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INCOMPLETUDE 

Um dos sintomas de estar vivo é a nossa capacidade  

de desejar e de nos apaixonar, amar e odiar, construir e destruir. 

Somos movidos pelo desejo de crescer, de aprender, e  

nós educadores, também de ensinar. 

Somos sujeitos porque desejamos. 

Somos sujeitos porque criamos, imaginamos e sonhamos. 

Somos sujeitos porque amamos e odiamos, destruímos e 

construímos conhecimento. 

Somos sujeitos porque temos uma ação pensante, reflexiva, 

simbólica, laboriosa no mundo. 

Contudo, tem muito sujeito que não é dono de seu desejo,  

de seu fazer, de seu pensamento. 

Como fazê-lo reconhecer o próprio desejo, pensamento, 

se nunca lhe foi possível praticá-lo? 

Madalena Freire, 2008 
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RESUMO 

 

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vem desenvolvendo, desde 2008, o projeto 
“Fortalecimento do Controle Social e da Gestão Democrática e Participativa do SUS-
Bahia – MOBILIZASUS”, o qual abrange um conjunto de ações dirigidas à formação 
de agentes no âmbito microrregional e municipal, visando o fortalecimento do processo 
de gestão participativa e controle social do SUS. A implementação desse projeto 
contempla o envolvimento e qualificação de técnicos lotados nas Diretorias Regionais 
de Saúde – DIRES, os quais desenvolvem o processo de identificação, seleção e 
formação dos “facilitadores” da participação em saúde no âmbito municipal. O presente 
estudo tem por objetivo caracterizar a trajetória pessoal, política e institucional dos 
agentes envolvidos na implementação do projeto no período 2008-2011; analisar a 
percepção desses agentes acerca do MobilizaSUS e contribuição desse projeto na sua 
constituição enquanto sujeito transformador e ator social inserido no processo de gestão 
do SUS. Além disso, analisa e descreve a percepção dos sujeitos acerca das concepções 
pedagógicas realizadas no âmbito do projeto. A metodologia do estudo inclui revisão 
documental e realização de entrevistas semi-estruturadas com 6 (seis) articuladores 
regionais e 4 (quatro) facilitadores municipais de saúde, sendo realizada análise de 
conteúdo, contando com a colaboração do grupo gestor do projeto. Os resultados 
revelam que é a trajetória pessoal, política e institucional dos sujeitos que determinam 
sua inserção no MobilizaSUS, e a contribuição deste para a construção de 
conhecimentos e acumulação de experiências na sua atuação enquanto protagonista na 
luta pelo direito à saúde e pela democratização da gestão do SUS no âmbito regional e 
municipal. A polifonia de vozes dos entrevistados aponta processos educativos 
orientados por princípios e valores inerentes à “concepção de mundo” da educação 
popular e a educação é concebida pelos articuladores e facilitadores como veículo de 
transformação social. 

 

Palavras-chave: Sujeitos Políticos; Educação em Saúde; Educação Popular em Saúde; 
Controle social; Sistema Único de Saúde. 

 



ABSTRACT 

 

Since 2008, the Health Department of the State of Bahia has been developing the 
Project “Strengthening Social Control and the Democratic and Participatory 
Management of SUS-Bahia – MOBILIZASUS”, which includes a set of actions aimed 
at training officers within municipal and micro-regional, with the purpose to strengthen 
the process of participatory management and social control of SUS. The implementation 
of this project includes the involvement and training of staff crowded in Regional 
Health Directories – DIRES, who develop the process of identification, selection and 
training of "facilitators" of participation in health at the municipal ambit. The present 
study has the purpose to characterize the personal, political and institutional trajectory 
of agents involved in the implementation of the project during the period of 2008-2011; 
to analyze the perception of these agents on the MobilizaSUS and the contribution of 
this project in their constitution as subjects of change and social actors inscribed in the 
process of management of SUS. Moreover, the present study analyzes and describes the 
perception of the participants regarding the pedagogical conceptions performed in the 
sphere of the Project. The study methodology included reviewing documents and 
conducting semi-structured interviews with 6 (six) regional organizers and 4 (four) 
municipal health facilitators, and content analysis, with the collaboration of the group 
managing the project. The results show that it is the subjects’ personal, political and 
institutional trajectory that determines their insertion in MobilizaSUS, evincing the 
contribution of the latter to the construction of knowledge and accumulation of 
experiences in the subjects’ performance as protagonists in fighting for the right to 
health and the democratization of the management of SUS at the regional and municipal 
ambits. The polyphony of voices of the interviewees point to educational processes 
guided by principles and values inherent in the "worldview" of popular education; also, 
education is conceived by the organizers and facilitators as a vehicle for social 
transformation. 

 

Key words: Political Subjects; Health Education; Popular Health Education; Social 
Control; Unified Health System. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A escolha do tema é resultado não somente da minha atuação na 

DGTES/SUPERH/SESAB e participação no processo de concepção, formulação e 

implementação do MobilizaSUS, mas também pelo forte desejo de me movimentar no 

campo da democracia e da solidariedade.  

Os desafios e contradições do projeto sempre me provocaram muitas inquietações e 

questionamentos, especialmente sobre os motivos por que e para que da participação dos 

sujeitos num projeto institucional de fortalecimento da gestão democrática e do controle 

social no SUS. Essas provocações me fizeram mergulhar na trajetória das 

Articuladoras/Articuladores e Facilitadoras/Facilitadores envolvidos, buscando analisar 

como esse percurso interfere na sua inserção no projeto, como também, buscou-se 

compreender as práticas educativas e concepções de educação que orientam esses sujeitos.   

Assim, a presente Dissertação de Mestrado está organizada sob forma de dois 

artigos que analisam as práticas educativas e a constituição dos sujeitos no projeto 

“Fortalecimento do Controle Social e da Gestão Democrática e Participativa do SUS-Bahia 

– MOBILIZASUS”. Implementado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), 

através da Superintendência de Recursos Humanos (SUPERH), por meio da Diretoria de 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES), o projeto tem como objetivo o 

fortalecimento do processo de gestão participativa e controle social do SUS (Sistema 

Único de Saúde), o qual desenvolve um conjunto de ações educativas dirigidas à formação 

de agentes “articuladores regionais” e “facilitadores municipais”.  

No primeiro artigo intitulado “A CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS POLÍTICOS E 

O MOBILIZASUS BAHIA” caracteriza-se a trajetória pessoal, política e institucional dos 

agentes envolvidos com a implementação do projeto no período 2008-2011, analisando a 

percepção desses sujeitos acerca do MobilizaSUS e sua visão sobre a contribuição do 

projeto para sua constituição enquanto sujeito transformador e ator social inserido no 

processo de gestão do SUS.  

No segundo artigo, que tem por título “AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO 

ÂMBITO DO MOBILIZA-SUS BAHIA: PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS 

ENVOLVIDOS” busca-se analisar as concepções e princípios pedagógicos que orientam o 

projeto, sistematizar as práticas educativas desenvolvidas pelos sujeitos no âmbito do 

MobilizaSUS e compreender que concepções de educação orientam essas práticas.  
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Espera-se que essa produção contribua para uma reflexão crítica sobre o projeto e 

aponte caminhos para a sua reorientação e qualificação e colabore para o debate na área da 

participação e controle social no SUS no campo da Saúde Coletiva.  
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Artigo 1: 
 
O MOBILIZASUS BAHIA E A CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS POLÍTICOS 

 
Larissa Barros1  

Isabela Cardoso de Matos Pinto2 
 

Resumo 

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vem desenvolvendo, desde 2008, o projeto 
“Fortalecimento do Controle Social e da Gestão Democrática e Participativa do SUS-Bahia 
– MOBILIZASUS”, o qual abrange um conjunto de ações dirigidas à formação de agentes 
no âmbito microrregional e municipal, visando o fortalecimento do processo de gestão 
participativa e controle social do SUS. A implementação desse projeto contempla o 
envolvimento e qualificação de técnicos lotados nas Diretorias Regionais de Saúde – 
DIRES, os quais desenvolvem o processo de identificação, seleção e formação dos 
“facilitadores” da participação em saúde no âmbito municipal. Este artigo tem por objetivo 
caracterizar a trajetória pessoal, política e institucional dos agentes envolvidos na 
implementação do projeto no período 2008-2011. Além disso, analisa a percepção desses 
sujeitos acerca do MobilizaSUS e sua visão sobre a contribuição do projeto para sua 
constituição enquanto sujeito transformador e ator social inserido no processo de gestão do 
SUS. A metodologia do estudo inclui revisão documental e realização de entrevistas semi-
estruturadas com seis articuladores regionais e quatro facilitadores municipais de saúde, 
cujo conteúdo foi analisado e sistematizado pela autora, contando com a colaboração do 
grupo gestor do projeto. Os resultados descrevem as características dos sujeitos e analisam 
sua trajetória pessoal, política e institucional, enfatizando a vinculação a movimentos e 
organizações populares. Discute suas concepções acerca do MobilizaSUS e da 
contribuição deste para a apropriação de conhecimentos e acumulação de experiência na 
sua atuação enquanto protagonista na luta pelo direito à saúde e pela democratização da 
gestão do SUS. 
 
Palavras-chave: Sujeitos políticos; Gestão participativa; Controle social; Sistema Único 
de Saúde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Assistente Social/Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB  
2  Professora Adjunta do Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia 
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Abstract 
 
The Health Department of the State of Bahia has been developing, since 2008, the project 
"Strengthening Social Control and Democratic and Participatory Management of SUS-
Bahia - MOBILIZASUS", which includes a set of actions aimed at the formation of micro-
regional actors within the municipal level, with the purpose to strengthen the process of 
participatory management and social control of SUS. The implementation of this project 
includes the involvement and training of staff crowded in Regional Health Directories – 
DIRES, who develop the process of identification, selection and training of "facilitators" of 
participation in health at the municipal ambit. This article has the purpose to characterize 
the personal, political and institutional trajectory of actors involved in the implementation 
of the project, during the period of 2008-2011. Moreover, the present article analyzes the 
subjects’ perceptions on MobilizaSUS and their view regarding the contribution of the 
Project to their own constitution as subjects of change and social actors inscribed in the 
process of management of SUS. The study methodology included reviewing documents 
and conducting semi-structured interviews with six regional articulators and four municipal 
health facilitators, whose content was analyzed and systematized by the author, with the 
collaboration of the group managing the project. The results describe the characteristics of 
the subjects and analyze their personal, political and institutional trajectories, emphasizing 
on their connection with popular movements and organizations. Results also bring forth a 
discussion on their views about MobilizaSUS and its contribution to their acquisition of 
knowledge and accumulation of experience in their performances as actors fighting for the 
right to health and the democratization of management of SUS. 
 
 
Key words: Political Subjects; Participatory Management; Social Control; Unified Health 
System.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A participação social constitui um desafio para as sociedades democráticas. No 

Brasil, essa participação tem desempenhado papel fundamental no processo de 

redemocratização do país, e, particularmente, no movimento pela Reforma Sanitária e na 

construção do Sistema Único de Saúde. Quer seja em organizações da sociedade civil, ou 

nas instâncias formalizadas no âmbito institucional, a mesma tem contribuído para a 

tomada de decisões e para o controle social na gestão das políticas de saúde. 

A proposta, projeto, processo e movimento da Reforma Sanitária Brasileira tem, 

desde os seus primórdios, colocado como eixo central a organização de um sistema 

democrático na área da saúde, em que os sujeitos interessados possam protagonizar um 

amplo debate sobre a Política Nacional de Saúde, assim como, influenciar seus processos 

decisórios (PAIM, 2008). Nesse sentido, já no documento elaborado pelo Centro Brasileiro 

de Estudos de Saúde - CEBES, em 1979, (CEBES, 1980), intitulado “A Questão 

Democrática na área de Saúde”, aparece a participação social como estratégia de 

democratização e justiça social articulada à noção de direito à saúde e à proposta de 

reforma setorial.  

O princípio da participação assumiu papel importante nas formulações incluídas no 

Relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco institucional do processo de 

reforma, orientando o texto do capítulo da saúde na Constituição Federal de 1988. Essa 

conjuntura representa um marco histórico e político no sentido da reorientação das 

políticas de saúde no país. Sabe-se que as discussões acumuladas nesse processo 

resultaram na consagração institucional da saúde como “direito de todos e dever do 

Estado” e deram origem à Lei Orgânica da Saúde, de 1990, sendo a participação social 

referendada na lei 8.142 de 1990, que institui os Conselhos e Conferências de Saúde. A 

participação, nesse contexto, significa uma força social imprescindível para fazer sair do 

papel as conquistas sociais e impulsionar as mudanças necessárias nos modelos de atenção 

e de gestão do SUS (VALLA, 1998). 

Nesse sentido, a gestão participativa no SUS coloca-se como estratégia 

fundamental e impulsionadora das transformações necessárias, propicia espaços coletivos 

de formulação conjunta das políticas de saúde, assegura a inclusão de novos atores 

políticos, como também, a escuta das necessidades por meio da interlocução com 

usuárias/usuários, movimentos populares e entidades da sociedade, ampliando a esfera 
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pública e conferindo legitimidade às políticas de Estado, e, conseqüentemente ao processo 

de democratização da sociedade brasileira (BRASIL, 2009a).  

Em 2003, assume o governo Brasileiro o Partido dos Trabalhadores cuja bandeira e 

projeto sustentam-se no fortalecimento da democracia. Essa conjuntura possibilitou a 

criação, nesse mesmo ano, da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) e a 

publicação de uma Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS – 

PARTICIPASUS, (BRASIL, 2009a) e a instituição no ano de 2009 do Comitê Nacional de 

Educação Popular no SUS (CNEPS) (BRASIL, 2009b). Reafirmam-se, assim, os 

pressupostos da Reforma Sanitária quanto ao direito Universal à Saúde e de 

responsabilidade do Estado, valorizando os diferentes mecanismos de participação popular 

e de controle social na gestão do SUS, especialmente os conselhos e conferências de saúde. 

(BRASIL, 2009a). Ainda em 2006, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Política 

Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no SUS buscando fortalecer os 

conselhos de saúde como protagonistas na formulação, fiscalização e deliberação da 

política de saúde nas três esferas de governo. (BRASIL, 2006). 

Esses fatos revelam o esforço que vem sendo desenvolvido no âmbito institucional 

para a criação de condições favoráveis ao exercício da participação social, do controle 

social e da gestão participativa.  Esse processo vem sendo acompanhando da realização de 

diversos estudos e artigos que retratam e refletem sobre a experiência da participação e do 

controle social no SUS no Brasil. Esses trabalhos fazem uma análise acerca da dinâmica, 

desafios e limites das instâncias formais e não formais de participação da comunidade no 

SUS. As análises sobre os fóruns que pavimentam o caminho para a democracia 

participativa no Brasil – Conselhos, Conferências, CIB, CIT, Colegiados Gestores, etc – 

levantam elementos fundamentais à reflexão sobre esses coletivos, bem como, sobre a 

construção do processo democrático no país (CORREIA, 2005; COELHO, 2007; 

CÔRTES, 2009; ESCOREL; MOREIRA, 2009; LABRA 2009).  

