nós. Talvez 

isso ajude a mudar a sensação de estarmos sozinhos, por exemplo.(...) Compreender que o 

pedaço do outro tem a ver com o seu, mas olhar também para os hiatos e perguntar ‘no que 

isso conversa com isso’?(M.S. setembro de 2013) 

Como forma de fomentar uma visão integrada e sistêmica da área e de suas relações, nas 

oficinas de identidade a equipe de GEDEP + GEDEO: (1) enumerou suas atribuições, refletindo 

sobre seus produtos e iluminando as conexões com os seus parceiros de ação conjunta; (2) 

refletiu sobre sua missão, visão e valores, elaborando uma definição preliminar para apoiar  o 

planejamento da área; (3) refletiu sobre as competências necessárias à equipe para cumprir 

sua missão e visão, alicerçada por seus valores; (4) definiu uma proposta de nome para a área 

formada pela integração  de GEDEP e GEDEO.   

 Quais as atribuições e papéis da área?Quais as conexões existentes? 
 Qual a razão de ser da área?Qual a visão de futuro da área? 
 Que valores sustentam a ação da área?Quais as competências necessárias à 

equipe para realizar sua missão rumo à sua visão de futuro, tendo como ponto de 
sustentação os seus valores? 

 Qual seria o nome mais apropriado para traduzir o que a área faz? 
Figura n.4 Produção coletiva com as atribuições e as entregas da equipe- 2013 

 

Fonte : acervo pessoal 
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Isto proporcionou à equipe ter maior clareza sobre atribuições e interfaces. O grupo chegou a 

pontos de atenção para o processo de desenvolvimento do grupo e possíveis soluções ou 

aspectos relevantes para superar esses pontos. O sentido de interação e de conexão entre o 

que cada um fazia ficou em evidência e ampliou o olhar a partir das partes para o todo. 

 Questões chaves:  

 Qual a  área  que queremos construir?  
 Qual contribuição de cada um para essa construção?  
 Como podemos nos fortalecer enquanto equipe? 

 
Os participantes  (antigo GEDEP e GEDEO) elencaram quais suas atribuições, com foco nos 

seus produtos e entregas e nos públicos envolvidos em cada uma delas. Com isso, cada 

membro da equipe construiu um mapa de suas atribuições e das conexões existentes com 

outros membros da equipe e com equipes externas. Cada participante apresentou ao grupo o 

seu “mapa”, de modo que todos na equipe pudessem conhecer em detalhes o trabalho 

desenvolvido por cada pessoa.  Cada área estava identificada por uma cor que  acompanhava 

todos os passos e momentos de produção e que facilitava a percepção individualizada por área 

e por  pessoa. 

Figura n.5 Painel com a produção do grupo em relação às  áreas representadas-2013 

Figura n.6 Convite para a oficina de formação -2013 

  

 

Fonte :acervo pessoal 
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 Foi apresentada à equipe uma proposta de estruturação da área elaborada pela diretoria com 

cinco núcleos nos quais foram organizados, segundo o trabalho feito coletivamente nas 

oficinas, seus respectivos representantes, seus produtos e entregas. Assim, o convite feito era 

de que todos observassem o organograma da área com seus produtos e entregas e refletisse 

se sentiam à vontade com o que estava ali relacionado e se, eventualmente, haveria algum 

ajuste a fazer. Foram feitos pequenos ajustes e o trabalho seguiu com o foco nas competências 

necessárias 

Produção a partir das conversações e 

trocas de experiências.  

 O que precisamos fortalecer em 
nós para que possamos fortalecer 
as equipes das regiões? 
 

Algumas atribuições gerais da área e 

competências necessárias à natureza do 

trabalho foram discutidas.  A equipe 

observou que seria preciso fortalecer 

competências na equipe para que esta 

exerça um papel de articulação, tais como: 

visão sistêmica, liderança, capacidade de 

delegar, de intermediar diálogos, criar e 

manter espaços de conversações e lidar com conflitos. Ao mesmo tempo, ações de 

monitoramento e avaliação continuam sendo papel da área, mas passam a incluir um olhar 

sistêmico e estratégico, os dados e informações colhidos em processos de avaliação 

orientados pela área sejam utilizados de modo estratégico para se transformarem em 

conhecimento da organização. 

“Foi uma transformação, que às vezes até dói, sabe? Você se reconhecer enquanto 

profissional, pensar sobre o que está fazendo, refletir sobre o seu papel e sobre o que tem a 

ver com o trabalho do outro. Eu preciso saber quem eu sou e o outro também. Foi super 

importante aquele momento. Principalmente para mim e para a Cris que estávamos entrando 

na equipe naquele momento.” (M.S. junho de 2014) 

“Uma coisa que eu acho importante é que talvez se não houvesse essas oficinas, levaríamos 

um tempo maior para esse reconhecimento, do que o outro faz, porque é diferente você estar 

ali e as pessoas se colocarem. Pra mim foi um momento muito rico, muito importante, que 

fortaleceu para chegarmos na escola e falarmos ‘eu sei o que a Angélica faz, o que o outro 

faz”, além desse link do que o outro faz e tem a ver com meu trabalho ou não. Essa ramificação 

foi super importante.”(C.R . junho de 2014) 

Atribuições centrais e competências a fortalecer: 
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 Qual razão de ser da área? 
 Qual a visão de futuro da área? 
 Quais os valores da área que sustentam sua atuação e seu caminho até a visão de 

futuro? 
 

Após (1) o olhar para o passado resgatado pelos depoimentos relativos às antigas atribuições 

da equipe e a origem de determinados processos e (2) o olhar para o presente, feito por meio 

da enumeração e reordenamento das atribuições e a definição das competências necessárias, 

a equipe foi convidada a olhar para a sua identidade pensando no futuro, construindo uma 

proposta inicial da missão, a visão e os valores da equipe.  

  Considerando esta missão, esta visão e estes valores, qual será o nome  desta  
área? 
 

MISSÃO: “Contribuir para o desenvolvimento profissional, tendo como diretrizes a 

Humanização e a Qualidade de Vida no Trabalho.” 

VISÃO: “Ser referência na articulação dos processos de desenvolvimento profissional.  

VALORES: “São valores da área: ética, diálogo, comprometimento, competência profissional, 

respeito, visão sistêmica, compromisso, motivação e eficiência.” 

Nome da nova área: GEDEP   

Diretoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas.  

 

 

 

 

 

 

O que precisamos fortalecer em nós para que possamos fortalecer as equipes das 

regiões? 
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Figura n.7 Mapa das Competências da Escola Municipal de Saúde - 2013 

   

Fonte Acervo  pessoal 

 O que é Gestão de Educação em Saúde? Quais as interfaces, fluxos e 
competências relacionadas?Quais os desafios e próximos passos? 

Integração GEDEP + GEDEO e articulação com EMS dentro da Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas  

Como forma de facilitar a integração entre os departamentos da Gestão de Educação em 
Saúde por meio da construção de uma visão sistêmica sobre a área, foi realizada uma oficina 
de Integração GDOP + EMS, na qual foram evidenciadas as conexões e interfaces entre os 
departamentos e destes com outros departamentos e áreas, por meio de processos de 
prototipagem. A técnica, muito utilizada na facilitação de processos de construção coletiva, 
permite que se construa um projeto concreto de futuro colaborativamente, aprofundando a 
compreensão sobre as inter-relações, diferenças e complementariedades existentes, além de 
observar fluxos e refletir sobre as competências necessárias à equipe para cumprir com êxito 
suas atribuições. 

