






























































































ve ser em direção à mudança ou superação das condições que, ob

jetiva e subjetivamente determinam sua concretude.

Sendo ponto de encontro entre profissionais e população, a 

instituição de saúde pode ser um espaço educativo, ao favorecer 

o exercício da resistência coletiva,, Os profissionais de saúde

se comprometem com a I ibertação na medida em que buscam,, junta.

mente com outros indivíduos, refletir a situação vigente e ex.

perimentar açoes alternativas que possam servir de resposta às

necessidades individualmente percebidas, e de estimulo à auto.

nomia pessoal e coletiva» Finalmente, colocando-se numa pers.

pec.ti.va crítica e criativa dentro da instituição, numa luta 

permanente que coloque em crise sua forma autoritária de assis

tência, os profissionais poderão contribuir para quebrar a ló

gica da legitimação do poder de domínio e construir novas for

mas de relacionar-se e de desenvolver a assistência á saúde da 

popu1 ação„

2 Da Educação

Como um processo contínuo, inserido na vida do ser humano, 

a educação resulta em aprendizsigem para a vivência individual e 

a convivência com outros homens e com o meio ambiente» Neste 

processo, o indivíduo aprende formas de enfrentar os desafios 

que se impfSem em sua busca de realização,, Aprende a criar e a 

transformar elementos da natureza e do meio social que possam 

contribuir em sua satisfação ou na solução





































































































































Posto, há 14 anos atrás, e quando pressionou a Secretariai de 

Saúde para que revogasse a ordem de transferência de um funcio

nário que "sempre lhe atendeu muito bem" (segundo depoimento de 

u m f u n cio ná ri o ) «

E necessário, porém, que ela descubra seu poder de parti

cipar, resistindo, aprendendo a reivindicar, articulando e in

tervindo» Mais do que reagir, é necessário aprender a ag.ir»»«































ENTREVISTA REALIZADA COM FUNCIONÁRIOS DA UBS

Nome

Md que trabalhou antes de vi.r para a Unidade Básica de Saúde"?

Porque trabalha na enfermagem ou na saúde atualmente?

Você participa em algum movimento, grupo ou associação na comu
nidade ou na categoria profissional? Porquê?

Qual a função da UBS?

0 que você gosta de fazer na UBS?

0 que você não gosta de fazer na UBS?

0 que é educação em saúde para ti?

Quem faz educação no Posto de Saúde?

Como é feita a educação em saúde?

Por exemplo, quando se verifica a pressão arterial de um clien
te, o que se faz de educativo?

Como os clientes respondem, qual a reação destes à educação 
rea1 izada?

O Posto de Saúde existe há .14 anos, você acha que dá para notar 
alguma mudança na população que se pode atribuir à educação 
realizada no posto? Quais seriam estas mudanças?
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