Outros artigos descrevem e avaliam o perfil dos conselheiros que participam dos 

Conselhos de Saúde brasileiros e das entidades por eles representadas (FIGUEREDO 

2001; SALIBA; MOIMAZ; FERREIRA; CUSTÓDIO, 2009; MORGAN; MARTINS; 

FERNANDES; PEREIRA; BASTOS, 2010). No entanto, esses trabalhos não abordam a 

trajetória e a constituição dos sujeitos inseridos nas instâncias participativas, requerendo 

estudos que reflitam sobre as trajetórias que constroem os sujeitos individuais e coletivos 

engajados na luta pela democratização da saúde. Na Bahia, alguns estudos têm sido 
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produzidos sobre esta temática. Paim (1989) ao analisar a implantação e desenvolvimento 

do SUDS como elemento deflagrador da RSB na Bahia, destaca a democratização da saúde 

e a participação popular através da criação de diversos espaços coletivos, como o Conselho 

Estadual e a Conferência Estadual de Saúde (CONFERES), antes mesmo da promulgação 

da Constituição de 1988. Oliveira, Molesini, Gomes (1997) apresentam um debate sobre o 

funcionamento dos conselhos municipais de saúde e os estudos de Teixeira e Molesini 

(2002b) discutem a composição dos conselhos estadual e municipais de saúde. Enquanto 

que os trabalhos de Oliveira, Molesini, Gomes e Teixeira (1999) e Teixeira e Molesini 

(2002a) avaliam os resultados do processo de capacitação dos conselheiros de saúde. 

Ainda sobre essa instância de participação, os estudos de caso de Carvalho (1998) e 

Pairazamán (2008) apresentam uma reflexão sobre a dinâmica participativa dentro dos 

conselhos municipais de saúde de Feira de Santana e Salvador.  

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) vem desenvolvendo desde 

2008 uma experiência no campo da participação e do controle social no SUS - o projeto 

“Fortalecimento do Controle Social e da Gestão Democrática e Participativa do SUS-Bahia 

– MOBILIZASUS” - o qual contempla um conjunto de ações educativas dirigidas à 

formação de Articuladores Regionais e Facilitadores Municipais, conselheiros municipais 

de saúde, militantes de movimentos sociais e estudantes de ensino médio e superior, 

visando o fortalecimento do processo de gestão participativa e controle social do SUS.  

Justifica-se a realização de estudos sobre o processo em si, as dificuldades 

enfrentadas, assim como das concepções dos sujeitos acerca do projeto, considerando que 

essas repercutem na implementação e resultados do MobilizaSUS. Esse trabalho se 

justifica também pelo caráter inovador dessa iniciativa e a escassez de estudos no âmbito 

da participação e controle social que abordem a constituição do sujeito individual em 

sujeito coletivo inseridos no controle social do SUS. Nesse sentido, cabe analisar a 

experiência desenvolvida no âmbito do MobilizaSUS-Ba, particularmente no que se refere 

à trajetória pessoal, política e institucional dos sujeitos envolvidos.  

Nessa perspectiva, definimos as seguintes questões de investigação: Como vem se 

constituindo os sujeitos facilitadores e articuladores do projeto MobilizaSUS? Qual a 

concepção que esses sujeitos têm acerca do projeto? Como examinam as possibilidades de 

contribuição do projeto para seu aperfeiçoamento enquanto sujeito político transformador 

das práticas de gestão no âmbito do SUS?  



22 
 

A busca de respostas a essas questões implicou a realização de uma pesquisa 

qualitativa com um conjunto selecionado de integrantes do projeto, em quatro micro-

regiões de saúde do Estado da Bahia, em 2011. Os resultados desse trabalho estão 

apresentados no presente artigo, que tem por objetivo caracterizar a trajetória política e 

institucional dos articuladores e facilitadores envolvidos com a implementação do projeto 

no período 2008-2011, analisando a percepção desses sujeitos acerca do MobilizaSUS e 

sua visão sobre a contribuição do projeto para sua constituição enquanto sujeito 

transformador e ator social inserido no processo de gestão do SUS. 

 

2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

2.1. Os Sujeitos e a participação nos processos decisórios 

As dificuldades na implementação de novas práticas na área da gestão pública, 

inclusive na saúde, têm estimulado questionamentos acerca dos fatores que influenciam o 

processo de implementação das políticas. Em função disto, alguns estudos têm gerado uma 

série de modelos explicativos do processo de implementação e avaliação das ações 

governamentais (Pinto, 2008). 

Nesse sentido, um dos enfoques utilizados para explicar e compreender os aspectos 

que interferem na qualidade dos sistemas de saúde diz respeito à atuação dos sujeitos 

responsáveis pelo desenvolvimento das práticas. Assim, muitos autores têm contribuído 

com o debate sobre o papel do sujeito na política de saúde, os atores sociais e o sujeito 

coletivo. 

Segundo Silva e Labra (2001), como qualquer política pública, a política de saúde é 

fruto de um complexo processo de negociações e confrontações que envolve a burocracia 

pública, profissionais de saúde, sindicatos, partidos políticos, grupos de interesses e 

organizações da sociedade civil.  Vários estudos recentes na área de Política, Planejamento 

e Gestão de sistemas de saúde tem trabalhado com os conceitos de ator social, sujeito 

político, atores estatais e societais, sujeitos individuais e coletivos, governamentais e não 

governamentais, entre outros, para refletir e analisar a correlação de forças entre os 

diferentes sujeitos no processo de formulação e implementação das políticas de saúde.  

O tema da participação em política tem sido abordado por inúmeros autores quer o 

analisem na perspectiva da inserção dos indivíduos no processo político, quer o analisem 

na perspectiva da participação de determinados grupos. Nesse sentido, a gestão 
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participativa no SUS tem sido considerada estratégia fundamental e impulsionadora das 

transformações necessárias, pois, significa propiciar espaços coletivos de formulação 

conjunta das políticas de saúde, assegurando a inclusão de novos atores políticos, como 

também, a escuta das necessidades por meio da interlocução com usuários, movimentos 

populares e entidades da sociedade, ampliando a esfera pública e conferindo legitimidade 

às políticas de Estado, e, conseqüentemente ao processo de democratização da sociedade 

brasileira (BRASIL, 2009).  

Os estudos de Côrtes (2009) buscaram compreender como participavam os atores 

sociais e estatais e qual o papel dos conselhos na arena decisória. Noções como atores 

estatais e societais são utilizados para designar aqueles que agem representando interesses 

de órgãos públicos ou de governo, como é o caso dos primeiros, ou representando 

interesses da coletividade ou particulares, no caso dos segundos. Os estudos identificaram 

a existência de articulações entre atores societais e estatais, que por vezes constituíam-se 

em comunidades de políticas, que desconsideravam os limites formais entre Estado e 

Sociedade. Tais comunidades agem em contextos de redes políticas e são integradas por 

indivíduos que compartilham uma determinada visão sobre quais deveriam ser os 

resultados das políticas (CÔRTES, 2009). 

A participação é uma categoria guarda-chuva, que comporta múltiplas e variadas 

definições. Côrtes (2009) afirma que a polissemia de conceitos e noções tem provocado um 

intenso debate na literatura especializada em ciência política, em movimentos sociais e em 

política de saúde. No campo da democracia sanitária no Brasil as categorias participação 

popular, participação da comunidade, participação cidadã e participação social têm sido 

adotado tanto para definir as normas e diretrizes de funcionamento da participação no 

sistema de saúde, quanto para refletir sobre os fóruns participativos e espaços decisórios.   

Para fins desse artigo, será utilizado o conceito cunhado por Escorel e Moreira 

(2008), que define a participação social como: 

 

Um conjunto de relações culturais, sociopolíticas e econômicas em que sujeitos individuais 
ou coletivos, diretamente ou por meio de representantes, direcionam seus objetivos para o 
ciclo de políticas públicas, procurando participar ativamente da formulação, 
implementação, implantação, execução, avaliação e discussão orçamentária das ações, 
programas e estratégias que regulam a distribuição dos bens públicos e, por isso, interferem 
diretamente nos direitos de cada cidadão (ESCOREL; MOREIRA, 2008, p. 986). 
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A construção de Kingdon (1995) sobre o ciclo de política explicita a importância 

dos participantes ativos no processo de determinação da agenda. Esses atores podem ser 

classificados em “governamentais” ou “não governamentais”. Os primeiros envolvendo os 

representantes dos poderes instituídos (Executivo, Legislativo, Judiciários) incluindo os 

servidores públicos, que compõem a burocracia estatal, e os segundos sendo constituídos 

por atores políticos que não ocupam posições na estrutura de poder formal do Estado, 

envolvendo os grupos de interesse, os especialistas, acadêmicos, os partidos, a mídia e a 

opinião pública. O autor destaca o papel desempenhado pelos atores e a sua capacidade de 

influenciar os processos de formulação e implementação das políticas públicas. Segundo 

ele, mobilizar apoios, estimular a participação, buscar aliados viabilizar processos, 

empreender mudanças nas práticas, tem um impacto positivo e decisivo no 

desenvolvimento das ações.  

De acordo com Gohn (1997) a construção da categoria dos atores sociais se 

desenvolveu a partir da constatação da limitação do conceito de classes em explicar todas 

as dimensões e contradições da vida social. Para a autora, a categoria “classe social”, 

compreendida dentro da perspectiva marxista, se refere ao lugar ocupado por determinados 

indivíduos na estrutura social, especialmente levando em consideração a sua posição nas 

relações de produção e reprodução socioeconômica. A categoria atores não se contrapõe à 

classe social porque o ator é uma noção utilizada como categoria de análise para fins 

operacionais, enquanto classe é um conceito, sendo assim, todo ator pertence a uma 

determinada classe social. Assim os atores se inserem em frentes de luta que constituem as 

diversas expressões da questão social, como as questões de gênero, étnicas, ecológicas, luta 

pela terra, etc. 

Um dos autores cuja produção enfatiza esse tema é Gramsci, que cunhou a noção 

de “intelectual orgânico”, distinguindo-o do “intelectual tradicional”. Enquanto os 

intelectuais tradicionais são aqueles não imediatamente envolvidos na arena da luta 

cultural e da luta política, os chamados “intelectuais orgânicos” são representantes diretos 

dos grupos sociais nessas frentes de luta. Os intelectuais orgânicos são os organizadores 

dos instrumentos utilizados pelas frações sociais nessas contendas. As associações 

culturais, as academias, os sindicatos, os partidos, os movimentos sociais, são organismos 

nos quais atuam os intelectuais orgânicos (GRAMSCI 2006; SAMPAIO 2007). 

Segundo Gramsci (2006), a educação das massas, para a elevação de sua cultura, é 

um ato preliminar para a tomada do poder. O autor valoriza com singularidade o saber 
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popular, defende a socialização do conhecimento e recria a função dos intelectuais 

orgânicos, conectando-os às lutas políticas dos “subalternos” para a construção de uma 

contra hegemonia.  

A partir de um diálogo que Freire estabelece com Macedo, o autor revela que 

Gramsci o influenciou “profundamente com suas intuições penetrantes sobre outras 

culturas” (FREIRE, MACEDO, 2011. p.213). Gadotti afirma que há uma coincidência 

entre o que Freire e Gramsci pensam a respeito do papel do educador. O educador tem 

papel dirigente, técnico e político. Trata-se de um intelectual dirigente, soma do técnico e 

do político. O educador que assume o compromisso com a classe trabalhadora, é um 

dirigente da aprendizagem (GADOTTI, FREIRE, GUIMARÃES, 2008).  

O papel do educador enquanto sujeito político é tema central de reflexão no 

pensamento de Freire. A função social desse ator seria exercer a pedagogia da libertação, 

de construir as possibilidades para que os excluídos, os esfarrapados do mundo, os 

condenados da terra se tornem donos de sua própria história (FREIRE, 2005).  

Paulo Freire centra a defesa de uma pedagogia que possibilite ao sujeito construir a 

sua autonomia. Para este autor, a educação libertadora precede do desenvolvimento da 

capacidade do indivíduo criar suas próprias representações do mundo, pensar estratégias 

para resolução de problemas e aprender a compreender-se como sujeito da história. A 

autonomia, segundo ele, é fundamental para construção de uma sociedade democrática e 

para criar condições de participação política, onde as pessoas tenham vez e voz, digam o 

que desejam e que modelo de sociedade propõe-se construir individual e coletivamente. 

(FREIRE, 1996). 

No campo da saúde coletiva Mário Testa nos apresenta diversos conceitos, 

mediações e percursos que conformam a constituição do sujeito em ator social. Testa 

(1995), define “ator político” como aqueles sujeitos que carregam sobre seus ombros a 

responsabilidade de por em movimento as forças sociais e com capacidade de incluir temas 

relevantes na agenda do Estado, podendo ser categorizados em atores individuais e 

coletivos. O primeiro, formado por uma única pessoa, é um sujeito que tem interesses e 

que ocupa uma posição que o coloca em situação de peso dentro de determinado processo 

político. O segundo, formado por múltiplas pessoas, diz respeito ao agrupamento de 

sujeitos sociais individuais, configurado como ator na medida em que desenvolve ações 

tendentes à explicitação e defesa dos interesses coletivos, participando direta e/ou 
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indiretamente de processos políticos que se desenvolvem em vários âmbitos, a exemplo do 

chamado “setor saúde”. 

Como demonstra o quadro abaixo, Testa (2007), apresenta quatro tipologias e 

posições que os sujeitos assumem nos processos decisórios em saúde a partir da 

combinação da atitude e da aptidão crítica: Sujeitos Transformadores, Oposição Estéril, 

Funcionários de Governo, Seguidores Passivos.  

 

CRÍTICA 
APTIDÃO (OBJETIVA) 

SIM NÃO 

ATITUDE 

(SUBJETIVA) 

SIM Sujeitos Transformadores Oposição Estéril 

NÃO Funcionários de Governo Seguidores Passivos 

Fonte: Testa. Decidir em Salud: Quién? Como? Por qué? 2007. p. 249 

 

A atitude crítica é construída no “cotidiano da vida”, a partir da história individual e 

intransferível dos indivíduos que assumem uma atitude de inconformidade com a 

realidade. Atitude crítica é forjada no processo de socialização no âmbito familiar, mas são 

as vivências em processos coletivos que determinam essa construção.  

No entanto, querer um mundo diferente não é suficiente para transformá-lo. Para o 

autor essa atitude diante da realidade deve ser complementada com a aptidão crítica, 

entendida como a capacidade adquirida para examinar os fatos da realidade e extrair deles 

as conclusões pertinentes e gerar ações que correspondam. É possível gerar e fortalecer a 

aptidão crítica através dos processos educativos, enquanto que a atitude crítica é difícil de 

ser modificada, na medida em que depende, em particular, de alguns processos coletivos 

que conformam um ambiente onde os diferentes “motivos porque” alcançam a sua 

plenitude de determinação. 

Para Testa (2007), o funcionário de governo é aquele que pode apresentar apenas a 

aptidão crítica, assumindo frequentemente a posição de seguidor passivo, portanto, sem a 

presença da atitude e aptidão crítica dentro de um governo. Porém, o autor destaca na 

construção de seu quadro a importância da coluna positiva da aptidão crítica, ao conter 

tanto os sujeitos transformadores como os funcionários de governo. Essa coluna é 
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qualificada como a da “buena política”, por que é a que permite dialogar dentro e fora do 

governo, entre pessoas que se encontram em pólos opostos do espectro político.   

O sujeito transformador se define por possuir simultaneamente atitude e aptidão 

crítica, portanto, sujeito em potencial para constituir-se ator social, capaz de incluir temas 

relevantes na agenda do Estado (TESTA, 2007). O autor apresenta esse percurso como 

ambíguo e complexo, apontando as formas de passagem do sujeito do nível individual ao 

coletivo, de ambos ao nível institucional e de todos eles ao político e por fim ao estatal 

(TESTA, 2005). 