As equipes construíram um protótipo de cada núcleo/divisão, refletindo sobre cada um deles de 
forma conjunta e, por fim, construíram um protótipo único de GDOP e um protótipo único da 
EMS.  Foram realizadas rodadas de feedback, nas quais um núcleo/divisão visitou o protótipo 
do outro lhes oferecendo perguntas facilitadoras, acolhedoras e colaborativas, com o propósito 
de ajudar esse núcleo/divisão a enxergar coisas que não conseguiria enxergar sozinho, 
oferecendo uma visão de fora.  

Ao observarem as interfaces, ficou evidenciada a posição estratégica da área, que tem papel 
de fortalecer e polinizar outras áreas e departamentos e de articular diferentes públicos e 
processos. Na reflexão sobre os fluxos ganhou evidência o caráter integrador da área, que 
necessita fortalecer fluxos ascendentes e descendentes concomitantes, pactuando, 
sistematizando processos e legitimando a si mesma e às equipes de RH Desenvolvimento das 
CRS. Mais uma vez, na reflexão acerca das competências necessárias ganharam ênfase 
competências relacionadas à capacidade de articulação, pró-atividade, visão sistêmica e 
comunicação. Como próximos passos foram destacados: alinhamento com as equipes de Rh 
Desenvolvimento das áreas e Escolas Municipais de Saúde Regionais e ocupação de espaços 
de articulação de Educação em Saúde. 
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“A oficina foi um momento de reconhecimento do que cada um fazia para chegar nesse produto 

discutido sobre a oficina na EMS. Foi super interessante o momento anterior para se chegar 
aí. (...)Lá na Escola de repente a gente se olhou no espelho e refletiu o sentimento de equipe lá 
fora. Só que antes teve um momento, teve um processo de reconhecimento do que cada um 
fazia para chegar nesse produto.”(M.R.setembro de 2013) 

“Eu tive a sensação de que foi do micro pro macro. E eu me lembro que na oficina da EMS eu 
estava fazendo a maçã da bolinha e percebi que era um pouco do processo vivido por mim de 
maio a agosto. A sensação que dá é que foi um processo, pra mim particularmente acelerado, 
de juntar as partes num todo, de integração. (...) O meu momento é muito diferente dos demais 
da equipe que lá têm um tempo. Eu cheguei e peguei o bonde andando e corri atrás do bonde.” 
(C.D. junho de 2014) 

“Não estávamos acostumados com isso. Eu nunca tinha participado de nada com a EMS. Eu 
conheci o local e também conheci o que eles fazem. Eu não conhecia ninguém de lá quase.” 
(A.C. setembro de 2013) 

 “Nesta etapa em particular uma coisa que me marcou muito foi que o grupo GDOP, ali eu senti 
que já estávamos sendo uma equipe. Ali a gente começou a ter um espírito de equipe que não 
aparecia antes talvez. Acho que o grupo se fortaleceu. Eu vi pessoas se colocando e falando 
de uma forma que não fazia antes. Aquele dia eu saí muito feliz. Foi um marco. E depois eu 
conversei com algumas pessoas que tiveram a mesma sensação.” ( L. M. junho de 2014 ) 

“Parecia até então que estaríamos mais fragilizados, com menos consistência de grupo talvez, 
e ali ficou muito claro que não é bem assim. Pelo contrário, estávamos todos lá e fizemos 
‘defesas’, vamos dizer assim, daquilo que considerávamos importante, como por exemplo, 
quisemos saber como tinha sido o processo da EMS e marcamos essa posição. A gente se 
fortaleceu bastante ali. Foi importante para a gente se perceber o quanto a gente está mais 
coeso do que parecia.”( S.B. junho de 2014 ) 

“Eu acho que todas as oficinas que fomos passando desde agosto para culminar nessa grande 
de integração com a EMS, com todo mundo. (...) Eu relaciono isso com aquela frase usada 
para o Brasil ‘o gigante acordou’. Eu vi a gente assim, porque a gente começou estávamos 
dormindo e fomos acordando e olha só que grande produto no final.”(L.D. setembro de 2013) 
 

Nesta oficina, foi refletida a identidade da área, co-criadas visões de futuro. Do conjunto do que 

foi discutido e produzido na oficina, o grupo selecionou os principais desafios da área para os 

próximos anos e destacou passos prioritários para a sua superação. Os desafios  destacados 

referem-se à integração da área, à participação e estabelecimento de fluxos de comunicação 

ascendentes e descendentes. Como passos prioritários eleitos, destacam-se: o fortalecimento 

dos espaços de discussão, o monitoramento e avaliação das ações da área. Esses passos 

serão aprofundados e discutidos pelas equipes da área de Gestão de Educação em Saúde e 

subsidiarão a construção coletiva de um plano de ação da área e sua conexão com as regiões.  

Prototipagem das equipes  

 “Em alguns momentos até conseguimos fazer as coisas integradas, mas ainda temos coisas 

para ligar. O desafio é ter uma ponte, unir as pessoas em torno da construção e da 

integração.”(S.A. setembro de 2013) 
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 “Que tenha sol, que tenha estrelas e que o ambiente seja permeado por certa umidade e 

nutrido por informações que faça crescer um jardim que acaba refletindo a qualidade de vida do 

trabalhador.”(L. F. setembro de 2013) 

 “Importante ter um fluxo de ir e vir para que todos pudessem ter acesso á diversidade e à 

participação e nos deparamos com uma questão central que a comunicação, então nós 

criamos no protótipo setores de escuta e comunicação, pusemos uns ‘orelhões’ onde tanto 

você recebe quanto você envia, o que é fundamental.”(S.A. setembro de 2013)  

“Começamos individualmente e fomos para a árvore da Educação em Saúde, que deve ter 

raízes profundas. Focamos nas pessoas e esperamos que este trabalho nos leve a uma 

instituição sólida(...)Representamos a solidez, a ideia de uma solidificação de que este 

momento histórico vivido por essas pessoas, a construção não se perca, se consolide, na 

medida em que vai estar conectada. É a nossa visão de futuro. A gente nem sabe se vai 

chegar a isso, mas a gente espera que haja transformação e que essa transformação satisfaça, 

traga alegria.”( S. A. setembro de 2013)  

Figura n. 8 Oficina de Prototipagem - 2013  

 

Fonte: acervo pessoal 
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3. OFICINA DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO  

Transcorridos oito meses do término da experiência de formação, reunimos, como explicitamos 

na introdução, um grupo de participantes do processo para avaliar processo e aprendizagens 

geradas.  

3.1 Como foi a oficina 

Nosso objetivo foi compreender os alcances e limitações do uso de metodologias colaborativas 

e conversacionais para a facilitação de processos reflexivos e de construção coletiva, na 

prática de processos nos quais destacam-se especialmente os aspectos da participação e 

assim, na essência do trabalho realizado promover a autonomia, o empoderamento  o 

envolvimento, a responsividade, fortalecimento de vínculos de confiança, senso de 

pertencimento e um olhar apreciativo para a organização e seus processos, de modo a  atingir 

maiores níveis de apropriação e respeito pelos produtos coletivos gerados e construir ou 

fortalecer relações que estimulem o comprometimento e a expressão da autoria dos 

participantes como sujeitos da ação realizada, por meio das narrativas presentes no processo 

de sistematização. 