No entanto, o extremo oposto do quadro expressa a ausência da atitude e aptidão 

crítica, o que caracteriza a posição de seguidores passivos, indiferentes, sem opinião e que 

aceitam a realidade tal qual ela se apresenta. Ainda é possível identificar na segunda 

coluna a constituição da oposição estéril, resultado da combinação da presença da atitude 

sem a aptidão crítica, assumindo um papel de inconformidade com a realidade, mas sem 

capacidade de examinar os fatos da realidade e construir estratégias para transformá-la.  

Essas composições e posições que assumem os sujeitos intervêm decisivamente na 

forma como se conduz a política e nos processos decisórios em saúde capazes de afetar 

significamente a vida de uma sociedade. Para fins de análise, utiliza-se o referencial de 

Mário Testa, buscando compreender a história individual e coletiva de constituição dos 

sujeitos desse estudo e que posições assumem no processo de gestão do SUS. 

  

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

Trata-se de um estudo exploratório, de natureza qualitativa, que toma por objeto a 

trajetória pessoal, política e institucional dos sujeitos inseridos no processo de 

implementação do MobilizaSUS/SESAB-Bahia, no período de 2008-2011, sendo voltado, 

portanto, para  a análise das representações, discursos e percepções desses sujeitos acerca 

do MobilizaSUS e sua visão sobre a contribuição do projeto na sua constituição enquanto 

sujeito transformador e ator social na gestão do SUS. 

O desenvolvimento da pesquisa envolveu o grupo gestor3 do MobilizaSUS, através 

                                                 
3 O Grupo Gestor do MobilizaSUS é composto por -Assistente Social (2), Psicóloga (1), Nutricionista (1), 
Enfermeiro (2) e Historiador (1) - com trajetórias pessoal, institucional e política diferentes que se 
comprometem com a produção do conhecimento coletivo e participativa, elementos centrais ao próprio 
processo de gestão do projeto.  
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de discussões coletivas onde foram compartilhados os objetivos da investigação, o roteiro 

de entrevista, os caminhos metodológicos, critérios de seleção das microrregiões e dos 

sujeitos a serem pesquisados, participando da análise e sistematização. Esse processo foi 

construído a partir de 15 rodas de diálogo4 marcadas pela construção coletiva, solidária, 

amorosa e no respeito às diferenças e na reverência. A produção de informações 

privilegiou a análise documental e a realização de entrevistas semi-estruturadas com 

informantes-chave, selecionados dentre do conjunto dos facilitadores e articuladores 

integrantes da rede do MobilizaSUS. Para análise documental foram utilizadas as seguintes 

fontes: o projeto, o manual e os relatórios de gestão do MobilizaSUS, buscando 

sistematizar um conjunto de informações sobre os objetivos, atividades realizadas, 

resultados e a função dos sujeitos na rede.   

 Para realização das entrevistas foi elaborado um roteiro (APÊNDICE 1) com 

questões relacionadas aos seguintes eixos temáticos: MobilizaSUS, Educação e Articulador 

e Facilitador. Levou-se ainda, em consideração as informações sobre a história de vida 

pessoal, política e institucional, percepção dos sujeitos sobre o projeto e a contribuição 

deste para a sua formação enquanto sujeito individual e coletivo.  Sendo assim, no mês de 

setembro de 2011 foram realizadas 10 entrevistas, sendo 6 com articuladores e 4 com 

facilitadores em quatro microrregiões de saúde.  

A escolha das microrregiões a serem estudadas contou com a colaboração do grupo 

gestor, considerando como critérios a presença/ausência do protagonismo e autonomia dos 

articuladores e facilitadores na construção dos processos de mobilização, organização, 

comunicação e educação do MobilizaSUS, como também a incorporação de sujeitos que 

compõem/opõem politicamente ao projeto. 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas sendo realizada a análise 

de conteúdo (BARDIN, 1977). Inicialmente foi realizada uma leitura crítica do conjunto 

das informações e agregadas em unidades de análise definidas pelo próprio roteiro e pela 

proximidade das questões. Em seguida foi elaborada uma matriz de análise, a partir de uma 

categorização temática, sistematizando os seguintes aspectos: a) Características gerais do 

projeto MobilizaSUS-Ba (objetivos definidos, atividades realizadas, resultados alcançados 

até o momento); b) Função social do articulador regional e do facilitador municipal; c) 
                                                 
4 As rodas de diálogo foram realizadas a partir de temas definidos pelo grupo, levando em consideração o 
percurso da pesquisa, com duração média de 03 horas, sendo seu conteúdo gravado e utilizado como fonte de 
informação. Esses encontros possibilitaram revisitar a história e discutir sobre o processo de construção e 
implementação do projeto, assim como, refletir sobre a produção da pesquisa, a participação e o controle 
social no SUS e a educação popular em saúde. 
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Trajetória política e institucional dos sujeitos do estudo (vinculação a movimentos 

populares, organizações políticas, etc. /vínculo com organizações governamentais na área 

de saúde); d) Percepção/compreensão dos sujeitos do estudo acerca do MobilizaSUS (visão 

acerca do projeto; percepção acerca do papel/função do articulador/facilitador; percepção 

da contribuição do projeto para sua formação enquanto sujeito transformador das práticas 

de gestão do SUS).   

A análise e interpretação das informações foram orientadas pelo pensamento de 

Testa acerca da constituição dos sujeitos individuais e coletivos e que posições assumem 

na gestão das políticas de saúde.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Características gerais do projeto MobilizaSUS-Ba  

O Projeto MobilizaSUS compõe um conjunto de ações com o compromisso de 

estabelecer uma “gestão estratégica, participativa e efetiva do SUS da Bahia”, através do 

fortalecimento da participação e controle social. Desenvolve-se de forma intersetorial, por 

meio de um grupo de trabalho, que articula Saúde, Educação e Ministério Público, a partir 

da representação do Conselho Estadual de Saúde – CES, Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde – COSEMS, Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde – DGTES/Secretaria Estadual de Saúde – SESAB, Ministério Público da Bahia, e 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC. As principais ações educativas 

desenvolvidas, as quais se articulam entre si, estimulam e desencadeiam o surgimento de 

novos processos, são as oficinas de conformação da rede de articuladores regionais e 

facilitadores municipais do MobilizaSUS, Educação Permanente com Conselheiros 

Municipais de Saúde e o Curso Participação Popular, Movimentos Sociais e Direito à 

Saúde com movimentos sociais de base popular e estudantes de nível superior da área da 

saúde (BAHIA, 2012). 

A implementação do projeto, realizada no período 2008-2011, iniciou-se com a 

constituição da rede MobilizaSUS através da realização de processos educativos 

construindo elos e vínculos com 142 articuladores e 1004 facilitadores. Outras ações 

realizadas foram os cursos com os conselheiros de saúde que abrangem 13 microrregiões 

de saúde, 168 municípios e 1881 conselheiros municipais de saúde e 02 turmas do curso 

para militantes de movimentos sociais e estudantes de nível superior em saúde, realizado 
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em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, 

contemplando 60 participantes de diversos segmentos.  

 O grupo gestor do MobilizaSUS participou da concepção, organização e animação 

de 02 Tendas Paulo Freire5, inspiradas nos “círculos de cultura” desenvolvidos na 

pedagogia freiriana (FREIRE, 2005), constituíram-se como um espaço educativo coletivo 

propício à liberdade de expressão e produção de cultura, oportunizando aos trabalhadores, 

gestores, estudantes, representantes de movimentos sociais e populares darem visibilidade 

às suas ações e construção do debate político na área da saúde.  

 Além dos espaços e encontros presenciais, fez-se uso das tecnologias disponíveis 

para capilarizar os processos educativos e de gestão, a exemplo da realização de 07 

videoconferências com as 28 microrregiões para animar e fortalecer a rede, desenvolver 

processos educativos e mobilizar sujeitos para realização das Conferências Municipais e 

Estadual de Saúde. Dessa forma, a rede MobilizaSUS esteve comprometida com as ações 

de mobilização e participação nas conferências municipais de saúde e, também, no apoio à 

organização e realização da 8ª CONFERES, especialmente da Tenda Maria Felipa6, do 

acolhimento e do espaço de cuidado integral.   

 O conjunto dessas ações aponta para a ampliação do debate sobre os sentidos e 

significados da participação social, do controle social e da luta pelo direito à saúde no 

SUS; a ampliação do conhecimento dos participantes sobre o SUS; reconstrução da visão 

acerca do Sistema de Saúde brasileiro e o seu protagonismo na luta pela efetivação do 

direito a saúde. Outro ponto a ser considerado é que os processos formativos com os 

conselheiros de saúde constituem-se como espaços de construção de redes para o 

fortalecimento do controle social no âmbito regional e estadual. Atualmente, as ações 

educativas do projeto abrangem 17 microrregiões de saúde correspondendo à 332 

municípios, dentre os 417 municípios do estado da Bahia.  

 O projeto apresenta um caráter intersetorial, mas para fins dessa pesquisa, foram 

contemplados os sujeitos articuladores e facilitadores da saúde, não sendo incluídos os 

                                                 
5 Realizadas no ano de 2009 no 8º Congresso Nacional Rede Unida e em 2010 na I Mostra Integrada de 
Saúde da Família e Vigilância à Saúde as tendas constituíram-se como espaço de produção de saberes, 
práticas de cuidados em saúde e de reflexão sobre os processos de atenção à saúde, vigilância e educação 
popular em saúde. 
6 Com o objetivo de homenagear uma mulher negra que lutou pela independência da Bahia, a Tenda Maria 
Felipa configurou-se enquanto espaço de diálogo sobre o Sub-eixo “PARTICIPAÇÃO, CONTROLE 
SOCIAL E INCREMENTO À AÇÃO COMUNITÁRIA”, rodas de conversas, expressões da arte popular, 
além de atividades coletivas de cuidado, fortalecendo a idéia-força de levar o SUS para a praça. 
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sujeitos provindos da Secretaria Estadual de Educação e do Ministério Público.  

 

4.2. Função social do articulador regional e do facilitador municipal da Saúde 

 Segundo Parada (2010), o GT do MobilizaSUS representou uma arena importante 

de movimentação e decisão dos atores sociais no processo de formulação do projeto. Nesse 

sentido, esse coletivo foi responsável pela construção dos termos para designar os sujeitos, 

que inicialmente seriam denominados de monitores de educação permanente para o 

controle social, passando a se chamar Articuladores e Facilitadores para o Controle Social 

e Gestão Democrática e Participativa no SUS, como também construindo um conjunto de 

atribuições a serem desenvolvidas, determinando a sua função social dentro da rede. Outra 

decisão importante tomada pelo GT e reivindicada por alguns conselheiros trabalhadores e 

usuários, foi a inserção de outras representações do CES e a participação dos movimentos 

sociais como articuladores na primeira etapa do projeto 

 Os articuladores da saúde foram selecionados a partir da construção de um 

diagnóstico das DIRES realizado pela SESAB/SUPERH, em 2007, utilizando aplicação de 

questionário aberto e a realização de grupo focal com os trabalhadores das áreas técnicas. 

Com essa pesquisa foi possível identificar gestores que trabalhavam com a temática da 

participação e do controle social no SUS na Bahia. Nesse sentido, foi encaminhado às 

DIRES um ofício solicitando esses nomes para compor o projeto, e, nos casos de ausência 

de referência na área, a direção regional encaminhou trabalhadores da atenção básica e/ou 

vigilância da saúde.   

 As atribuições dos Articuladores construídas pelo GT do MobilizaSUS estão 

restritas à um desenho inicial do projeto que previa os seguintes objetivos: a) Articular o 

processo de formação dos facilitadores municipais da saúde e da educação; b) Apoiar os 

processos desenvolvidos pelos facilitadores; c) Acompanhar e avaliar processos, resultados 

e impacto do projeto; d) Contribuir nas articulações intra e inter microrregião e com o nível 

central através do apoio matricial. (BAHIA, 2008a).  

 A implantação do projeto e a assunção de outras direcionalidades tomadas pelos 

atores da DGTES/MobilizaSUS, tais como educação permanente para Conselheiros 

Municipais de Saúde e encontros com movimentos sociais, ambas previstas como 

atribuições da rede do MobilizaSUS, sugerem, a partir  dos relatos dos entrevistados, uma 

ampliação da função dos articuladores da saúde, passando a incluir a mobilização de 

comunidades em torno de campanhas em saúde, o mapeamento de militantes de 
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movimentos sociais e líderes comunitários, a realização de debates com a comunidade em 

torno da luta pelo direito à saúde nas praças, nas câmaras municipais, com equipes de 

saúde da família, a articulação dos processo educativos com os conselheiros municipais de 

saúde, trabalhadores das regionais e a realização de ações educativas com estudantes do 

nível médio para fomento ao protagonismo dos jovens na luta pelo SUS.  

 Com o objetivo de fortalecer o controle social do SUS na região os articuladores 

vêm estabelecendo diálogo com universidades, Controladoria Geral da União - CGU, 

Tribunal de Contas, Promotorias de Justiça, além de colaborarem enquanto animadores das 

rodas de conversa, mobilizando, facilitando e animando as conferências municipais de 

saúde. Assim, esses sujeitos se constituíram referência para os municípios e facilitadores 

em ações de mobilização, articulação e educação dentro do SUS na Bahia. 

 O processo de identificação dos facilitadores afastou-se da concepção do projeto de 

construção de diálogo com os movimentos sociais e sociedade para além das formas 

institucionalizadas de participação. A proposta inicial era que os articuladores regionais 

realizassem o mapeamento dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos líderes 

comunitários e dos conselheiros de saúde para que esses sujeitos fossem incorporados à 

rede, como facilitadores. Este mapeamento não foi concluído, e, diante de uma conjuntura 

política de eleições municipais, o GT do MobilizaSUS decidiu publicar em 20 de junho de 

2008 um edital de seleção para facilitadores de educação permanente para o controle social 

no SUS (BAHIA, 2008b).  

 Como resultado da publicização deste edital foi gerado um banco de dados de 

sujeitos interessados em participar do projeto. Diante das exigências do próprio edital e da 

dificuldade dos movimentos sociais de acesso à internet e à própria DIRES para entrega 

dos documentos, houve um número reduzido de inscritos, não sendo possível realizar o 

processo seletivo, sendo, portanto, todos os sujeitos inscritos incorporados ao projeto. 

Aliado a isso, foi realizado um processo de divulgação e mobilização nos municípios e na 

rede de sujeitos dos próprios articuladores, resultando na incorporação de outros 

facilitadores ao projeto.  

 Este percurso nos revela a escolha por um caminho de burocratização da relação 

com os movimentos sociais e da exclusão dos sujeitos não institucionalizados, tendo em 

vista as diversas exigências postas no edital de seleção, como por exemplo, ata da entidade 

indicando o nome do candidato, carta do presidente da entidade referendada por mais três 

membros e termo de compromisso assinado pelo candidato.  



33 
 

 O número de quatro facilitadores da saúde por município foi definido levando-se 

em consideração a paridade dos conselhos, conforme a resolução 333/2003, sendo um 

gestor, um trabalhador e dois usuários. Esses sujeitos têm como função social: desenvolver 

os processos de educação permanente para os conselhos de saúde; Articular junto aos 

Facilitadores da Educação (professores) e aos movimentos sociais a execução de ações 

para fortalecimento do controle social que potencializem as políticas municipais de saúde; 

Promover espaços de discussão, em parceria com os Conselhos de Saúde, acerca do Direito 

à Saúde, da participação da sociedade na definição das políticas de saúde e das 

atribuições/responsabilidades dos CMS; Fortalecer a rede Estadual de Educação 

Permanente para o Controle Social no SUS (BAHIA, 2008b).  

 Vale ressaltar que apesar dos articuladores e facilitadores não terem participado da 

construção da sua função social dentro da rede no momento de formulação do projeto, o 

que em algum momento causou equívocos e desgastes políticos, a reconstrução desse fazer 

se deu ao longo da implantação do mesmo, sendo respeitados a autonomia e o 

protagonismo desses sujeitos, que em encontros de reflexão e criação ampliam seu escopo 

de atuação, resultando no desencadeamento de novos processos condizentes com o 

objetivo do MobilizaSUS de fortalecimento da participação e do controle social. 

 

4.3. Trajetória pessoal, política e institucional dos sujeitos do estudo  

 O grupo de entrevistados (articuladores e facilitadores) é constituído igualmente por 

homens e mulheres na faixa etária de 35 à 58 anos, com formação profissional 

diversificada: pedagogos, enfermeira, odontóloga, teólogo, filósofa, técnico de 

enfermagem, residentes no interior da Bahia, na sua maioria trabalhadores de órgãos 

públicos. 

 Quanto ao nível de escolaridade, dos seis articuladores regionais, lotados nas 

DIRES, quatro relataram que o seu vinculo institucional é como pessoal de nível médio, 

com denominação de agente de limpeza e agente de saúde. No entanto, o percurso desses 

sujeitos revela investimento pessoal na formação em nível superior. Salienta-se também, 

que todos os articuladores entrevistados relataram a continuidade dos seus processos 

formativos por meio das políticas de educação permanente fomentadas pelo Estado a partir 

de 2007, através de cursos de especialização lato sensu e stricto sensu.   

 Entretanto, os entrevistados relatam que o inicio da sua trajetória nas DIRES foi 

marcada pela inserção em diversas atividades, passando por serviços de limpeza, 
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laboratório, controle de endemias, setor de licitação, núcleo de educação, atenção básica, 

vigilância e saúde mental, sem processos de qualificação. Nesse percurso, caracterizado 

gerencialmente como “desvio de função”, os articuladores se constituíram como referência 

para diversos programas e políticas de saúde no âmbito regional, além de assumirem 

cargos de secretário municipal de saúde e atuarem enquanto consultores nos municípios da 

microrregião, na área da atenção básica, vigilância, saúde bucal, etc. 

 Assim como os articuladores, a maioria dos facilitadores também apresenta 

vinculação a órgãos governamentais no âmbito municipal, sendo dois trabalhadores da 

saúde (agente de saúde e técnico de enfermagem), um aposentado da SAAE (Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto) e outro professor universitário do setor privado. Observou-se 

que da mesma forma que a maioria dos articuladores, os facilitadores/trabalhadores da 

saúde têm vinculação municipal como pessoal de nível médio, embora tenha concluído o 

curso de filosofia e o outro esteja em processo de conclusão do curso superior em Serviço 

Social. 

 A história pessoal e política dos articuladores regionais e facilitadores municipais é 

marcada por diversas expressões da desigualdade social, opressão, autoritarismo, violência 

de gênero e pobreza, mas também por luta e organização política. A história da maioria dos 

entrevistados revela a origem pobre de seus pais, portanto a sua própria origem, de 

nascimento e crescimento na zona rural e em favelas, um contexto familiar marcado por 

autoritarismo dos pais e pela desigualdade nas relações entre os homens e as mulheres.  

 

(...)”eu sou filho não é nem de parteira, eu nasci sozinho com minha mãe, a minha mãe me 
expulsou no chão ... Sou da classe popular... Eu tenho que retribuir tudo isso”(...) 
(Articulador) 
 
“Porque assim, minha mãe, minha mãe me criou dizendo que eu tinha que falar só quando 
me permitissem! E eu tenho que obedecer, e se não obedecer, tem que calar a boca quando 
mandava calar”(...) (Articuladora) 
 

 A narrativa desses sujeitos corrobora com o pensamento de Testa (2007) e Freire 

(2005), quando afirmam que é essa história individual e o processo de socialização no 

âmbito familiar que determinam sua atitude de inconformidade com a realidade, é a própria 

condição de oprimido que forja as forças de luta contra o opressor, contra as situações de 

opressão. E as vivências em processos coletivos, a organização política podem determinar 

essa construção.  

 Assim, os articuladores e facilitadores apresentam nas suas trajetórias política 
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vinculação e inserção em grêmios estudantis, sindicatos de trabalhadores municipais e 

federais, grupos religiosos, pastoral da saúde e da juventude, Lyons Clube, associações de 

bairro, teatro popular e organizações sociais, assumindo cargos de lideres comunitários, 

fundadores de partido político no âmbito microrregional e municipal, presidente de 

associações e organizações, diretor de base sindical, demonstrando a participação desses 

sujeitos em espaços não institucionalizados de participação social. 

 

(...) “Então nesse percurso que eu vinha de movimentos sociais, comunitários, movimentos 
sindical, e principalmente movimento sindical, porque era o sindicato que a base dirigente 
dele era ligada ao PT.  É então durante é algum tempo eu participei da militância do PT, é... 
cheguei a participar da direção municipal” (Articulador). 
 

 Quanto à filiação partidária, três sujeitos estão filiados a partidos políticos e relatam 

história de participação na fundação do Partido dos Trabalhadores – PT. No entanto, esses 

sujeitos relatam decepção quanto ao abandono da agenda programática do partido, quanto 

à reprodução de práticas usuais de fazer política em nosso país, como também, o 

sentimento de impunidade diante dos fatos de corrupção envolvendo militantes. Essa 

conjuntura provocou decepção e o desejo pela desfiliação, sendo efetivada pela migração 

de dois deles para outro partido.  

 Essa história de constituição em sujeitos coletivos foi determinante para a inserção 

no campo da participação e do controle social do SUS. Os articuladores relatam a sua 

participação em conselhos municipais de saúde representando a categoria de usuários e de 

gestão, resultado da sua vinculação política a associação de moradores, entidades religiosas 

e sindicatos, mas também pela própria representação da DIRES nos fóruns institucionais 

de controle social. Dos quatro facilitadores entrevistados todos estão atuando como 

conselheiros de saúde, sendo que dois representam a categoria de trabalhadores, através do 

sindicato de funcionários públicos municipais e dois são usuários, resultado da militância 

em associações de bairro e pastoral da saúde.  

 Assim, a entrada e vinculação política dos articuladores regionais ao projeto faz 

parte da própria trajetória institucional e pessoal desses sujeitos, assim como, da 

articulação aos processos participativos no âmbito regional e a sua inserção em redes de 

políticas que permitiram o mapeamento e a indicação dos facilitadores municipais. Dessa 

forma, é a própria história pessoal, política e institucional dos sujeitos que determina sua 

inserção no MobilizaSUS.  

 Os articuladores relatam experiência na conformação, acompanhamento e 
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monitoramento dos conselhos municipais de saúde, assim como na participação e 

organização das conferências municipais de saúde, sendo esses indicados para trabalhar 

com esse objeto pela experiência com processos coletivos, o que consequentemente 

determinou a indicação pelas DIRES e pela DGTES a se inserirem no projeto.  

 Entretanto, destaca-se que apesar da experiência como sujeitos coletivos, parte 

deles relatam que a vivência nos processos educativos do MobilizaSUS foi fundamental 

para reflexão acerca dos processos democráticos e da sua participação nos processos 

decisórios, assim como da sua inserção nos fóruns institucionais de participação e controle 

social do SUS, apontando para a significação da construção da sua aptidão crítica no 

sentido da luta popular e democrática.   

 
“É... eu era muito passiva...era uma passividade muito grande e a partir dessa convivência 
com a atitude... da fala das outras pessoas a  gente começa a ter outra postura, a gente 
começa a usar outras mensagens que antes não usava e começa a defender um sistema de 
saúde que a gente achava que não prestava, a partir dessas vivencias e aí a gente começa a 
perceber que é bom, é bom e é nosso, e foi construído por nós, que a gente não é um povo 
tão passivo como a história tenta  apontar né?” (Articuladora). 
 
(...).“Sou conselheiro há um ano. A minha entrada no conselho se deu justamente por é..., 
participar do MobilizaSUS. E ai eu comecei a me interessar, comecei a participar das 
reuniões, e aí me incentivaram a ser conselheiro” (Facilitador). 
 

 Nesse sentido, a maioria dos sujeitos estudados não pode ser considerada como 

funcionários de governo nos términos de Testa (2007), tendo em vista a sua história 

pessoal e coletiva, determinantes à construção da sua atitude crítica e indignação diante da 

realidade vivida. É a vida em processo, o cotidiano da vida desses sujeitos que conformam 

os sentidos e significados do como e do para que se organizar e, na dialética da marcha 

pela vida, esses sujeitos constroem e reconstroem suas identidades individuais e coletivas 

(TESTA, 2007).    

 Em contraposição, um dos sujeitos do estudo apesar de se constituir como 

referência no processo inicial de implantação do MobilizaSUS, participando das discussões 

e definições do percurso do projeto na microrregião, não produziu vinculação orgânica aos 

debates e processos desencadeados para o fortalecimento do controle social, não 

permanecendo no projeto. Neste caso, seria a sua história pessoal de vinculação às elites 

regionais e ausência de participação em processos coletivos, um fator determinante para 

não vinculação desse sujeito? Ou os processos educativos desenvolvidos pelo 

MobilizaSUS não foram capazes de contribuir na construção de uma aptidão crítica no 

sentido da luta democrática e popular? E ainda, pensando o próprio projeto enquanto 
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construção democrática e participativa, esse não foi capaz de assegurar a presença do 

dissenso e da oposição? Ou seria a inexistência da atitude crítica desse sujeito que renega a 

aptidão crítica produzida pelos encontros e rodas de diálogo vivenciadas no MobilizaSUS? 

 Analisando a trajetória desse sujeito, suas concepções e práticas dentro do projeto, 

sua posição parece apontar para a constituição de uma oposição estéril, tendo em vista que 

a ausência da atitude crítica impossibilitou que os processos educativos desenvolvidos pelo 

MobilizaSUS contribuíssem na construção de uma aptidão crítica no sentido da luta 

democrática e popular. 

 No entanto, a trajetória pessoal, política e institucional da maioria dos sujeitos 

estudados, aponta para a possibilidade de constituição dos mesmos enquanto sujeitos 

transformadores, aqueles que, segundo Testa (2007) apresentam atitude e aptidão crítica, 

condições essenciais ao exercício da boa política, constituindo-se enquanto sujeitos 

potentes na produção de fatos políticos capazes de desencadear processos democráticos e 

participativos no SUS. 

 

4.4. Percepção/compreensão dos sujeitos do estudo acerca do MobilizaSUS  

 A partir da análise das narrativas dos sujeitos sobre suas percepções e compreensão 

sobre o projeto MobilizaSUS podem-se agregar essa polifonia de vozes em duas 

perspectivas. Uma perspectiva compreende o MobilizaSUS enquanto um projeto, uma ação 

institucional que tem por objetivo o fortalecimento do controle social no SUS-Bahia, 

reproduzindo os discursos apresentados nos documentos oficiais.    

 

“Não chega a ser uma política e nem especificamente um programa, mas que tenta 
sensibilizar, mobilizar, distribuir, ampliar conhecimentos de uma forma mais, não é popular 
não, mais acessível a todos” (Articuladora). 
 
“O Mobiliza é uma das estratégias mais avançadas em termo de fortalecimento do controle 
social” (Articulador). 

 
 No entanto, esses mesmos articuladores ampliam essa percepção, aproximando-se 

das perspectivas apresentadas pelos facilitadores. Para o conjunto desses sujeitos o 

MobilizaSUS se constitui enquanto sinônimo da participação e controle social no SUS, 

enquanto processo de organização de luta pelo direito à saúde, de afirmação do exercício 

da cidadania e da democratização das relações de poder e saber no campo da saúde na 

Bahia.  
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“Na verdade o Mobiliza pra mim ficou como um exemplo de conquista. E de igualdade,  
de busca de igualdade, porque é... Nesse Mobiliza que eu aprendi e eu vi muito a questão do 
ouvir, sabe você ouvir o outro? Vem pra colocar nas pessoas de que elas podem falar e dizer 
o que sentem. E que podem também colocar sugestão. É muito importante essa coisa de eu 
poder falar e dizer o que é que eu penso, e dizer, e sugerir o que é que poderia ser feito” 
(Articuladora). 
 
“Democratizar os saberes! Democratizar também os poderes. Eu acho que é muito, é muito 
forte isso no Mobiliza” (Articuladora).  
 

 Os depoimentos evidenciam um relativo avanço em relação aos antigos modelos de 

condução dos processos participativos e revelam a visão dos sujeitos políticos a partir de 

outra perspectiva: 

 
“O Mobiliza,trás uma nova dimensão de exercer. Ele trás uma nova provocação, ele  acaba 
estimulando mais a uma reflexão mais crítica né, pelos processos, pelos usuários. Para que 
as pessoas, elas possam ter, vamos dizer assim, estejam mais instrumentalizadas para 
exercer a cidadania, cobrar seus direitos! É superar, ajudar a superar todas essas barreiras 
que existe ai” (Articulador).  
 
“Mobilizar, tornar público, é... Fazendo com que as pessoas pensem, analisem, cobrem, 
enfim! É um projeto que tenta mobilizar as pessoas pra conhecer aquilo que, que de fato é 
de direito constitucional delas” (Facilitador).  
 
“MobilizaSUS é a transformação!  Oh MobilizaSUS é justamente levar o, o... o usuário a ele 
se inteirar dos direitos que ele tem né! Que ele é capaz de fazer para ele transformar o SUS, 
entendeu! “( Facilitador) 

 
 Esses sujeitos questionam, ainda, se o MobilizaSUS seria uma ação de Estado ou 

do governo e qual seria a sua intencionalidade no apoio à formação dos movimentos 

sociais, de construção do conhecimento e reflexão com o povo. Nesse sentido, cabe 

registrar que a saúde, enquanto política social, é resultado das formas de orientação política 

da gestão do Estado capitalista, não podendo este ser compreendido como uma “entidade 

intrínseca”, mas como uma relação social, como a condensação material de uma relação de 

forças entre classes e frações de classe, que se expressam, de maneira sempre específica, 

no seio desse Estado. (POULANTZAS, 2000). Nesse sentido, diversos militantes do 

movimento pela Reforma Sanitária e do movimento de educação popular em saúde, como 

fração da classe trabalhadora, permeiam as fissuras, divisões e contradições internas do 

Estado com suas lutas e necessidades históricas, que nesse caso, busca engendrar forças na 

perspectiva movimentista da RSB, reafirmando como estratégias o desenvolvimento da 

consciência sanitária, a mobilização e organização das classes subalternas como alguns 

caminhos para contornar o pessimismo da razão (PAIM, 2008). 

 Percebe-se que as compreensões dos sujeitos sobre o projeto determinam a 
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percepção sobre a sua função social na rede. Para alguns articuladores a sua função social é 

colaborar na construção da rede do MobilizaSUS, mobilizar e articular sujeitos e 

instituições para o fortalecimento do controle social. No entanto, os sujeitos articuladores e 

facilitadores apresentam uma visão de sua função para além do contexto de implantação de 

um projeto: 

 

“Ser articulador do Mobiliza, antes de tudo é ser um comprometido com a causa da 
cidadania. Ele só precisa ser insistente, ser uma pessoa que acredita de que mesmo devagar 
é um processo e que é uma roda que vai, e que vai girando e que não pode deixar de rodar e 
de circular essas informações, de circular esses processos de articulação.  Então eu gosto 
de ser mobilizador, quero ser mobilizador antes de tudo por esse senso de cidadania” 
(Articulador). 
 
“É de fazer, de fazer as pessoas conhecerem mais onde estão pisando.  Mas é porque as 
pessoas que estão lá nos conselhos e que fazem parte da... que estão mais perto do povo, 
eles não se reconhecem enquanto pessoa que fala, que conta, que canta(...)”(Articuladora). 