Foi desafiador manter o foco no eixo proposto inicialmente. As narrativas compartilhadas pelos 

participantes nos convidavam a visitar novos lugares de sentidos e a re visitar lugares já 

conhecidos, mas com oportunidades de novos olhares. Muitas vezes, a riqueza das 

percepções que traziam sobre a experiência  nos seduziu para nossas possibilidades e o papel 

da tutoria nos ajudou a manter o foco e a não nos dispersarmos nas múltiplas possibilidades 

que surgiam. 

Ao iniciarmos as conversações e com o propósito de resgatarmos o caminho percorrido e 

promovermos a reconstrução histórica da experiência  compartilhamos os slides dos diferentes 

momentos que queríamos focar, considerando que o processo de Integração das duas áreas, 

foi parte de uma experiência maior de tempos e de objetivos diversos que aconteceu de 

fevereiro a agosto de 2013. 

A oficina de sistematização contou com a participação de oito pessoas, que fazem parte do 

grupo de aproximadamente quinze pessoas que participaram do processo de formação. Em 

função das multi agendas não foi possível contar com todos.  

No grupo de oito participantes tínhamos duas participantes que atuam na chefia e na 

assessoria gestão da CGP, uma como Diretora da nova área  que passou pelo processo de 

integração e uma que é assessora da Diretora de Gestão de Pessoas, sendo a primeira 

psicóloga e a outra  enfermeira. As outras seis pessoas vinham de formações diversas: duas 

psicólogas, uma assistente social, uma administradora, uma enfermeira, uma gestora de 

pessoas, sendo todas de nível superior.  

3.2 Achados e aprendizagens 

Compreendemos que um processo de fortalecimento institucional orientado ao empoderamento 

demanda tempo, capacidade de reflexão e de aprendizagem permanentes, além de disposição 
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para manter o “jeito de fazer e de ser” da organização no centro das discussões. Tendo isso 

em conta, entendemos que a disposição para aprender é fundamental, levando a organização 

e seus participantes a um patamar mais alto no que diz respeito à sua capacidade de se 

reinventar e se desenvolver.  

É importante dizer que os desafios enfrentados fazem parte de processos de desenvolvimento, 

não sendo considerado como negativos nem positivos, eles simplesmente estão aí, se colocam 

no caminho de uma organização que se põe no caminho de Desenvolvimento e de expressão 

de seus potenciais. Celebramos a nossa participação num passo importante dado na 

caminhada que promoveu maior compreensão para os participantes. Não podemos esquecer 

que o caminho se faz ao caminhar e que muitos outros caminhos estão presentes, que poderão 

ser vistos com novas lentes, novos olhares de forma apreciativa, que reconhecem e 

comemoram as conquistas e segue em frente se fortalecendo para os novos e velhos desafios. 

Consideramos relevante ressaltar que uma organização que se desenvolve e que promove 

desenvolvimento se caracteriza pelo esforço de elaboração conceitual, pela qualidade do 

diálogo, pela contínua aprendizagem, pela coragem e pelo impulso à ação. Tudo isso é 

processo, contínuo, jamais alcançável em um só evento, e pressupõe a compreensão de que o 

desenvolvimento de propósito, significado e entendimento é um desafio permanente. 

Os participantes desenvolvem a sua prática na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 

localizada no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde e atuam em um modelo 

descentralizado de gestão, sendo responsáveis pelas diretrizes no âmbito da Gestão da 

Educação em Saúde, foco do processo formativo, e as políticas relativas à “formação, ao 

desenvolvimento profissional, a Humanização de Saúde e à Educação Permanente dos 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS)”.11 

Figura n.  9 Protótipos construídos nas oficinas coletivamente-2013  

                                                           
11http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=29693&janela=1 
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Fonte : acervo pessoal 

A partir da proposta de integração das áreas conduzida no processo formativo aqui relatado, 

eles definiram que os processos de formação voltados para os servidores da saúde ficariam 

como responsabilidade da Escola Municipal de Saúde - EMS e as formações para os clientes , 

definidos como externos, por exemplo os residentes, ficaria com GEDEP.-Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Pessoas. 

O panorama atual tem de um lado a Politica Municipal de Humanização de Saúde como eixo 

norteador das ações da nova área, denominada Diretoria de Gestão de Desenvolvimento de 

Pessoas- GEDEP com a presença de três núcleos: (1) Qualidade de Vida e Humanização 

(Voluntariado, brinquedoteca e Comitês de Humanização)  (2) Ensino + Trabalho e Residência 

e (3) Aprimoramento e a Escola Municipal de Saúde, que hoje coordena, também, as Escolas 

Técnicas de Saúde do SUS ( ETSUS) como responsável pelos processos de formação do 

servidores e dos conselheiros de saúde como foco na Politica Municipal de Educação 

Permanente. 

3.3 Impactos sobre os sujeitos da experiência e impactos institucionais 

As dimensões que elegemos abordar estiveram organizadas na síntese da experiência (Como 

contariam para alguém que não participou, como foi a participação) Esta pergunta disparadora 

trouxe vários aspectos que estão vivenciando hoje: desafios e cenários. Entendemos que foi 

uma forma de iniciarmos a conversa e com isto, fomos extraindo das falas (Colheita) palavras 

chaves que ajudaram na realização da síntese.  

Realizamos o Convite disparador para refletirem sobre o por que foi assim: Fizemos o 

mapeamento das aprendizagens considerando o caminho percorrido e o convite para  extrair o 

que aconteceu, o como aconteceu e porque aconteceu da forma que aconteceu.  



26 
 

Na oficina de sistematização, as pessoas compartilham como foram provocadas a refletirem 

sobre si mesma na sua profissão, no seu agir profissional e ao ouvir o outro falar de si, 

perceberem o quanto isto afeta o outro e esse afetar vai intensificar a construção de novas 

relações e promovera mudanças sobre as pessoas. 

As relações vão se intensificando, até o momento em que caminham para o superlativo, 

momento de integração das equipes e momento de maior intensidade nas relações.  O 

momento em que a polifonia se torna mais complexa, com a entrada de mais vozes no campo 

dos diálogos e de maior interação entre as pessoas elas buscam conhecer, falar, ouvir e 

potencializar novos sentidos e significados.  

O processo formativo contribuiu para ampliar o olhar sobre o contexto das experiências e das 

práticas que desenvolviam e a  promover a percepção  do quanto eles estavam fragmentados 

no que faziam e a partir dessa leitura integrada e articulada, eles conseguiram entender a si 

próprio e  aos outros como uma equipe que compartilha propósitos e objetivos. 

Os conteúdos das práticas que desenvolvem não aparecem de forma clara nos depoimentos e 

nas falas compartilhadas. Os relatos apresentam aspectos relacionados ao sujeito, trabalhador 

do SUS- Sistema Único de Saúde em relação ao olhar para si, para as relações, para os 

contextos em que  estão inseridos, mas não falam do contexto especifico da experiência em 

relação a prática que desenvolvem.   