 
 Estes fragmentos refletem a dificuldade de se reconhecer como sujeito a partir do 

lugar e da posição ocupada nos Conselhos. De fato, o MobilizaSUS tem desencadeado o 

debate sobre a necessidade de desconstruir práticas tradicionais e recriar as condições para 

uma atuação com mais autonomia.   

 

“É ser transformador, é ser transformador! Ou seja, eu levar as pessoas a nível de 
consciência de que ele pode transformar o mundo. É fazer com que o povo entenda que ele 
precisa despertar” (Facilitador). 
 
“É facilitar as bases na participação nos conselhos e a gestão com a base popular” 
(Facilitador). 
 

Esse entendimento se aproxima da compreensão de educador popular em Freire 

quando afirma que a tarefa fundamental desse sujeito político é a luta contra as condições 

de opressão e desigualdades sociais, é a luta contra tudo que atrofia a capacidade dos 

sujeitos de ser mais, serem livres, autônomos e protagonistas de suas próprias vidas e 

agentes da sua história. É fazer a leitura crítica da realidade e convencer, vencer-com os 

oprimidos a ingenuidade e assumir práticas políticas de mobilização e organização para 

transformar a realidade (FREIRE, 2001, 2005, 2009, 2010). 

Contudo, percebemos que a identidade de ser facilitador do MobilizaSUS está 

vinculada ao próprio exercício da participação e do controle social. Para esses sujeitos as 

perguntas sobre “o que é ser facilitador do MobilizaSUS” remete ao próprio  exercício 

cotidiano de ser sujeito político, demonstrando uma forte identidade de vinculação às 
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causas populares, mas também, revela a fragilidade dos nós e vínculos na constituição 

dessa rede  de fortalecimento da participação e controle social na Bahia proposta pelo 

projeto.  

Os articuladores e facilitadores relatam a contribuição dos processos educativos 

desenvolvidos pelo MobilizaSUS para a sua formação enquanto sujeito individual e 

coletivo inseridos nos processos de participação e gestão do SUS. Um dado que marca a 

análise das narrativas é a presença de uma “cultura do silêncio” que nega o direito de 

expressão dos sujeitos, de conquistar a sua palavra e o direito de dizê-la. (FREIRE, 2011). 

Porém, o estudo aponta para a descoberta e reconhecimento dos sujeitos do seu potencial 

para seguir rompendo com esses processos de não fala e de não participação, portanto a sua 

própria emancipação.  

 

“O Mobiliza eu sinceramente digo que ele foi um dos responsáveis pra dizer que eu tinha 
mais, eu tinha mais pra dar , e digo que ele foi o meu despertador pra o meu potencial... 
Mas eu sei que antes do Mobiliza eu não sabia que eu poderia ir tão longe com o poder de 
minhas palavras e um poder de palavra de atrair as pessoas pra o despertar, como a gente 
costuma dizer para o empoderamento”.( Articulador). 
 
“Assim mais coragem, mais criticidade. Eu já sou um pouco critica, mas só que eu não tinha 
coragem de falar, de dizer... Depois do Mobiliza eu criei coragem de dizer, só depois do 
Mobiliza, depois da minha formatura, que tem uns dez anos que... a gente é igual. Ai então 
eu desmistifiquei isso aqui na DIRES. E as pessoas estão mais ousadas. Não é 
desrespeitando, ousadas no seu saber.” (Articuladora). 
 
“Então é... dentro do MobilizaSUS, levou a um grau de novos conhecimentos, e hoje dentro 
do conselho de saúde, talvez, né, eu vejo o potencial que eu tenho como conselheiro e que o 
conselho tem!” (Facilitador). 

  

 Segundo Testa (2007), os processos educativos são capazes de gerar e fortalecer a 

aptidão crítica dos sujeitos. Nesse sentido, as práticas educativas desenvolvidos pelo 

MobilizaSUS abarcaram uma série de conteúdos relativos ao SUS e ao exercício do 

controle social que vivenciadas pelos sujeitos estudados se constitui enquanto capacidade 

para examinar a realidade dos conselhos e da gestão do SUS e produzir ações para 

transformação dessas práticas. 

 

“O Mobiliza me deu muito mais oportunidade de investigar acerca da saúde, de conhecer 
profundamente a lei 8.080, a lei 8.142, de conhecer um pouco mais do financiamento, de 
fazer ir atrás um pouco do que é um pacto de gestão” (Articulador).  
 
“É... uma coisa que eu tive observando nessas conferências que eu, eu tenho participado, 
Foi é.... uma qualificação do debate né, por parte deles, facilitadores do MobilizaSUS. É, é. 



41 
 

É... eles conseguem, fazer um debate mais né... Mais qualificado, né! E é resultado sim, 
porque haviam pessoas que nunca tiveram contato com o que é SUS, com o que é controle 
social. E hoje estão fazendo outra discussão” ( Articulador). 
 
“Hoje eu aprendi o que é uma resolução 333, o que é paridade do conselho... Agora para 
aprovar as contas do município a gente tem muito mais cuidado... A gente solicita ao 
contador todas as informações e o conselho se reúne com ele. E o diálogo com a gestão 
melhorou muito, porque antes a gente não tinha”  (Facilitador). 

 
 Além das mudanças das práticas apontadas, ainda relatam a incorporação da prática 

pedagógica do MobilizaSUS e dos manuais do projeto nos processos educativos 

desenvolvidos por esses sujeitos com a atenção básica, no curso para agentes de endemias, 

para os trabalhadores das DIRES, indicando uma contribuição do projeto para as ações de 

educação no SUS.  

 Assim, o estudo demonstra que a trajetória pessoal, política e institucional dos 

sujeitos foi determinante para a construção da sua atitude de inconformidade com a 

realidade vivida e que os processos educativos desenvolvidos pelo MobilizaSUS foram 

capazes de gerar e fortalecer uma aptidão crítica no sentido da luta democrática e popular, 

o que aponta para a constituição de sujeitos transformadores com capacidade de produzir 

fatos políticos e desencadear processos e transformações no campo da participação e da 

gestão no SUS-Bahia. Trata-se de sujeitos militantes e em potencial para constituir-se em 

ator social, capaz de incluir temas relevantes na agenda política do Governo, com potencial 

para incidir sobre a ação do Estado (TESTA, 1995; 2005; 2007).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho torna-se relevante no campo da participação e controle social do SUS, 

tendo em vista, a escassez de estudos que abordem a trajetória de vida dos sujeitos 

individuais como determinante para compreender o percurso político e a sua constituição 

enquanto sujeito coletivo inserido nos espaços de gestão e nas instâncias formais e não 

formais de participação social no SUS.  Trata-se de um esforço de aproximação com a 

história de constituição desses sujeitos, tendo em vista, que estamos refletindo sobre um 

processo complexo em que uma série de fatos e vivências marca e define a vida de um 

sujeito, não podendo uma pesquisa abarcá-los integralmente. 

Analisar a experiência desenvolvida no âmbito do MobilizaSUS, particularmente 

no que se refere à trajetória pessoal, política e institucional dos sujeitos envolvidos, foi 
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fundamental para compreender que é a sua história que determina a vinculação desses 

sujeitos ao projeto, entendendo os resultados e impactos das ações desenvolvidas como 

fruto de uma rede de articuladores, facilitadores e grupo gestor do MobilizaSUS que estão 

organicamente ligados à luta pela democratização da saúde e da sociedade brasileira, tendo 

em vista a formulação e implementação de políticas que conduzam à justiça social. Mesmo 

reconhecendo o projeto enquanto ação de uma gestão estadual, o MobilizaSUS constitui-se 

para os articuladores regionais e facilitadores municipais como o próprio cotidiano de 

articulações, mobilização e essencialmente luta pela afirmação do direito à saúde e a 

construção de uma gestão democrática e participativa no SUS no estado. 

Ainda assim, o estudo aponta a necessidade de construção de estratégias e de 

formas de alimentar e animar os laços, nós e vínculos dessa rede, como também, a 

necessidade de investimentos na formação dos facilitadores para melhor definição do seu 

papel e atuação dentro do projeto, gerando novos aprendizados que permitam desencadear 

processos de mudança nas relações entre os atores societais e estatais no âmbito da gestão 

municipal. 

Conforme apontam alguns estudos e relatam os sujeitos investigados, seguimos 

enfrentando no campo da participação no SUS na Bahia um conjunto de problemas de 

assimetria de poder entre os membros dos conselhos, burocratização das instâncias que não 

exercem seu caráter deliberativo; baixa participação da população; pequena relevância na 

formulação da política de saúde, assumindo um papel homologatório; gestores que não 

acatam as resoluções do colegiado; falta ou baixa representatividade de alguns 

conselheiros nas relações com seus representados; sujeitos que não entendem o seu papel e 

o que é o controle social, etc (LABRA,2009; ESCOREL; MOREIRA, 2009; CÔRTES, 

2009). 

Mesmo diante de tantos impasses assinalados, uma conjunção de elementos e fatos 

políticos construíram e constroem uma “janela de oportunidades” que possibilitam os 

avanços no processo democrático. Nesse sentido, os diversos atores do grupo gestor devem 

seguir produzindo coletivamente processos de reflexão e crítica às suas práticas e as dos 

sujeitos e fomentando a participação como maior exercício pedagógico para a cidadania. 

Colaborar na construção da aptidão crítica e empoderamento dos sujeitos é condição sine 

qua non para constituição de atores sociais capazes de colocar suas agendas no Estado, e 

desta forma produzir decisões que afetem significamente a vida de uma sociedade.   
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Finalmente, vale ressaltar que o referencial teórico utilizado foi o ponto de partida 

para analisar os sujeitos do estudo, no entanto o ponto de chegada abre um conjunto de 

questionamentos que apontam para a necessidade de novas investigações que permitam 

continuar avançando na compreensão dos responsáveis pela formulação e 

operacionalização de políticas de saúde, especificamente no que diz respeito ao debate 

sobre o processo de constituição de sujeitos políticos envolvidos no fortalecimento da 

participação e controle social do SUS.   
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Artigo 2: 
 
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DO MOBILIZA-SUS BAHIA: 
PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS  
 

Larissa Barros7  
Isabela Cardoso de Matos Pinto8 

 
Resumo 

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vem desenvolvendo, desde 2008, o projeto 
“Fortalecimento do Controle Social e da Gestão Democrática do SUS-Bahia – 
MobilizaSUS”, o qual desenvolve um conjunto de ações educativas dirigidas à formação 
de agentes articuladores regionais e facilitadores no âmbito municipal, visando o 
fortalecimento do processo de gestão participativa e controle social do SUS. A 
implementação desse projeto contempla o envolvimento e qualificação de trabalhadores 
lotados nas Diretorias Regionais de Saúde - DIRES, os quais desenvolvem o processo de 
identificação, seleção e formação dos “facilitadores” municipais. Este artigo tem por 
objetivo descrever e analisar a percepção dos sujeitos envolvidos acerca das concepções 
pedagógicas embutidas nas atividades realizadas no âmbito do projeto. A metodologia do 
estudo inclui revisão documental e realização de entrevistas em profundidade com seis 
articuladores regionais e quatro facilitadores municipais de saúde sendo realizada análise 
de conteúdo, contando com a colaboração do grupo gestor do projeto. Os resultados 
apontam para processos educativos orientados por princípios e valores inerentes à 
“concepção de mundo” da educação popular e a educação é concebida pelos articuladores 
e facilitadores como veículo de transformação social. 
 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde; Educação popular em saúde; Controle social; 
Sistema Único de Saúde. 
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8 Professora Adjunta do Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia. 



48 
 

Abstract 
 
The Health Department of the State of Bahia has been developing, since 2008, the project 
"Strengthening Social Control and Democratic and Participatory Management of SUS-
Bahia - MOBILIZASUS", which includes a set of actions aimed at the formation of micro-
regional actors within the municipal level, with the purpose to strengthen the process of 
participatory management and social control of SUS. The implementation of this project 
includes the involvement and qualification of staff crowded in the Regional Health 
Directories – DIRES, who develop the process of identification, selection and training of 
municipal "facilitators". This article has the purpose to describe and analyze the 
perceptions of those involved in the project regarding the pedagogical conceptions 
embedded in the activities carried out under the project. The study methodology includes 
reviewing documents and conducting in-depth interviews with six regional articulators and 
four municipal health facilitators; and content analysis, with the collaboration of the group 
managing the project. The results point to the educational process guided by principles and 
values inherent to the "worldview" of popular education; also, education is conceived by 
the organizers and facilitators as a vehicle for social transformation. 
 
Key words: Health Education; Popular health education; Social Control; Unified Health 
System. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Educação em Saúde propõe-se como prática inerente e transversal a todas as 

ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, proporcionando a 

articulação entre todos os níveis de gestão do sistema, constituindo-se dispositivo essencial 

para formulação e implementação de políticas de saúde de forma compartilhada, presente 

no cotidiano das relações entre gestores, trabalhadores e usuários dos serviços. 

Nesse sentido, deve ser fomentada, valorizada e qualificada a fim contribuir para a 

afirmação do SUS enquanto política pública de inclusão social, orientada pelo significado 

de saúde como direito e exercício da cidadania. 

Assim, compreende-se que as verdadeiras práticas educativas somente têm lugar 

entre e com os sujeitos sociais e, desse modo, devem estar presentes nos processos de 

participação e controle social, de mobilização em defesa do SUS e como tema relevante na 

agenda dos movimentos sociais, fortalecendo estratégias para a organização coletiva e o 

desenvolvimento das potencialidades humanas na direção da justiça social. 

Pautada sob esta intencionalidade política, torna-se necessário o desenvolvimento 

de ações de educação em saúde numa perspectiva, dialógica, emancipadora, participativa, 

criativa e que contribua para a autonomia do usuário, no que diz respeito à sua condição de 

sujeito histórico de direitos e autor de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 

trabalhadores e gestores da saúde diante da possibilidade de reinventar modos de cuidado e 

gestão mais humanizados, compartilhados e integrais. 

Nessa perspectiva a educação popular em saúde se apresenta como contribuição 

para coerência política da participação social e das possibilidades teóricas e metodológicas 

para transformar as tradicionais práticas de educação em saúde em práticas pedagógicas 

que levem à superação das situações de exclusão de grupos populacionais e de negação 

histórica de seu modo de entender a vida, seus saberes e suas potências de participar dos 

rumos da sociedade brasileira (Brasil, 2007).  

A educação popular surge no Brasil no começo da década de 60, num contexto 

político marcado pela ditadura militar e no interior de grupos e movimentos da sociedade 

civil, alguns deles associados a setores de governos municipais, estaduais, ou da federação. 

Surge como um movimento de educadores, que trazem, para o seu âmbito de trabalho 

profissional e militante, teorias e práticas do que então se chamou cultura popular, e se 

considerou como base simbólico-ideológica de processos políticos de organização e 

mobilização de setores das classes populares, para uma luta de classes dirigida à 
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transformação da ordem social, política, econômica e cultural vigentes (BRANDÃO, 

2009). 

Segundo Paludo (2001), a educação popular sempre esteve histórica e 

organicamente vinculada ao movimento concreto das forças políticas e culturais – as 

próprias classes populares, os agentes e as estruturas/organizações de mediação – 

empenhadas na luta e construção de uma sociedade onde a liberdade e a igualdade se 

instituíssem como reais e concretas.  

A constituição do campo da Educação Popular em Saúde - EPS se forja no bojo das 

contradições da ditadura militar, que num contexto de repressão política constrói um 

conjunto de forças e de resistência. Nos anos 70, junto aos movimentos sociais emergentes, 

intelectuais e profissionais de saúde insatisfeitos com as práticas mercantilizadas e 

rotineirizadas dos serviços de saúde, incorporam-se à dinâmica de luta e resistência das 

classes populares buscando soluções técnicas construídas a partir do diálogo entre o saber 

popular e acadêmico. Nos subterrâneos da vida política começam a surgir diversas 

experiências de serviços comunitários de saúde desvinculados do Estado, onde 

profissionais de saúde aprendem a se relacionar com os grupos populares e suas práticas 

históricas de cuidado à saúde, começando a esboçar tentativas de organização de ações de 

saúde integradas à dinâmica social local (VASCONCELOS, 2007). 

Assim, a participação dos profissionais nas experiências de educação popular nesse 

período, trouxe para o setor saúde uma cultura de relação com as classes populares, 

representando uma tentativa de ruptura com a tradição autoritária e normatizadora da 

educação em saúde.  

Passadas algumas décadas, as práticas de EPS florescem, e militantes, lideranças 

populares e trabalhadores da saúde, formados nos espaços informais dos movimentos 

sociais, passaram a ocupar cargos importantes nos órgãos de formulação e implementação 

de políticas de saúde, incorporando, às diversas instituições, os princípios, categorias 

teóricas e metodologias desse jeito popular de fazer educação. 

A partir de 2003, um conjunto de fatos políticos revela o esforço que vem sendo 

desenvolvido no Ministério da Saúde para institucionalização e consolidação do saber da 

educação popular dentro do SUS (PEDROSA, 2007). A EPS institui-se, inicialmente, na 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação (SGTES). Mas diante de mudanças e 

reorientações internas na gestão em 2005, foi criada a Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa (SGEP), constituindo-se e consolidando-se enquanto lócus institucional da 
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EPS. Ao promover o espaço para as ações de educação popular e mobilização social foi 

instituído em 2009 o Comitê Nacional de Educação Popular no SUS com a participação de 

membros e militantes da Rede de Educação Popular em Saúde e da Articulação Nacional 

de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, que atualmente participam da 

formulação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde (BRASIL, 2009). 

Tendo em vista o fomento e capilarização dessas políticas para o âmbito estadual e 

do cenário de mudanças na correlação de forças na Bahia, e assunção do Partido dos 

Trabalhadores, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) vem implementando, 

desde 2008, por meio da Superintendência de Recursos Humanos (SUPERH), através da 

Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) um projeto de 

“Fortalecimento do Controle Social e da Gestão Democrática do SUS-Bahia – 

MOBILIZASUS”. A implementação desse projeto envolve a formação de articuladores 

regionais lotados nas Diretorias Regionais de Saúde – DIRES, os quais desenvolvem o 

processo de identificação, seleção e formação dos “facilitadores” municipais, visando o 

fortalecimento do processo de gestão democrática, participativa e controle social do SUS.  

Dado o caráter inovador dessa iniciativa no estado, justifica-se a realização de 

estudos sobre o processo em si, especificamente levando em consideração a escassez de 

estudos na Bahia que abordem experiências de educação em saúde fundamentadas nos 

princípios pedagógicos da educação popular. 

A busca de resposta a essas questões implicou na realização de uma pesquisa 

qualitativa com 10 sujeitos integrantes do projeto de quatro microrregiões de saúde do 

Estado da Bahia, no ano de 2011. Os resultados desse trabalho estão apresentados no 

presente artigo, que tem por objetivo analisar as concepções pedagógicas que orientam as 

atividades do MobilizaSUS, a partir da percepção dos sujeitos envolvidos. Desse modo, 

dar-se-á ênfase à identificação, descrição e análise das metodologias, técnicas e 

instrumentos utilizados no desenvolvimento dos processos educativos desencadeados pelo 

projeto, segundo a percepção dos entrevistados. Com isso, buscaremos compreender em 

que medida a percepção dos sujeitos sobre educação e sobre as práticas educativas 

desenvolvidas se aproximam dos princípios da educação popular em saúde.  
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

2.1. Por uma perspectiva emancipatória de fazer Educação em Saúde  

A história da Educação em Saúde no Brasil é marcada por diferentes concepções e 

práticas, mas até a década de 70 a educação em saúde se constituiu como uma iniciativa da 

das elites políticas e econômicas voltadas para a imposição de normas e comportamentos 

por elas considerados adequados (VASCONCELOS, 2007).  

A educação e saúde é atividade mais antiga desenvolvida no campo da saúde, sendo 

uma espécie de invenção dos grupos hegemônicos a ser implementada como forma de 

controlar os “pobres” ou subalternos, os escravos durante o Império e as classes populares 

na República (VALLA; GUIMARÃES; LACERDA, 2007). 

Um dos aspectos principais dessa perspectiva reside na apropriação pelos 

“educadores” profissionais e técnicos em saúde do conhecimento técnico científico da 

biomedicina para compreender os problemas de saúde, sendo repassados como normas de 

conduta para os indivíduos. Assim, a educação e saúde é, do ponto de vista dominante e 

tradicional, uma área de saber técnico, uma organização dos conhecimentos das ciências 

sociais e da saúde voltados para “instrumentalizar” o controle dos doentes pelos serviços e 

a prevenção de doenças pelas pessoas (STOTZ, 2007). 

 Para Silva (1994), o campo da educação e saúde está conformado a partir de duas 

tendências principais e de distintas concepções. A primeira tendência parte de uma 

perspectiva individual do processo de adoecimento dos sujeitos e na mudança de hábitos 

para a prevenção e controle das doenças. Essa tendência abarca as concepções de 

Educação Sanitária (saúde do escolar) e de Educação para Saúde, e compreende os 

sujeitos enquanto destituídos de saber ou detentores de saberes equivocados, assumindo 

como estratégia educativa a propagação e transmissão de informações. Na segunda 

tendência, destaca-se a Educação Popular em Saúde que privilegia a ação coletiva, 

reafirmando a participação popular como elemento central para organização e luta sobre os 

determinantes do processo saúde-doença. A dialética da conscientização pela educação 

popular levaria os sujeitos a descobrir a relação entre os fatos, perceber as causas que o 

interligam e lutar para modificá-las. Há um reconhecimento do saber/poder popular como 

elementos de transformação social. 

O traço fundamental da educação popular em saúde está no seu jeito particular de 

fazer educação que toma como ponto de partida do processo pedagógico o saber anterior 
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das classes populares. Na saúde, isso significa reconhecimento, palavra que tem o sentido 

de admitir um outro saber, tão válido no âmbito do diálogo quanto o saber técnico-

científico. Considera-se, portanto, as experiências das pessoas sobre o seu sofrimento, e as 

práticas dos movimentos sociais e organizações populares na luta pela saúde em diversas 

comunidades: de moradia, de trabalho, de gênero, de raça e etnia.  

Pensar a educação é pensar sobre a vida humana, em seu sentido histórico e nos 

porquês de nossa luta diária (FREIRE, 2005). Tal reflexão implica voltar nosso olhar sobre 

o processo de desumanização-humanização que está diretamente imbricado nas relações 

sociais de produção, relações que estabelecemos com os outros, com o mundo e com a 

natureza. 

É no reconhecimento e na constatação da desumanização que as mulheres e os 

homens se perguntam sobre a outra possibilidade – a de sua humanização. Essa dialética 

inscreve os sujeitos históricos num permanente movimento de busca. Nessa perspectiva, 

Freire parte da concepção de existência humana como busca de ser mais. Ou seja, somos 

seres incompletos que vivemos nos vocacionando historicamente para a humanização. 

Somos seres inacabados que, conscientes de nossa inconclusão, buscamos ser mais, 

humanizarmos, gentificarmos, mas, no entanto, nos deparamos com os condicionantes 

históricos que limitam e atrofiam a vocação ontológica do humano, de ser mais (FREIRE, 

2005).  

Portanto, a concepção de educação enquanto sinônimo de humanização em Freire 

implica o reconhecimento e a consciência da desumanização enquanto fato concreto e 

histórico, não como destino dado, mas resultado de uma ordem injusta que gera a violência 

dos opressores e constitui o ser menos, negando a sua ontologia.  

Nesse sentido, o papel da educação segundo esse educador, é o de contribuir para 

que cada sujeito envolvido no processo educativo possa realizar seu ser mais, humanizando 

a si e ao mundo que o cerca. Assim, a educação coloca-se essencialmente como um ato 

político, que marca posição no mundo diante das realidades sócio-históricas já constituídas 

e que, por isso mesmo, demanda novas ações, de intervenção, rupturas e de transformação 

social.  

Assim, o que distingue a educação emancipatória é o fato dela ser elemento de 

intervenção política, caso contrário, não é educação. O político é colocado como elemento 

de formação que caracteriza o sujeito como agente da sua história. As classes populares 

produzem saberes ligados às suas experiências de vida e ao contexto social em que estão 
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inseridos. A educação popular busca valorizar, refletir e problematizar esses saberes, sem 

subjugá-los pelos saberes eruditos, entretanto articulando um ao outro. A educação 

popular, portanto, é um ato de conhecimento e transformação social. “É mais um modo de 

presença assessora e participante do educador comprometido, do que um projeto próprio de 

educadores a ser realizado sobre pessoas e comunidades populares” (BRANDÃO, 1986. p. 

35). 

Para Freire, a educação deve realizar-se como prática da liberdade. Os caminhos da 

libertação só estabelecem sujeitos livres e a prática da liberdade só pode se concretizar 

numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de descobrir-se e conquistar-se como 

sujeito de sua própria destinação histórica (FREIRE, 2010). 

Esse é o compromisso da pedagogia do oprimido, a pedagogia libertadora que deve 

ser desencadeada por líderes que surgem do povo e com ele se compromete enquanto 

verdadeiros educadores em comunhão com as classes populares. A elaboração dessa 

pedagogia deve ser impulsionada pelo constante processo dialógico - crítico - participativo 

e esperançoso para que todos possam compreender as razões dos fatos que constituem a 

realidade e, assim, se engajar, de forma consciente, na luta pela transformação da realidade 

que implica estratégias concretas de intervenção no mundo historicamente construído.  

Nesses termos, Freire defende que a pedagogia do oprimido é uma obra coletiva e 

exige a humildade e compromisso dos educadores. Enquanto processo político pedagógico, 

essa obra tem que ser forjada com ele e não para ele na luta incessante de recuperação da 

sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas o objeto de reflexão dos 

oprimidos, de que resultará seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que 

esta pedagogia se fará e refará, defende ele na Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2005). 

Paulo Freire centra a defesa de uma pedagogia que possibilite ao sujeito construir a 

sua autonomia9. Para este autor, a educação libertadora precede do desenvolvimento da 

capacidade do indivíduo criar suas próprias representações do mundo, pensar estratégias 

para resolução de problemas e aprender a compreender-se como sujeito da história. A 

autonomia, segundo ele, é fundamental para construção de uma sociedade democrática e 

para criar condições de participação política, onde as pessoas tenham vez e voz, digam o 

que desejam e que modelo de sociedade é melhor individual e coletivamente. Autonomia é 
                                                 
9 A autonomia, enquanto confiança em si, como sujeito da história e responsável por suas decisões, torna-se 
uma categoria conceitual fundamental no processo educativo, que tem a liberdade como utopia. “A 
autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. (...) É neste sentido que uma 
pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 
responsabilidade” (FREIRE, 1996). 
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libertar o ser humano das cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história 

é um tempo de possibilidades (FREIRE, 1996). 

Assim, a educação popular em saúde está “ligada à luta pela democratização” e 

também pela “emancipação das pessoas excluídas” (VASCONCELOS, 2001), que inclui a 

luta pela saúde e a participação popular na construção de um sistema de saúde que garanta 

o direito á saúde. 

Nesse estudo, tomaremos a perspectiva da EPS a fim de compreender em que 

medida a percepção dos sujeitos sobre educação e sobre as práticas educativas 

desenvolvidas no MobilizaSUS se aproximam dos princípios dessa pedagogia.  

 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Trata-se de um estudo exploratório, de natureza qualitativa, que toma por objeto a 

percepção dos sujeitos inseridos no processo de implementação do MobilizaSUS/SESAB-

Bahia sobre às práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito do projeto, no período de 

2008-2011. 

O desenvolvimento da pesquisa envolveu o grupo gestor10 do MobilizaSUS, através 

de discussões coletivas onde foram compartilhados os objetivos da investigação, o roteiro 

de entrevista, os caminhos metodológicos, critérios de seleção das microrregiões e dos 

sujeitos a serem pesquisados. Esse processo foi construído a partir de 15 rodas de diálogo11 

marcadas pela construção coletiva, solidária, amorosa, no respeito às diferenças e na 

reverência. A produção de informações privilegiou a análise documental e a realização de 

entrevistas semi-estruturadas com informantes-chave, selecionados dentro do conjunto dos 

facilitadores e articuladores integrantes da rede do MobilizaSUS.  Para análise documental 

foram utilizadas as seguintes fontes: a versão do projeto, o manual e os relatórios de gestão 

MobilizaSUS, buscando sistematizar um conjunto de informações sobre os objetivos, 

                                                 
10 O Grupo Gestor do MobilizaSUS é composto por sujeitos -Assistente Social (2), Psicóloga (1), 
Nutricionista (1), Enfermeiro (2) e Historiador (1) -  com trajetórias pessoal, institucional e política diferentes 
que se comprometem com a produção do conhecimento coletivo e participativa, elementos centrais ao 
próprio processo de gestão do projeto.  
 
11 As rodas de diálogo foram realizadas a partir de temas definidos pelo grupo, levando em consideração o 
percurso da pesquisa, com duração média de 03 horas, sendo seu conteúdo gravado e utilizado como fonte de 
informação. Esses encontros possibilitaram revisitar a história e discutir sobre o processo de construção e 
implementação do projeto, assim como, refletir sobre a produção da pesquisa, a participação e o controle 
social no SUS e a educação popular em saúde. 
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atividades realizadas, resultados alcançados até o momento e as concepções e princípios de 

educação que orientam o projeto e as práticas dos sujeitos. Para realização das entrevistas 

foi elaborado um roteiro (APÊNDICE 1) com questões relacionadas as concepções de 

educação que orientam as práticas educativas desenvolvidas pelos sujeitos e os resultados 

alcançados segundo a percepção dos mesmos.  Sendo assim, foram realizadas 10 

entrevistas, sendo 6 com articuladores e 4 com facilitadores em quatro microrregiões de 

saúde.  

A escolha das microrregiões a serem estudadas contou com a colaboração do grupo 

gestor, considerando como critérios a presença/ausência do protagonismo e autonomia dos 

articuladores e facilitadores na construção dos processos de mobilização, organização, 

comunicação e educação do MobilizaSUS, como também a incorporação de sujeitos que 

compõem/opõem politicamente ao projeto. 