Eles falam do que mudou e do que percebem como diferente do que era e do como faziam 

anteriormente e do como fazem e estão hoje em relação ao autoconhecimento, a visão do todo, 

além das partes; ao nível de consciência, a tomada de decisão ,o olhar para o colega que esta 

ao seu lado e a possibilidade de  percebe-lo como legitimo outro, sabendo do que ele faz e do 

sentido desse fazer para si e para a equipe. 

Percebemos a convergência em relação ao empoderamento do sujeito pela percepção de si, 

do seu papel e da sua identidade, do aspecto relacional junto ao seu propósito que percebe 

como coletivo e não individual. 

Temos, também, aspectos divergentes, que não são compartilhados por todos do grupo, como 

a percepção de que  a área não é mais vista como  estratégica como antes e que hoje as 

praticas que desenvolvem são meramente operacionais, ocupando um outro espaço no 

contexto da gestão da SUS no município de São Paulo. 

As pessoas evidenciam muito a fragmentação das atividades que desenvolvem e a 

oportunidade de se verem frente a frente no processo de formação , inclusive , descrevendo o 

que fazem e ouvindo do outro o seu fazer e se percebendo nas descobertas que realizaram em 

relação ao colega que estava  do lado, mas que não sabiam o que o mesmo estava fazendo. 

Consideram essa oportunidade de troca e de compartilhamento das praticas como uma 

possibilidade para entenderem os propósitos e, a partir disso, criar relações, entre eles, na 

equipe e no próprio SUS e a  visão da totalidade ,como uma forma de entender o especifico 

dos fenômenos de forma articulada como relação  processual. 
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O processo formativo desenvolvido com o grupo caracteriza-se como uma formação 

metodológica, que mexeu com o conteúdo das praticas dessas pessoas a tal ponto que na 

experiência  presente na sistematização,  durante a oficina, elas evidenciaram novas relações, 

novas atitudes e novas compreensões sobre o que e  o como realizam as suas atribuições . 

Podemos considerar que mesmo não estando explícito o conteúdo das praticas dos 

participantes, de alguma forma, eles foram convidados a voltarem para as próprias praticas e a 

pensar a respeito delas no momento em que  foram convidados a repensarem e a 

responderem sobre a experiência do processo formativo  e apreender e compreender de 

maneira mais integral. 

 Abaixo compartilhamos as narrativas que foram realizadas na Oficina de Sistematização em 

11 de Junho de 2014 em que a visão da parte e  do todo, do fazer parte,  esta presente na 

percepção dos participantes: 

“Eu era uma pessoa muito centralizadora e exigia muito de mim.. se você trabalha com 

afastamento você tem que ler o artigo 15. Se você não lê, você não deveria estar aí..ponto. eu 

trazia muito para mim... você leu a legislação.. você leu? Se você não leu, leia e depois a  

gente conversa...era tarefa pela tarefa e para eu executar a tarefa eu tinha que decorar as 

normas. Eu não preocupava com o todo, com o contexto, com o que o outro não teve tempo de 

ler, que o outro tem dificuldade de entender, o que eu posso explicar para o outro, o que eu 

posso facilitar para o outro.. eu não tinha isso. ... hoje eu tenho outras formas de explicar... 

você ..eu sou mais tolerante.” ( C. R. junho de 2014) 

“Ver  colocar as atribuições de cada.. me deixou chocada ,ver tantas coisas que a equipe fazia 

e eu não sabia que fazia ali que eu vi que eu fazia parte do todo, mas eu não era o todo...aquilo 

me chocou.. o saber me fez movimentar pra fazer parte do todo(...)Na visão do todo eu percebi 

a parte e o todo...organizei o material para os grupos. Me fez pensar que o meu trabalho não 

fica só naquele pedaço, eu posso crescer junto com o outro.” (C.R. junho de 2014) 

Pergunta disparadora da oficina de sistematização:  

 Se vocês fossem compartilhar com outra secretaria ou outro parceiro o processo 
vivenciado por vocês , como vocês descreveriam o processo, como contariam as 
etapas,  se aprenderam algo, quais as características do processo e das 
experiências que vivenciaram?O que chamou a atenção?O que marcou? 
 

“.... deu uma clareada.. tirou o poder das interfaces, foi uma tentativa para melhorar as 

relações ....Ajudou a responder : Quem eu sou? Onde estou? Para onde eu vou?” (C.L. junho 

de 2014) 

‘.... foi um momento doloroso no primeiro momento, um pré divorcio.. Relações.. Trouxe 

autoconhecimento. Eu só conhecia aquele pedacinho que eu fazia. Eu acabei me 

conhecendo como equipe...me reconhecendo naquela equipe... abriu um leque de informações 

muito grande. Melhoria das relações, um leque de novos olhares no que o meu trabalho pode 

ajudar o que o outro faz....As relações e o clima estão melhores”( M.R. junho de 2014) 
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“A gente deixou de ser estratégico. Estamos enfraquecidos “ (A.C. junho de 2014) 

“...Eu morria de medo de trabalhar no Gabinete. Sabia que ia passar por momentos de 

turbulência e de mar  revolto e de aguas calmas(...) Acho que esse foi o grande diferencial.. .a 

visão sistêmica, ampliar o olhar... trouxeram perguntas difíceis, que fizeram pensar e 

refletir,.... olhar para a equipe, se refletiram na prática, nos ruídos, no relacionamento.” S.A. 

junho de 2014)    

“... Você fez comigo perguntas difíceis  que ajudaram  pensar e a estruturar...Eu estava 

retornando, de um outro lugar e as conversas que tivemos ajudou a ter uma olhar mais global 

sobre uma área e não o olhar sobre o meu pedaço. ”( L. M. junho de 2014) 

“...as questões que me angustiavam, também, angustiavam o outro...não é o meu lado.. eu 

consigo me colocar no lugar do outro(...) observar mais as pessoas, cuidar mais das pessoas. 

Me sentir fazendo parte de um grupo. Eu era parte daquele grupo(...) perceber que são coisas 

diferentes. Mas que se conversam.(...)Momento de conhecimento, de compartilhamento... Ouvir 

da Marta uma parte histórica que  eu não sabia... foi muito bom..” (C.R. junho de 2014) 

 “... eu cheguei do Atendimento para Gestão de Pessoas. Eu tinha a minha questão pessoal, de 

identidade e a do grupo .Proporcionou a reflexão da identidade pessoal de cada um nesse 

todo, no encontro, a reflexão como grupo.. (C.L. junho de 2014) 

“ ... o caminho é processo, não é a chegada. Vivemos isto... Faz, Faz,... Nada, Nada...não é um 

produto acabado, não é reconhecido. Vivenciamos a questão da Identidade na oficina da 

COVISA: a questão da identidade individual, a identidade do grupo, momento de reflexão, 

momento de se perceber e de processo. Muito cansativo.(L .T. junho de 2014) 

“Foi um processo sofrido, cansativo,  doloroso e demorado,  mas de autoconhecimento e de 

conhecimento “  (S.A. junho de 2014) 

“quando temos clareza do nosso propósito, mesmo quando não somos reconhecidos.. temos a 

pro atividade.. O que eu faço é bom.. descobrir que é consistente.. esta entranhado em 

nós...”(C.L. junho de 2014) 

“O seu feedback... encaminhar para a gente as discussões das oficinas e nós fazermos o olhar 

sobre a síntese que você estava fazendo.. o fato de rever o produto daquele momento, apesar 

de que você pedia um feedback, a gente lia , mas não dava.. mas... telegraficamente , no 

nosso olhar, na leitura a gente refletia sobre o que estava acontecendo e conseguira fazer a 

conexão entre uma oficina e outra, diante da síntese...”(L.M.junho de 2014) 

A prática que desenvolvem no âmbito da Gestão de Educação em Saúde é descrita de forma 

fragmentada e o processo formativo colocou-os frente a frente com a possibilidade, inclusive , 

de descreverem e de ouvirem o que  cada um dos participantes realiza, possibilitando a criação 

de relações, de se entenderem nas relações, se entenderem  na equipe e se entenderem na 

área. 
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A arte das perguntas poderosas, em que convida o outro a refletir sobre a sua prática e 

experiência teve presença significativa no processo formativo possibilitando novos olhares, 

novas descobertas e maior compreensão sobre o que fazem, como fazem, porque fazem. 

No painel da Síntese o grupo compartilhou as seguintes formas de pensar, sentir e fazer as 

ações que estiveram presentes durante o processo formativo: 

 Fortalecimento interno 
 Visão das partes e visão do todo 
 Auto conhecimento 
 Integração 
 Descobertas ( passaram a saber o que o outro fazia) 
 Ampliação do olhar 
 Perguntas difíceis que faziam pensar em questões que não eram percebidas 
 Olhar mais global sobre a área 
 Cuidar das pessoas( ficaram mais cuidadosos) 
 Olhar para o outro 
 Situar-se na equipe 
 Compartilhar 
 Reflexão 
 Equipe assertiva e coesa 

 

Figura n. 10 Painel da Síntese a partir do Convite para pensarem o “Como” percebem a 

experiência do processo formativo e como explicariam para o outro: (2014) 
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A construção da memória por meio de  relatório reflexivo de cada oficina/reunião, como 

instrumento de participação e de reflexão sobre a prática,  potencializaria essa ponderação e 

seus aprendizados, conforme relatos dos participantes em diferentes momentos. 

Apesar do envio dos relatórios das oficinas logo após a realização das mesmas, configurando 

um espaço aberto de interação, em que o texto realizava um convite para o leitor participar por 

meio de reflexões, sugestões, perguntas não conseguimos, nesse momento, gerar essa atitude 

de quem indaga e dialoga com o texto de experiência vivida, aprofundando sua reflexão e 

dando um salto na percepção sobre a experiência e sobre o conteúdo trabalhado nas oficinas. 

Consideramos, porém, importante compartilharmos que os feedbacks foram muito significativos 

e contribuíram para novos saberes e olhares em modelos de formação como esse. 

Não recebemos nenhum comentário sobre os conteúdos dos relatos, mas todos os 

participantes fazem referencia positiva à existência deles e às informações compartilhadas e a 

capacidade de ampliar a visão da experiência vivenciada na oficina, para a visão do processo e 

a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre o processo vivenciado. 
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A partir da Colheita que realizamos da Síntese, pedimos que buscassem a partir da experiência 

vivenciada palavras que poderiam falar sobre a experiência, caracterizar o processo, o “como” 

os passos foram dados, a metodologia presente, quais as ferramentas utilizadas, o jeito de 

fazer assim. Eles foram convidados a escreverem nos post it 12que estavam na mesa, sem 

julgamento, sem censura, em um processo de livre associação sobre o processo vivenciado. 

 Quem passa pelo processo, como se percebe? 
 Como colocar as palavras em termos de compreensão, com sentidos e 

significados? 
 É diferente das outras oficinas? Em que se diferencia? É conversacional?  
 Como fizemos, pontos que destacariam no jeito de fazer 
 Explorar essas características: ajudam, dificultam, complicam... 
 Quais as qualidades que tem essa metodologia? 

 

Foram convidados a colarem no painel os diversos post it 13e após todos finalizarem esse 

momento, com a contribuição de todos os envolvidos, solicitamos que organizassem as 

palavras em grupos, categorias, clusters, como pode ser visto no painel acima. 

A primeira palavra que vem é: 

Reflexão, Problematizadora, pensar sobre suas atividades ,trazer a tona medos e 

fantasias, perguntas provocativas, refletir prototipando, desafiante, reflexiva, traz 

conquistas, descobertas, yes, we can, visivelmente atrativo, gera um  e mais produtos, 

mostra o processo de forma clara, sistematizadora, tira poeira, chacoalhar, lidar com os 

desafios, obstáculos, expõe conflitos sem expor pessoas, provocadora, ruidoso, 

dinâmica, geradora de tensões conflitos,  dinâmica, provocativa, liberdade de expressão, 

desconstrutora, permite trocas e vivencias, integrativa, acolhedora, acolhedora, 

participativa,liberdade de expressão, participativo, método convidativo, participativo,traz 

reflexão e facilita a participação, socializadora, rodas de conversas, provocativa 

 O que se conecta com o que?  
 

Fazer a costura, empacotar as palavras com sentidos e significados próximos.O resultado final 

apresentou quatro grupos que caracterizaram a metodologia utilizada: 

o Participativa 
 

o Reflexiva 
 

o Provocativa 

o Produtiva 
 

                                                           
12 idem 
13 Post it é um pequeno pedaço de papel com uma tira de re-aderente de cola em suas costas, feita para prender 

temporariamente notas aos documentos e outras superfícies. A única baixa aderência adesivo sensível à 
pressão permite que as notas sejam facilmente ligados, removidos e até mesmo re-publicado em outro lugar, sem 
deixar resíduos.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure-sensitive_adhesive
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure-sensitive_adhesive
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Figura n.  11 Painel construído coletivamente por todos os participantes com as palavras que 

expressassem o como perceberam a experiência do processo formativo. Metodologia do 

processo. -2014 

Conforme apresentamos na nuvem de palavras abaixo que evidencia as palavras que 

aparecem com maior frequência:  
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Os sentidos e os significados que compartilham sobre a experiência colocam em evidência os 

aspectos de ampliação do conhecimento de si e do outro, uma nova compreensão sobre a 

importância do fazer de forma participativa e se sentem provocados a refletirem sobre a prática 

que  desenvolvem com o nascimento de novas relações entre si e entre o que fazem. 

Estão presentes as questões do cuidar de si e cuidar do outro, os conflitos, a expressão e a 

liberdade que iluminam aspectos que poderão ser melhor explicitados e que atuarão como 

dimensões no processo de fortalecimento das capacidades. 

  Considerando a experiência que vocês descreveram na Síntese, que estiveram 
acompanhadas de jeitos de fazer, sentir e de agir com participação, reflexão, 
provocações (perguntas) e produtivas (levavam a ação), quais foram as 
aprendizagens e mudanças que perceberam no fazer de forma colaborativa, 
conversacional e sistêmica? 

 Quem vivencia a experiência de percorrer este caminho, aprende o que ? 
 Quais as aprendizagens são geradas a partir do  caminho percorrido? 

 

Foram convidados a  pensarem individualmente, (EU)  olhando para si próprios , depois para si 

na relação, (EQUIPE)  e no terceiro momento para a equipe,( NÓS), olhando  para o externo, 

considerando outras áreas, outros parceiros . 

 Como vocês percebem essa mudança? Qual seria  um indicador dessa presença? 
 O que ajudou a estar onde você  está  agora?  O que provocou  em voce? 