 As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas e submetidas à análise 

de conteúdo (BARDIN, 1977). Inicialmente foi feita uma leitura crítica do conjunto das 

informações e agregadas em unidades de análise definidas pelo próprio roteiro e pela 

proximidade das questões. Em seguida foi elaborada uma matriz de análise, a partir de uma 

categorização temática, sistematizando os seguintes aspectos: a) Características gerais do 

projeto MOBILIZASUS-Ba (objetivos definidos, atividades realizadas, resultados 

alcançados até o momento); b) Concepções e princípios pedagógicos que orientam o 

projeto MOBILIZASUS-Ba; c) Concepções dos sujeitos do estudo (articuladores regionais 

e facilitadores municipais) com relação à educação (finalidades, metodologias, processos, 

etc.); d) Práticas educativas desenvolvidas pelos sujeitos do estudo no âmbito do 

MobilizaSUS. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 4.1. Características gerais do projeto MOBILIZASUS-Ba  

O Projeto MobilizaSUS compõe um conjunto de ações com o compromisso de 

estabelecer uma “gestão estratégica, participativa e efetiva do SUS da Bahia”, através do 

fortalecimento da participação e controle social. Desenvolve-se de forma intersetorial, por 

meio de um grupo de trabalho, que articula Saúde, Educação e Ministério Público, através 

da representação do Conselho Estadual de Saúde – CES, Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde – COSEMS, Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – 
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DGTES/Secretaria Estadual de Saúde – SESAB, Ministério Público da Bahia, e Secretaria 

da Educação do Estado da Bahia - SEC. As principais ações educativas desenvolvidas, as 

quais se articulam entre si, estimulam e desencadeiam o surgimento de novos processos, 

são as oficinas de conformação da rede de articuladores regionais e facilitadores 

municipais do MobilizaSUS, Educação Permanente com Conselheiros Municipais de 

Saúde e o Curso Participação Popular, Movimentos Sociais e Direito à Saúde com 

movimentos sociais de base popular e estudantes de nível superior da área da saúde 

(BAHIA, 2012a). 

A implementação do projeto, realizada no período 2008-2011, iniciou-se com a 

constituição da rede MobilizaSUS através da realização de processos educativos 

construindo elos e vínculos com 142 articuladores e 1004 facilitadores. Outras ações 

realizadas foram os cursos com os conselheiros de saúde que abrangeu 13 microrregiões de 

saúde, 168 municípios e 1881 conselheiros municipais de saúde e 02 turmas do curso para 

militantes de movimentos sociais e estudantes de nível superior em saúde, realizado em 

parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, 

contemplando 60 participantes de diversos segmentos.  

O grupo gestor do MobilizaSUS participou da concepção, organização e animação 

de 02 Tendas Paulo Freire12, experiências realizadas pelos movimentos de educação 

popular em saúde no Brasil e inspiradas nos “círculos de cultura” desenvolvidos na 

pedagogia freiriana (FREIRE, 2005). Constituíram-se como um espaço educativo coletivo 

propício à liberdade de expressão e produção de cultura, oportunizando aos trabalhadores, 

gestores, estudantes, representantes de movimentos sociais e populares darem visibilidade 

às suas ações e construção do debate político na área da saúde. 

Além dos espaços e encontros presenciais, fez-se uso das tecnologias disponíveis 

para capilarizar os processos educativos e de gestão, a exemplo da realização de 07 

videoconferências com as 28 microrregiões para animar e fortalecer a rede, desenvolver 

processos educativos e mobilizar sujeitos para realização das Conferências Municipais e 

Estadual de Saúde.  

O grupo gestor do MobilizaSUS, articuladores e facilitadores estiveram 

comprometidos com as ações de mobilização e participação nas conferências municipais 

                                                 
12 Realizadas no ano de 2009 no 8º Congresso Nacional Rede Unida e em 2010 na I Mostra Integrada de 
Saúde da Família e Vigilância à Saúde as tendas constituíram-se como espaço de produção de saberes, 
práticas de cuidados em saúde e de reflexão sobre os processos de atenção à saúde, vigilância e educação 
popular em saúde. 
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de saúde e, também, no apoio à organização e realização da 8ª CONFERES, especialmente 

da Tenda Maria Felipa13, do acolhimento e do espaço de cuidado integral.  

O conjunto dessas ações aponta para a ampliação do debate sobre os sentidos e 

significados da luta pelo direito à saúde, a participação popular e o controle social do SUS; 

a ampliação do conhecimento dos participantes sobre o SUS; reconstrução da visão acerca 

do Sistema de Saúde brasileiro e o seu protagonismo na luta pela efetivação do direito a 

saúde. Outro ponto a ser considerado é que os processos formativos com os conselheiros 

de saúde constituem-se como espaços potentes de construção de redes para o 

fortalecimento do controle social no âmbito regional e estadual. Atualmente, as ações 

educativas do projeto abrangem 17 microrregiões de saúde correspondendo à 332 

municípios, dos 417 municípios do estado da Bahia.  

 

 4.2. Concepções e princípios pedagógicos orientadores do projeto 

MobilizaSUS-Ba  

Ao analisar o conteúdo de documentos institucionais14 verificamos a presença da 

categoria Educação Permanente em Saúde para se referir às ações educativas e estratégias 

desenvolvidas no âmbito do MobilizaSUS. Essa perspectiva é incorporada nos documentos 

e discurso institucional tendo em vista as políticas/diretrizes fomentadas SGETS do 

Ministério da Saúde e SUPERH/SESAB (BAHIA, 2012b). 

O documento da Política de Gestão do Trabalho e Educação Permanente na Saúde 

(BAHIA, 2012b) desenvolvido na Bahia ressalta que o processo pedagógico dispõe de 

dispositivos técnico – político – pedagógico, cujo objetivo é de um lado, qualificar os 

trabalhadores da saúde, e de outro lado, “melhorar e potencializar a atenção, a gestão da 

saúde e o controle social, tanto nos serviços que compõem a rede de atenção à saúde 

quanto no âmbito político-gerencial no nível central, regional e local” ao tempo em, que 

objetiva possibilitar as mudanças no modelo de atenção à saúde segundo os princípios e 

diretrizes do SUS, no que dizem respeito a universalidade e equidade do acesso, 

                                                 
13 Com o objetivo de homenagear uma mulher negra que lutou pela independência da Bahia, a Tenda Maria 
Felipa configurou-se enquanto espaço de diálogo sobre o Sub-eixo “PARTICIPAÇÃO, CONTROLE 
SOCIAL E INCREMENTO À AÇÃO COMUNITÁRIA”, rodas de conversas, expressões da arte popular, 
além de atividades coletivas de cuidado, fortalecendo a idéia-força de levar o SUS para a praça. 
 
14 Dos quais o mais importante é a Política de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde que incorpora nas 
ações estratégicas de Educação Permanente o MobilizaSUS e se responsabiliza por apoiar os municípios de 
cada macrorregião no desenvolvimento de condições necessárias à Gestão do Trabalho e da Educação em 
Saúde, com ênfase no apoio a processos educativos dirigidos aos usuários do SUS e aos trabalhadores de 
saúde. 
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integralidade da atenção, e descentralização, regionalização e participação na gestão e 

controle social. 

Nesse contexto político e institucional de florescimento da educação permanente no 

âmbito nacional e no estado da Bahia, o MobilizaSUS assume essa estratégia pedagógica 

de educação para o controle social no SUS e incorpora no cotidiano de suas atividades 

educativas e de gestão, os princípios, as práticas e metodologias pedagógicas da educação 

popular em saúde, compreendendo ser essa perspectiva coerente e apropriada ao processo 

de fortalecimento da participação e controle social no SUS. 

O MobilizaSUS contou, no início da gestão estadual, com a contribuição de uma 

estudiosa do pensamento de Freire e a partir do ano de 2009, insere-se no projeto um 

militante da rede de educação popular em saúde, constituindo-se como um marco para o 

debate e incorporação da educação popular nos processos educativos realizados com 

trabalhadores, gestores, estudantes, usuários e conselheiros de saúde no estado da Bahia. A 

experiência e provocações desse sujeito possibilitaram diversas reflexões dentro do grupo 

gestor do projeto, reafirmando a decisão do coletivo de incorporar a educação popular 

dentro dos processos de gestão, de construção de suas ações e desenvolvimento das 

práticas educativas. 

Tendo em vista que o MobilizaSUS compõe as estratégias de Educação na Saúde 

da SESAB, observa-se que o projeto imprime características próprias à educação para o 

controle social no SUS-Ba, adotando concepções e princípios da EPS como orientadores 

das suas práticas e amplia os processos educativos para além dos trabalhadores da saúde, 

incorporando movimentos sociais, conselheiros, estudantes, a Secretária de Educação do 

Estado e dos municípios além do Ministério Público.  

O MobilizaSUS utiliza metodologias que busquem uma reflexão crítica sobre a 

práxis (ação – reflexão - ação) dos sujeitos individuais e coletivos (FREIRE, 2005; 2010), 

valorizando suas vivências e experiências no campo da luta pelo direito à saúde. As 

temáticas discutidas nos cursos e encontros são animadas através de atividades orientadas 

pela construção coletiva, por meio de metodologias participativas que articulem teoria e 

experiência e o seu desenvolvimento ocorre mediante rodas de conversações, exposição 

dialogada, leituras compartilhadas, interpretação, produção e sistematização de textos, 

planejamento de atividades de mobilização dos sujeitos, produção de painéis, construção 

de cartazes, utilização de técnicas de animação de grupo, envolvendo práticas de cuidado, 
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dramatizações orientadas pelas técnicas do Teatro do Oprimido15 de Augusto Boal (1976) e 

incorporação da arte – música, poesia, dança, expressão corporal (BAHIA, 2012). 

 

4.3. Percepção dos sujeitos sobre as metodologias e práticas pedagógicas  

Ao analisar as percepções dos sujeitos da pesquisa sobre as metodologias e práticas 

pedagógicas desenvolvidas no âmbito do MobilizaSUS, os articuladores e facilitadores 

narram princípios fundamentais inerentes à “concepção de mundo” da educação popular: 

O primeiro aspecto a ser destacado é a linguagem acessível, de fácil entendimento 

facilitando a comunicação entre pares: 

(...)“Então é o cuidado que o Mobiliza também teve de falar, aqui por mais que o nosso 
material seja extraído de lá também das legislações, das resoluções, mas quando o mobiliza 
trás para discutir é numa linguagem popular, sem mudar uma vírgula da lei” (...) 
(Articulador). 

 

(...) “as pessoas não se sentem como se tivessem reunindo com o doutor “fulano” que veio, 
que tá engravatado, que vai sentar numa mesa toda bonita, numa cadeira toda bonita. Então 
esse saber popular que as pessoas têm eu também vejo como uma forma também da gente 
construir uma (...) Que amanhã tantos os membros catedráticos, científicos e populares a 
gente perceba que o SUS realmente é construído por todos e que só com todos juntos a gente 
poderá fazer com que o SUS realmente venha a acontecer”(...) (Articulador). 
 
“É uma linguagem clara, a linguagem do povo, textos de fácil compreensão, de fácil 
entendimento. Muito do que utiliza a visão do Paulo Freire, que é uma visão popular 
mesmo, de trabalho com comunidades, de trabalhos com gente que tem sede de aprender 
também, então eu acho uma metodologia bem próxima do que o povo precisa.” 
(Facilitadora) 
 

 Outro elemento importante que aparece no depoimento a seguir é a preocupação 
com o desenvolvimento de metodologias que facilitem o vínculo e a integração com o 
grupo: 

 
(...) “oficinas do Mobiliza que foi assim momento de roda, momento de música, de dinâmica, 
acho que momento de maior integração a gente viu “(...) (Articuladora). 
 

 
Essa polifonia de vozes revela princípios e valores que sustentam o pensamento de 

Freire. Os sujeitos desse estudo narram os processos educativos desenvolvidos pelo 

MobilizaSUS a partir das rodas de diálogo orientados pelos “círculos de cultura” freireano, 

pela articulação da “linguagem-pensamento” sintonizados com a vida cotidiana do povo e 

                                                 
15 Teatro do Oprimido é um método teatral que reúne exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo 
teatrólogo brasileiro Augusto Boal e tem como principais objetivos a democratização dos meios de produção 
teatral e da transformação da realidade através do diálogo e do teatro.  
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sua visão de mundo, constituindo-se como meio de compreender e transformar a realidade 

em que vivem (FREIRE, 2005; 2010).  

Nesta pedagogia, a palavra é sempre vista como um tema de debate, tendo em vista 

os sentidos e sua significação vivida. Palavras comuns na linguagem do povo estão 

carregadas de experiências, porque dizem respeito ao seu trabalho, à sua dor, à sua fome, à 

sua opressão.  

Nesse sentido, é possível perceber que a condução dos processos educativos dentro 

do MobilizaSUS parecem apontar para uma busca pelo rompimento com a verticalidade da 

relação entre educadores e educandos, valorização das experiências anteriores dos sujeitos 

e das trocas interpessoais como fundamental à produção do saber e como forma de 

superação do “fosso cultural entre o saber popular e o saber erudito” (VASCONCELOS, 

1999).  

Há uma contraposição à passividade usual das práticas tradicionais e hegemônicas de 

fazer educação em saúde e reconhecimento dos sujeitos como portador de um saber e 

capaz de estabelecer uma interlocução dialógica com outros sujeitos, como expressa os 

discursos dos entrevistados: 

(...) “As... práticas pedagógicas que vocês usam, é muito interessante! A questão de, de... 
essa questão da construção mesmo de, de, os, os participantes têm essa liberdade de 
construir, de falar, de dizer. Até dizer que não está gostando... Nós reconhecemos que o 
outro, ele tem alguma coisa pra dar, pra contribuir e que a partir mesmo do que ele acha 
que ta certo, eu a gente trás isso pra discussão, e ele sai dalí é, é... percebendo que pode 
fazer a diferença, que pode fazer diferente, pode ser melhor” (...) (Articuladora). 

 

(...) “você, você trabalha com o ambiente que você tem, com o espaço que você tem. E ali 
é... você transforma aquele cenário ali no espaço de formação, no espaço que permite que 
esse, essa troca de experiências aconteça.  Então há muitas coisas dentro do mobiliza como 
a , dos processos de acolhimento, os processos das dinâmicas, é...as ta me fugindo o nome 
da palavra, as... as místicas né! Então tudo isso aí, são muito interessante e as pessoas é se 
reconhecem muito dentro desse trabalho quando é feito” (...) (Articulador). 

 

(...) “Elas se apropriam do debate, popularmente, se apropriam do debate e participam.  
Então em nenhum outro espaço eu acharia que a população teria essa coragem, essa 
liberdade e essa confiança de se expressar como no espaço do Mobiliza” (...) (Articulador). 

 

Desta forma, percebe-se que as metodologias desenvolvidas pelo MobilizaSUS se 

orientam pela educação popular em saúde, na medida em que os sujeitos entrevistados 

revelam princípios estruturantes do pensamento freireano. Educador e educando se 

movimentam no mesmo cenário e as diferenças entre eles acontecem numa relação 



62 
 

dialógica e participativa em que a liberdade do educando não é proibida de exercer-se. Os 

sujeitos ainda apresentam os encontros e rodas como estimuladores da participação e da 

organização da luta pelo direito à saúde.  

(...) “Ao mesmo tempo em que também estimula a participação, que aguça para a questão 
do exercício lícito dos direitos. Então tudo isso ai, e acontece, tudo isso ai acontece dentro 
de um, de uma forma metodológica” (...) (Articuladora). 

 

Entretanto, há uma crítica e estranhamento quanto à condução dos processos 

educativos dentro do MobilizaSUS:  

(...) “eu esperei mais técnica, certo! Nós precisávamos de algo mais técnico, mais 
pedagógico, mais instrutivo” (...) (Facilitador) 

 

Um dos aspectos principais dessa perspectiva apresentada reside na apropriação pela 

equipe de trabalho/técnicos da saúde do conhecimento técnico científico, das leis e 

resoluções que orientam o SUS, sendo repassados como normas de conduta para os 

indivíduos que participam dos processos educativos. Assim, a educação para esse 

facilitador reproduz um paradigma dominante e tradicional em que a saúde constituiu-se 

um saber técnico voltado para “instrumentalizar” os sujeitos para o exercício do controle 

social no SUS. Trata-se de uma visão “bancária” de fazer educação e uma expectativa que 

os animadores das rodas do MobilizaSUS  depositem os seus saberes e prescrevam ações, 

negando completamente a realidade vivida pelos sujeitos e seus saberes (FREIRE,1996; 

2005). 