 
  Do que você aprendeu, o que você utiliza para o trabalho em equipe? Que 

mudanças que eu nomeio, eu identifico, eu na equipe, eu no grupo? 
 

 “ .... quando a bomba vem, a  gente esta junto para segurar a bomba...” Cristiane 
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 Na equipe, também, perceberam as aprendizagens. Na relação com o externo e  como os 

outros ,encontraram  dificuldades e os maiores desafios. 

Figura n. 12 Painel elaborado colaborativamente com o grupo- 2014 

 

Fonte :Acervo pessoal 

 O que vocês fazem hoje que não faziam? 
 O que fazem melhor?  Oque vocês deixaram de fazer? 
 Saindo do  “mundinho” de vocês, indo para o mundo externo. Como se 

relacionam hoje? 
  

 “Não identifico upgrade. Não tem mudanças com o externo. Processo em construção... evoluiu 

pouco...” (A.C. junho de 2014) 

“O que ela precisa para chegar aqui... aqui te consistência... a equipe voltar a ser 

estratégica(...)O externo esta desorganizado, sem diretriz... não tinha como chegar” ( C.L junho 

de 2014) 

Percebemos que os participantes são provocados a pensarem sobre aspectos que estão 

presentes  na sua pratica,  mas distantes do seu cotidiano e do seu pensar. São convidados a 
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trazerem para perto, se aproximarem e buscarem a compressão do que acontece, como 

acontece, por que acontece assim, como nomeiam o que fazem,  o que provocam em mim. 

Muitos dizem que nunca pensaram sobre as questões que estão sendo abordadas. 

 Que dicas vocês dariam para quem fosse passar por um processo como o que 
vocês passaram? 
 

Imediatamente eles trouxeram uma frase que esteve muito presente durante a caminhada: 

“Manter a mente aberta, o coração aquecido e os pés firmes no chão para olhar para a 

experiência, extrair as aprendizagens e se fortalecer como pessoa relacional nos múltiplos 

contextos em que transita.”( C.R. junho de 2014) 

Galeria das aprendizagens e mudanças  percebidas 

EU  EU + Equipe Equipe + Externo 

+ serenidade  
+ resiliência profissional 
+ampliar o olhar positivo 
sobre discordâncias e contra 
pontos 

proatividade Processo em construção, 
avanços  e encaminhamentos  

Melhoria na minha 
capacidade de reflexão para a 
ação 

Integração  Delegação de 
responsabilidades às regiões 

Olhar para  o todo à partir das 
partes e principalmente das 
pessoas  

Compartilhar os saberes Não evoluímos. Estamos 
produzindo para consumo 
interno ( não percebo 
mudanças)  

Percebo integração de 
“algumas” partes, aprendi que 
preciso muitas vezes 
recomeçar novamente, 
refazer, exercício de 
paciencia 

Disponibilidade interna para 
aceitar as diferenças dos 
outros da equipe 

coerente 

Aprendi a ser mais tolerante_ 
tentativa.... 
Aprendi que posso ser mais 
cuidadosa na forma de falar _ 
CONTINUO TENTANDO 
Estou tentando aprender a 
cuidar mais de mim e como 
consequência estar melhor no 
trabalho 

Adaptação aos diferentes 
tempos dos componentes da 
equipe 

compartilhamento 

+tolerante 
Dividir conhecimento 
Me colocar + no lugar do 
outro 
Publicizar os trabalhos  

compartilhamento diversidade 

Melhorou a capacidade de 
negociação e da percepção 

Integração  Lidar +  
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do coletivo 

Sutil 
Não verbal 

Respeito à diversidade  Apropriação do que 
desempenhamos  

 Aprender com o outro Não me relaciono  com o 
externo, infelizmente  

 Construir coletivamente  

 

  Para fecharmos a nossa conversa de hoje quero saber que dicas vocês dariam 
para equipes que passam por processo como este? Com características 
colaborativas, reflexivo, participativo, provocativo. 

 O  que é interessante considerar? 
 

 “... não seja resistente. Eu ia quase amarrada. Quase me batiam. Era convocada. Mas , 

quando eu percebi que : Mente aberta, coração aquecido e pés firmes “ tudo mudou(...)quando 

eu comecei a perceber mudanças sutis na equipe eu entendi porque eu tenho que estar ali nas 

oficinas.... ali eu entendi.(...)(C.R. junho de 2014) 

Após a realização da oficina de sistematização e com o objetivo de ampliar e aprofundar a 

compressão sobre os aspectos compartilhados, realizamos três entrevistas, conforme relatos 

abaixo: 

 Como você diferencia o método do processo formativo? 
 

 “O fato dele ser participativo....isso é muito importante. Quando eu me posiciono, quando eu 

coloco lá as plaquetinhas... aí eu consigo visualizar melhor não só o que eu penso...coloque   

em uma palavra o que você acha  disso, o que  você acha daquilo. Você consegue ver que 

você sintetiza e numa palavra o que não é uma visão só sua, que a equipe, se você  observar  

a gente não conseguia juntar tudo em 3 blocos...voce conseguia perceber que a equipe toda 

pensava de forma igual... quando eu conseguia olhar , eu dizia: todo mundo pensa que o nosso 

problema é o dialogo..não é um problema meu..a equipe sente a necessidade do dialogo, a 

equipe entende que é forte internamente.. não sou eu, é a equipe.. o fato de eu me expor dá 

chance para a equipe se expor”( C.R. junho de 2014) 

“O método permite que cada um se posicione.. você  trazia  a gente para se posicionar... 

quando alguém não entendia ... você mudava.. aí eu conseguia perceber o tempo das 

pessoas... enfoque para abrir a visão das pessoas(...) você vai trazendo  à tona... esta 

metodologia, este formato, você favorece esta participação: tarjetas, penso na malinha, nas 

balas, no bolo, penso no acolher, o seu jeito de ser. É o seu jeito  de ser.. a sua forma , 

maneira de ser...” (S.A. junho de 2014) 

 Como eu pegava o não entendido e como eu realizava a abertura? 
 

“Você pedia para descrever... para colocar na filipeta... você dizia a mesma coisa com outras 

palavras e facilitava o entendimento do outro que não estava entendendo...”(C.R.junho de 

2014) 
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“O que eu levei para a minha casa dessa vivencia, o que eu levei para as minhas filhas : nem 

tudo que parede ser ruim, vai ser ruim sempre. As vezes no primeiro momento você acha 

horrível e lá na frente eu posso tirar algum   proveito da situação..”(C.R. junho de 2014) 

“Nem sempre o que esta muito quieto... as vezes te ensina...”Essa menina ficava quieta, mas , 

as vezes, uma frase que ela dizia, ficava comigo, martelando  a semana toda na minha 

cabeça...aquilo que a Luzia dizia das perguntas....E eu lembrava do meu pai. A ignorância é 

uma benção, enquanto você não sabe, você não se cobra, você não se fragiliza, você não se 

corrói com aquilo.. eu lembrava.. ela quietinha... é uma... agora eu sei...nem sempre que você 

esta quietinho.. você esta vendo e esta sabendo de tudo.”(C.R. junho de 2014)  

Compartilhamento de percepções de mudanças além do aspecto profissional. Ela compartilha a 

experiência e a aprendizagem que teve nas oficinas e que levou para a vida particular e que 

compartilha com as filhas no papel de mãe. Lembra do pai e se apropria de aprendizagens 

como filha. 

“..voce dá o caminho  e a  gente  vai chegando nas conclusões.. não tem uma indução..as 

perguntas nos levam a reflexão e a reflexão nos faz chegar... reflete e ... não para, não 

paralisa.. (C.R. junho de 2014) 

“Provocar e  facilitar...  a gente se percebe como equipe.. no começo não era uma equipe, 

,eram duas equipes.. trabalhar desse jeito ajuda... você se expõe...”(L.M. junho de 2014) 

No momento da integração das áreas GEDEO e GEDEP tivemos o momento significativo da 

experiência, conforme identificamos nos relatos do grupo. Podemos perceber um salto do 

processo formativo, houve a integração e a situação complexificou e ao mesmo tempo deu 

mais elementos para as pessoas e para o grupo se verem nas relações e se apropriarem das 

consequências das atitudes individuais na equipe.  

Foi uma oportunidade para as pessoas olharem para si, para olhar  e escutar o outro e poder 

se colocar nessa junção, nessa integração de  saberes. Pela primeira vez eles vivenciaram a 

experiência de ouvir e compreender o que o outro relatou sobre o seu fazer e o proposito 

presente. Foi um momento de ricas descobertas. 

Eles passaram a compreender a importância do participativo e a importância de entenderem as  

áreas entre si, nos lugares em que estão inseridos . Percebem que fazendo desse jeito 

conseguem promover um maior conhecimento de si e do outro, e ao trabalharem de forma 

colaborativa e integrada passam a trabalhar considerando a presença do outro, sabendo de 

onde eles vêem, o que eles fazem e quais os seus objetivos. 

Muito significativo foi a percepção do outro como um ser humano que tem a sua existência em 

múltiplos contextos, além do ambiente de trabalho. Eles perceberam o outro como um sujeito 

que esta presente  nas suas historias, nas suas dores, nos seus medos, angustias, perdas e 

conquistas e o quanto estas questões estão presentes no cotidiano  das práticas profissionais. 

Após a realização da oficina de sistematização e com o objetivo de melhor compreender alguns 

conteúdos presentes nas narrativas dos participantes, entrevistamos duas pessoas da equipe e 
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percebemos a riqueza dos aspectos que foram ampliados e aprofundados, entre  eles, (a)  

aspectos da metodologia participativa e os seus sentidos e significados, (b) a percepção de si e 

do outro e a ampliação da consciência em relação ao ser relacional,  (c) o aspecto do cuidar de 

si e cuidar do outro,  (d)  o entendimento dos múltiplos contextos em que estão inseridos e a (e) 

ampliação da visão sistêmica  (f)  do olhar mais crítico e analítico sobre o pensar, os sentir e o 

fazer e (g) os aspectos desafiadores da metodologia, conforme apresentamos nas falas abaixo: 

 “...Então a  questão é um pouco mais ampla que isso, o RH Desenvolvimento tem que tem que 

ter informação do médico que   esta lá dentro.. a Coordenadoria de Saúde tem que saber que 

tem este residente e sabendo desse residente, quem cuida dele? E tendo esse residente ,quem 

cuida dele? Se ele sofre um acidente de trabalho, licença maternidade, eu preciso de um todo. 

Esse foi um da oficina. Essa aproximação com a Coordenadoria. Com o Rh 

Desenvolvimento.....esta aproximação  foi fruto da oficina, do pensamento no macro... o que o 

meu  trabalho esta só aqui se ele depende diretamente de terceiros, depende dos cenários de 

praticas....eu preciso ter acesso, ter uma conversa com a Coordenadoria, .. Deixou de ser só 

executora e gerou algumas coisas. “  (C.R. junho de 2014)  

“Se eu não ouvir o outro eu não sei o que ele esta pensando...Criei um  questionário com 3 

perguntas .. eu quer o saber o que eles estão achando...Formulário de avaliação para o curso 

de preceptores(...) Não adiante fazer o meu trabalho, eu tenho que ter o feedback, eu  preciso 

saber como esta o meu trabalho... ta tudo bem? Ta faltando? Tá sobrando? No que eu estou 

errando...fizemos o formulário.”(J.P. junho de 2014) 

 Como as pessoas percebem a mudança em você? 
 

“O meu chefe diz que eu estou mais pontual .Quando você vai de uma casinha para outra, você 

já me chama, você não vai e deixa eu correndo atrás de você...ele dizia que tinha correr atrás 

de mim... o que esta mulher esta falando, para onde essa  mulher esta indo..O outro não tem o 

mesmo tempo que o meu. Foi ele que mais percebeu a mudança.. ele fala que eu estou menos 

ansiosa, que eu estou mais tranquila e que eu vou sinalizando... como é que é isso?(...)Ele 

percebe que eu fiquei mais assertiva na comunicação,, eu fazia no automático... eu valido a 

bolsa e aviso para os pares. Agora eu executo o trabalho e informo...quem percebeu mais a 

mudança foi ele.”(C.R. junho de 2014)  

  Você percebe a mudança a partir do momento em que você escutou os outros 
falando sobre o que eles faziam e o sentido que teve para você. Na sua opinião o 
que você acha que ajuda a construir essas pontes entre o que você escuta e o 
que você faz com o que você escuta? 
 

Fatores a serem considerados como desafiadores sobre a metodologia: 

“O processo é muito longo, estendido, cansativo... é o fato de mexer com coisas 

profundas(...)Com muita gente falando o seu saber era maior, a sua ansiedade era maior, a 

insatisfação era maior... e tudo isso gerava um desgaste...ficava preocupada com o que 

poderia vir... será que eu serei ouvida?” ( C. R. junho de 2014) 

O que ajudou a sair.. 
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“...Foi libertador. O fato de chegar aonde chegou, mesmo com os mergulhos  mais profundos. 

Ali eu consegui ver a pessoa da M. Quando ela falou : “ Eu tenho 30 anos de Conselho de 

Ensino e eu sei toda a historia(...)Se você quer saber qualquer coisa da residência médica, 

pergunte para mim que é o meu espaço... É um espaço que ela entende como dela que eu 

estou invadindo.. eu não posso fazer isso.. com o ser humano,, eu tenho que cuidar,, eu como 

Gestão de Pessoas não posso fazer isso. Eu tinha sido colocada na área para fazer o que ela 

fazia. Foi um mergulho mundo fundo para mim. Eu passei a ter  uma postura diferente(...)A 

oficina fiz com que a gente se enxergasse mais como pessoas. Não era só tomar o café junto e 

conversar. No que eu estou interferindo diretamente no bom trabalho do outro. A oficina me 

trouxe para esse lugar: Mente aberta-Coração aquecido e  Pés firmes no chão.(C.R. junho de 

2014) 

Identificamos que o processo da sistematização foi uma ferramenta dirigida a propiciar reflexão, 

aprendizagem e construção de conhecimentos coletivos em que identificamos o “ser-si”  

(relação consigo), “ser junto” ( relação com os coletivos a que pertence) e ‘ser-relação “  

(relação com o ambiente natural e social) em um tempo e em um lugar, conforme apresenta. 

Estiveram presentes  fazendo surgir o fortalecimentos de novos valores e sentimentos como a  

solidariedade pelo colega, o reconhecimento do outro e o respeito( FALKEMBACH, 2014, 

2006) 

3.3 Recomendações para a experiência e outras similares 

O grupo foi também provocado a fazer recomendações e o quadro, a seguir, as sintetiza. 