Desta forma, percebe-se que os sujeitos que compõe a rede MobilizaSUS - Grupo 

gestor, articuladores e facilitadores – incorporam em seus discursos diversas perspectivas 

de educação - problematizadora, construtivista, bancária, permanente - entretanto ao 

descrever e refletir sobre os processos pedagógicos dentro do projeto, apresentam 

princípios e valores fundamentais que sustentam a pedagogia freiriana.  

 

 4.4. Práticas educativas desenvolvidas pelos sujeitos do estudo no âmbito do 

MobilizaSUS  

 

A partir das falas dos sujeitos e relatórios de gestão analisados é possível perceber 

que os articuladores e facilitadores vêm desenvolvendo diversas atividades educativas no 



63 
 

campo da participação e controle social do SUS no âmbito microrregional. As práticas 

educativas descritas pelos sujeitos ampliam consideravelmente o escopo de ações previsto 

inicialmente pelo projeto, e podem ser consideradas como resultados do processo de ação-

reflexão-ação que marcam os encontros presenciais, momentos nos quais se identificam e 

denunciam a realidade vivida e se constroem coletivamente estratégias para mudança da 

realidade dos conselhos, de organização das conferências e de mobilização e articulação 

com diversas instituições no âmbito regional.  

Desta forma, as principais ações desenvolvidas pelos articuladores e facilitadores 

do Mobilizasus referem-se à mobilização e acompanhamento dos Conselhos Municipais de 

Saúde - CMS; revisão da lei, paridade e regimentos dos CMS, discussão sobre o SUS, 

sobre controle social e participação social em escolas, na câmara de vereadores, nos 

centros de saúde; mobilização para participar em videoconferências; presença na 

organização de conferências e animação de grupos; cursos com estudantes das escolas 

públicas para o desenvolvimento do protagonismo juvenil na luta pela defesa do SUS. 

 

(...) “Nós fizemos mais de 16 encontros do MobilizaSUS aqui dentro. A gente ia para porta 
de rua. De passar, de usar o data-show, de usar é...o, o, o microfone da igreja e ficar no 
meio da rua mesmo falando sobre, sobre o que era o Sistema Único e quais os direitos da 
cidadania, do cidadão, como era que a saúde se dá “(...) (Facilitadora). 
 
(...) “Quase seiscentas pessoas, foram quase seiscentas pessoas que foram capacitadas, 
duas da... eu to falando assim, na sede da microrregião. No total da micro-região foram 
praticamente dual mil pessoas que foram capacitadas no período de seis meses.  Porque 
eu, a gente fez aquele, aquelas videoconferências, a gente fez os seminários, e eu fiz os 
seminários nas microrregiões, em cada um eu fiz e cada um, eu tenho um livro ai de 
eventos, que cada município tinha cem, cento e vinte pessoas, o menos que tinha era em 
torno de, e só foi um município que foi, acho que a gente, os outros eu não me lembro 
assim exatamente o que a gente contou, deu noventa e nove, deu noventa e nove pessoas 
aqui” (...) (Articuladora). 
 
(...) “quando a gente vai pra dentro das escolas, foi o que a gente fez aqui, trabalha com 
os adolescentes, e reforça as dificuldades e as possibilidades e o que tem de bom no SUS, a 
gente também tá favorecendo que isso seja disponível, disponível para mais pessoas que 
não estão também ai” (...) (Articuladora). 
 
(...) “Olhe, o que eu tenho mais buscado em relação ao conselho de saúde é que ele 
realmente aconteça. E ele só acontece com a participação da comunidade. Então é isso 
que eu tenho buscado, levar o povo a participar na associação, na igreja, no projeto XXX, 
que tem um bairro aqui que eu participo a pouco tempo que me convidaram a participar, 
todos os domingos a gente tem um encontro. Então nossa função talvez, chamando isso de 
função, seja essa. Levar o povo para que o povo possa conhecer que existe esses meios 
deles participarem “(...). (Facilitador). 
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Nesse sentido, as práticas educativas desenvolvidas pelos sujeitos da rede 

MobilizaSUS amplia e fortalece o debate político acerca da defesa do SUS,  do direito a 

saúde, da participação e do controle social no âmbito regional e municipal, além de 

contribuir para mudanças nos conselhos de saúde: 

 

(...) “Eu acho que nos ajudou a organizar melhor a agenda do conselho para as 
deliberações das atividades do próprio conselho” (...) (Facilitador). 

 
(...)“A maioria dos regimentos já foram reformulados. A maioria dos regimentos” (...) 
(Articulador). 
 
“Eu vejo o seguinte, é como eu disse a vc anteriormente, o mobiliza nos levou a um grau 
de conhecimento, e assim, por nós esse conhecimento ter sido colocado na prática. Hoje 
existe um conselho organizado, se existe um conselho atuante, graças ao mobiliza SUS. 
Então eu acredito que de qualquer forma direta ou indiretamente, com certeza teve 
influência do MobilizasSUS na realização das conferências e pré conferências. Porque o 
que estamos colocando em prática é o que nós aprendemos. Então para mim teve 
influência...” (Facilitador). 
 

“Hoje eu aprendi o que é uma resolução 333, o que é paridade do conselho... Agora para 
aprovar as contas do município a gente tem muito mais cuidado... A gente solicita ao 
contador todas as informações e o conselho se reúne com ele. E o diálogo com a gestão 
melhorou muito, porque antes a gente não tinha” (Facilitador). 

 
A educação surge para esses sujeitos como uma ferramenta potente de 

transformação, e, mesmo não sendo a única responsável pela diminuição das desigualdades 

sociais, pode promover o despertar da cidadania, contribuir para a constituição de cidadãos 

críticos, responsáveis e pela construção de uma sociedade igualitária e solidária. 

 

“Transformar é... cada um de nós em, com diz né, em cidadãos de bem, né, eu  acho para 
que cada um tenha um vida melhor. Uma vida com dignidade, igualitária entendeu, onde 
todos possam ter o conhecimento dos seus direitos e também  dos seus deveres... que 
educação ela veio para isso, entendeu! Pra nortear o ser humano que ele é capaz de 
transformar através do seus direitos e  dos seus deveres”(Facilitador).  
 
A educação, portanto, aparece para estes sujeitos como veículo transformador de 

práticas e de fazeres, como um compromisso ético e político, permeando todas as ações 

dos sujeitos comprometidos com os seus deveres e direitos. Ela surge como despertar para 

o conhecimento, e como instrumento de transformação de velhos em novos paradigmas, 

constituindo-se enquanto um ato político, contínuo, e que deve se utilizar de uma 

linguagem popular. Educar, portanto, para esses sujeitos implica em ensinar/ aprender, 

conversar, dialogar, instigar a buscar, crescer, evoluir, transformar, comprometer-se, 
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construir cidadania, construir sujeitos, criar vínculos, humanizar as relações e despertar 

para o conhecimento. 

(...) “Eu acho que educar é transformar. Transformar tudo isso é x... a sociedade que nós 
estamos inseridos, é...  pensar, em que transformações podemos estar construindo e 
deixando para as futuras gerações. Que grau de comprometimento, nós podemos ter hoje 
com as gerações futuras” (...) (Articulador). 

 

“Educação é despertar, despertar para o conhecimento. Não é despertar o conhecimento é 
despertar para. Para conhecer, despertar a pessoa que ela pode buscar sozinha também. A 
gente (...) Às vezes até a minha mãe falava assim: a gente educa pra vida, a agente cria 
pra vida. Educar pra vida é educar pra você saber se virar, educar é isso, é um processo 
que nunca acaba esse processo” (Facilitadora). 
 
“É que a gente ta fazendo isso toda hora. Né! A gente ta ensinando  e  aprendendo. E é 
muito importante essa questão. Agora ensinar a aprender e mudar. Porque a gente só, só... 
é... efetiva mesmo essa, essa, esse conhecimento quando a gente muda nossa prática. 
Então acho que ensinar a aprender é educação. É o momento é, ele é, é dúbio. Ele é 
paralelo, ele vem, ele vai e volta, ele é, é... dialético né! E ai quando a gente muda nossa 
prática, a gente, a gente tem conhecimento. Ai eu acho que, que o mobiliza SUS ta, está 
nessa busca e, e eu acho que vai acontecer, sabia! Os conselhos vão, vão ... se o mobiliza 
continuar, os conselheiros vão mudar. Os conselhos vão mudar!”(Articuladora). 
 
Desta forma, alguns destes sujeitos considera que a sua prática no MobilizaSUS 

constitui-se como prática educativa, e que a mesma tem provocado mudanças no seu 

cotidiano de trabalho, na participação em outros grupos de trabalho (atenção primária,  

dengue, agentes comunitários, etc), nas conferências, nos conselhos, em eventos, em 

atuação junto a associações, a escolas, aos movimentos sociais, marcada por uma escuta, 

diálogo, construção coletiva, construção com e não para, utilizando a poesia, a música, o 

teatro, como possibilidades de incorporar novas e leves tecnologias, marcadas pela 

liberdade de construir e de falar.  

 

“É, é...muito do que a gente é... conseguiu ver no mobiliza, nós vamos estar procurando, 
quer dizer, visto e vivenciado pelo mobiliza nós vamos estar agora levando para a 
formação dos agentes de combate a endemias,... incorporar essas atividades... Então era... 
um processo muito assim é... bancário mesmo né! Então nós já estamos elaborando né a, 
essas oficinas, agora incorporando muitas coisas. ...então, o que a gente viu no mobiliza 
em termo de dinâmica, de metodologia, né, de, como se trabalhar na oficina, a gente vai 
buscar ta incorporando isso é nessa, nesse mesmo trabalho completo. Então é uma 
contribuição que, que o mobiliza trouxe né e que a gente começa já a colocar em outros 
espaços também de atividades” (Articulador). 
 
“Não, as minhas ações educativas é, é... só no ambiente de trabalho mesmo. As 
participações em lutas populares é algo que a gente esta ai, é eu acho que, a gente acaba 
também dando contribuição nisso, a partir do momento que você esta no espaço de 
militância, é no espaço de, de, de controle social, há uma troca de experiência e é processo 
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educativo também. Mas ta muito ligada a essa questão do, das atividades do núcleo e 
também das atividades dentro do controle social” (Articulador). 

 

“Quando eu to aprendendo e ensinando as pessoas, e a gente conversando, dialogando, eu 
acho que é educativa. E assim quando você reconhece também que tudo que o outro diz é 
importante. Eu acho que sim, a gente faz a educação a todos instantes!” (Articuladora) 
“Entendo que a minha prática é educativa. Isso com certeza, somos educadores, somos 
educadores. Com certeza! Eu tenho consciência disso... Eu tenho certeza disso, em todas 
as minhas práticas diárias” (Articuladora). 
 
Estes relatos apontam para o que Paulo Freire (1996) enfatiza na sua defesa de uma 

educação libertadora, que é possibilidade dos sujeitos de construir a sua autonomia, 

constituindo-se como um elemento fundamental na construção de uma sociedade 

democrática, e como condições de participação política, onde os sujeitos tem vez e voz, e 

escolhem o modelo de sociedade  que desejam, individual e coletivamente. Certamente o 

alcance de iniciativas de educação popular será tanto maior quanto mais estiveram 

articuladas em redes sociais. A interação social e, portanto, a comunicação dialógica, 

tornou-se uma necessidade imprescindível para lidar com a complexidade, a incerteza e o 

elevado impacto das ações de saúde. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que o artigo tem por objetivo descrever e analisar a percepção dos 

sujeitos envolvidos acerca das concepções pedagógicas embutidas nas atividades 

realizadas no âmbito do projeto, ressalta-se que os resultados encontrados no estudo 

contribuirão não somente para revisitar o projeto, mas, essencialmente, para reflexão sobre 

a importância de fazer e pensar saúde de forma solidária, democrática e próximo da 

realidade e necessidades da população, reafirmando a importância da Educação em Saúde 

enquanto ferramenta essencial para formulação e implementação das políticas de saúde.  

Iniciado como um projeto marcado pela ferramenta da educação permanente, 

através deste estudo, pode-se verificar que o MobilizaSUS incorpora as concepções e 

práticas da educação popular em saúde. No entanto, percebe-se uma diversidade de 

perspectivas de educação, o que aponta para a necessidade de reflexões e aprofundamento 

sobre as idéias e práticas da EPS, com o objetivo de potencializar as ações educativas 

desenvolvidas pelos sujeitos para o fortalecimento da participação e controle social no 

SUS- Bahia. 
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Ressalta-se, entretanto, que o MobilizaSUS tem adotado, preponderantemente, 

metodologias participativas, dialoga com a territorialização baiana, e, também, articula os 

sujeitos desses espaços para a potencialização da capacidade de resposta loco-regional para 

a gestão participativa e controle social no SUS. As suas atividades ocorrem através de 

processos pedagógicos formais e não-formais que valorizam as diversas experiências já 

desenvolvidas no âmbito do SUS estadual, possibilitando uma reflexão crítica e a co-

produção do desconforto, essenciais para a implicação dos sujeitos na construção coletiva 

de uma nova concepção de controle social no SUS da Bahia (Bahia, 2008). 

Desta forma, o MobilizaSUS segue desenvolvendo ações e estratégias para a 

efetivação gradativa e constante de uma cidadania participativa no âmbito das políticas 

públicas de saúde, sobretudo, na luta pela defesa do SUS na Bahia, reafirmando a 

importância do fortalecimento do controle social e participação popular no processo de 

consolidação de uma democracia participativa, contribuído, efetivamente, para a luta pelo 

direito à saúde. 

A pesquisa revela, portanto, os caminhos trilhados pelo Projeto MobilizaSUS e a 

sua contribuição no fazer EPS na Bahia. As evidências mostram avanços nas reflexões 

acerca da gestão participativa e apontam possibilidades de reinventar o SUS na Bahia, na 

medida em que coloca na agenda da saúde o debate político acerca da defesa do SUS e do 

direito a saúde, da participação popular e do controle social em suas ações cotidianas.   
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APÊNDICE 1 

 

Roteiro de Entrevista Semi-estruturada 

Eixos orientadores do Diálogo 

Eixo Temático Perguntas que ajudam a dizer a palavra 
Trajetória dos 
Sujeitos 
 

Você pode falar sobre a sua trajetória pessoal, institucional e 
política? 
 

MobilizaSUS O que é o MobilizaSUS? 

Qual a intenção do MobilizaSUS? 

Você acha que o MobilizaSUS tem um método para desenvolver 
seus processos educativos e de gestão?  

Em que medida você entende que o MobilizaSUS tem produzido 
mudanças nos sujeitos e nos processos de gestão e educação no 
SUS?  

Educação O que você pensa sobre Educação? 

Você poderia descrever as ações de educação que realiza? 

Você entende que sua prática é educativa? Por que? 

Você utiliza alguma estratégia para facilitar sua conversa com outros 
sujeitos, com a comunidade? 

Qual o objetivo ao desenvolver os processos educativos? 

Articuladora/ 
Articulador 
Facilitadora/ 
Facilitador 

O que é ser Articuladora/Articulador/ Facilitadora/ 
Facilitador do MobilizaSUS? 

Qual a sua intenção ao participar do MobilizaSUS? 

Quais as ações você vem desenvolvendo no MobilizaSUS? 

Quais dificuldades, facilidades e desafios ao desenvolver as 
estratégias do projeto?  

Para que organizar encontros, mobilizar pessoas, organizar 
coletivos? 

Por que organizar encontros, mobilizar pessoas, organizar coletivos? 
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