Painel coletivo com respostas ao que teriam para compartilhar como pontos de atenção  

DICAS  

MENTE ABERTA, CORAÇÃO AQUECIDO E PÉS NO CHÃO 

Aberto, analise liberdade 

Nem  tudo o que parece SER -- È 

Envolvimento com o trabalho e com a equipe 

Não seja resistente 

Escutar vários atores 

O aprendido, o apreendido não se perdem e oportunamente florescem 

Viva o processo de forma inteira “ Esteja Presente” 

 

O processo de sistematização levantou junto aos participantes aspectos significativos a serem 

considerados em processos similares: 

 Necessidade de um tempo planejado para sensibilizar os participantes e compartilhar os 
propósitos da formação, mesmo que seja possível reverter a pouca disponibilidade dos 
participantes no inicio de processos como este. Faz uma enorme diferença iniciar 
processos formativos com as pessoas “inteiras e presentes” 

 Criar espaços de sistematização de forma reflexiva em todos os projetos para não 
perdermos oportunidades como essa de ouvir o outro, refletir e fortalecer a pratica e a 
experiência. A oportunidade de realizarmos a oficina de sistematização e as entrevistas 
levantou aspectos essenciais para a aprendizagem, que, ficariam invisíveis, na 
ausência de espaços de compartilhamento como esse. 
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 Pensar em estratégias colaborativas e conversacionais que sejam institucionalizadas e 
que possam ampliar as práticas e as experiências de forma sustentável ao longo do 
tempo. A experiência aqui compartilhada ficou  restrita ao grupo participante, não foi 
compartilhada com outras áreas e equipes. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos afirmar que o processo de sistematização levou a responder o eixo temático nos 

diferentes aspectos propostos conforme identificamos nas narrativas compartilhadas e que 

chegaram intensas de emoção, de reflexão e de apropriação. Encontramos, inclusive, 

situações em que extrapolamos os propósitos da formação e as pessoas levaram as 

aprendizagens não só para o trabalho, mas levaram a vivência da oficina para outras esferas 

da vida social e familiar e se apropriaram das transformações que estavam acontecendo. 

Ao trabalharmos com os sentidos e os significados presentes nas conversações colaborativas, 

extraímos aspectos de diferentes dimensões da prática que foram trabalhados em diferentes 

níveis, alguns com maior profundidade e outros, que ficaram como possibilidades de futuro. 

Identificamos o enorme potencial para a tomada de consciência e do empoderamento dos 

participantes em processos em que todos colaboram, trocam experiências, falam e escutam e 

se reconhecem fazendo parte de um contexto maior em que as suas ações estão conectadas 

com outras ações e o sentimento do coletivo se fortalece em relação ao individual. 

As narrativas compartilhadas pelos diversos participantes no processo da sistematização 

evidenciaram as experiências e as praticas e transformaram o narrar e o re-narrar em objeto de 

reflexão e ação. A riqueza dos processos compartilhados em que os participantes relatam a de 

forma reflexiva o processo formativo, inclusive identificando as transformações pelas quais 

passaram  e os feedbacks que recebem da equipe é um aspecto de inclusão  e de autonomia 

que dialogam diretamente com os eixos propostos pela sistematização. 

Uma das riquezas dos relatos compartilhados sobre o caminho percorrido com os sentidos e os 

significados evidenciou os espaços de interação da prática contemplando,  olhares singulares, 

plurais e sensíveis às mudanças” (FALKEMBACH, 2014) com o desenvolvimento de novos 

vínculos, maior capacidade de reflexão e forte sentido de propósito e de pertencimento a um 

grupo. 

Ao falarem da experiência e da prática que desenvolvem falam de um contexto em que se 

reconhecem como sujeitos da ação e são capturados pelos processos de aprendizagem. A 

linguagem teórica aparece como uma segunda língua, que ajuda a compreender a experiência, 

sem eliminar a essência do fazer. 

A análise que fazem  da metodologia participativa e colaborativa  enfatizando o “fazer junto”, 

“fazer com” e da capacidade das conversações dialógicas de ampliar o campo de visão, de 

compreensão e de possibilidades demonstram os aspectos positivos da metodologia e o seu 

alcance. 

Nesta direção, julgamos conveniente integrar nossas aprendizagens na facilitação deste 

processo às aprendizagens (ou caminhos de aprendizagens) que consideramos interessantes 
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para as equipes envolvidas no processo e para a organização de um modo ampliado.  Como 

não poderia deixar de ser, fazemos isso apoiados pela força das perguntas, que acreditamos 

serem capazes de nos levar a lugares nunca antes imaginados, sempre na direção da 

expressão do melhor de nós. Deixamos, então, algumas perguntas que nos visitaram durante o 

processo, acompanhadas de outras que se apresentaram neste momento de leitura do 

percurso percorrido.  Talvez as perguntas essenciais daqui para frente sejam: 

  Como nos manter a caminho? 

  Como assegurar que a organização se mantenha em um caminho de 

aprendizagem, nutrindo a noção do que significa buscar desenvolvimento, interna 

e externamente? 

  Como pensar em metodologias que tenham condições de ter continuidade no 

cenário formativo para que as pessoas se apropriem do que foi refletido e 

produzido? 

  Como criar espaços dialógicos em que as pessoas possam trocar entre si 

conhecimentos e fortalecer em si capacidades na formação de agentes 

reflexivos? 

  Como criar espaços para aquilo que está ali possa ser iluminado, possa ser lido 

com um olhar de compreensão sistêmica do que está lá? 

  Como assegurar espaço para a aprendizagem permanente, pessoal e 

organizacional?  

  Como cuidar que o desenvolvimento da estratégia da instituição esteja conectado 

a essa aprendizagem? 

 

As perguntas generativas nos convidam para a reflexão-ação e acreditamos que os próximos 

passos que ajudarão a respondê-las estão presentes de forma diferenciada na essência da 

Sistematização e da Educação Popular que, com a habilidade de construir sentidos e 

significados e criar sujeitos conscientes do seu papel de agentes transformadores da sociedade  

poderá dar sustentabilidade ao caminho aqui disparado  com trabalhadores do Sistema Único 

de Saúde - SUS e fortalece-los para seguirem adiante, com a participação ativa dos que  

acreditam,  desejam, almejam e que fazem a diferença ao se apropriam com maestria das 

oportunidades de aprendizagens presentes.  

No plano epistemológico, esta sistematização está nos alertando para a problematização (vista 

como “levar ao pensamento” o todo de nossa prática) da nossa metodologia de formação para 

verificarmos até que ponto seus pressupostos e fundamentos são coerentes com os 

pressupostos e fundamentos da Educação Popular. Esta é uma tarefa para futuro e poderá 

nos ajudar a aproximar, cada vez mais, as intencionalidades de nossas práticas de formação e 

as teorias que recorremos para alcançá-las. Em processos formativos, por vezes, práticas 

singulares ajudam-nos a “ampliar” a abrangência das teorias que escolhemos para orientá-las. 

Os ajustes constantes que somos levados a realizar, especialmente se as metodologias de 

nossas práticas são participativas, demandam também ajustes em nossas opções teóricas. 

Intuímos, com esta sistematização, que estamos nos encaminhando, neste momento, para 

uma reflexão nesse plano.  
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