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RESUMO 

 

Introdução: O desenvolvimento de políticas públicas envolve um ciclo - identificação de 

problemas, formulação de políticas, decisão/promulgação de políticas, implementação de 

políticas, avaliação - necessário para compreender as decisões tomadas e suas consequências. 

Na implementação, as decisões planejadas são consolidadas em ações finais. Os Burocratas a 

Nível de Rua (BNR´s) são agentes implementadores, responsáveis pela entrega direta das 

políticas aos cidadãos. No Sistema Único de Saúde (SUS), profissionais da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) são considerados BNR´s de referência nas ações de saúde e, no exercício de suas 

funções, valem-se de sua autonomia profissional como estratégia para atender às necessidades 

populacionais. Objetivo: o presente trabalho objetivou analisar como os Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS´s) de um município do semiárido brasileiro estabelecem historicamente sua 

autonomia profissional enquanto BNR´s nas rotinas de trabalho. Métodos: estudo qualitativo 

exploratório que, através da realização de entrevistas com ACS´s pelo método da História Oral 

Temática e análise de conteúdo (Bardin), permitiu a construção de quatro categorias analíticas: 

a construção da autonomia profissional pelo trabalho; burocracia a nível de rua no trabalho 

cotidiano; traços de autonomia profissional no trabalho realizado pelos ACS na ESF; a 

implementação de políticas púbicas e a invisibilidade do trabalhador. Resultados: foi 

observado o desenvolvimento de mecanismos de autonomia pelos ACS´s na tomada de decisões 

durante a implementação das políticas públicas de saúde. Conclusão: a atuação desses BNR´s 

pode influenciar diretamente na implementação das políticas de saúde. 

Palavras-chave: Autonomia profissional; Política Pública de Saúde; Estratégia Saúde da 

Família; Agente Comunitário de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: The development of public policies involves a cycle - problem identification, 

policy formulation, decision/policy enactment, policy implementation, evaluation - necessary 

to understand the decisions taken and their consequences. In the implementation, planned 

decisions are consolidated into final actions. Street Level Bureaucrats (SLBs) are implementing 

agents responsible for the direct delivery of policies to citizens. In the Unified Health System 

(SUS), professionals from the Family Health Strategy are considered SLBs of reference in 

health actions. In the exercise of their functions, they use their professional autonomy as a 

strategy to meet the population's needs. Objective: The present study aimed to analyze how the 

Community Health Agents (CHAs) of a municipality in the Brazilian semi-arid region 

historically establish their professional autonomy as SLBs in their work 

routines. Methods: consists of an exploratory qualitative study that, through interviews using 

the Thematic Oral History method and content analysis (Bardin), allowed the construction of 

analytical categories associated with individual and collective dimensions and the environment 

of action of these workers. Results: The development of mechanisms of autonomy by CHAs 

in decision-making was observed when implementing public health policies. Conclusion: The 

performance of these SLBs can directly influence the implementation of these policies. 

 

Keywords: Professional autonomy; Public Health Policy; Family Health Strategy; 

Community Health Agent 
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MINHA IMPLICAÇÃO NA PESQUISA 
  

No início do ano de 2018, bem próximo à minha formatura em Odontologia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recebi a notícia da aprovação na Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica da Escola Multicampi de Ciências Médicas 

(EMCM/UFRN), na qual atuaria na Estratégia Saúde da Família Expedito Araújo de Lima, no 

município de Currais Novos, localizado na região do Seridó do Rio Grande do Norte. Depois 

de tanta dedicação aos estudos, a alegria em conseguir essa aprovação foi enorme, todavia 

também estava presente a preocupação em relação ao trabalho que eu desenvolveria naquela 

cidade. 

Literalmente foi meu primeiro trabalho como Cirurgiã- Dentista. Me formei em uma 

semana e na outra já estava me mudando para Currais Novos. As expectativas eram diversas 

e os sentimentos me traziam vários questionamentos: Quais as atividades seriam 

desenvolvidas por mim? Como seria o ambiente de trabalho? Qual seria a minha relação com 

a comunidade, equipe e preceptores? A única certeza que tinha era que daria o meu melhor e 

estaria aberta à todas as oportunidades de aprendizado e dentro do serviço. 

Hoje tenho certeza que foram dois anos de muito aprendizado. Trabalhar no Sistema Único 

de Saúde (SUS) como residente fez uma diferença enorme para a profissional que sou hoje. A 

Residência me trouxe amplo conhecimento e aprendizado, não só específicos à minha 

profissão, mas também nas relações sociais, sejam elas na Atenção Básica ou Secundária, em 

todos os equipamentos de atenção à saúde onde atuei.  

Especificamente no primeiro ano de atuação na Atenção Básica, não demorou muito para 

eu perceber relações que ocorriam entre os profissionais dentro do ambiente de trabalho 

considerado como Unidade Básica de Saúde. Diariamente ocorriam decisões e planejamento 

de ações em relação à implementação de políticas públicas programadas por órgãos superiores 

e destinadas a prevenção de doenças, promoção, atenção e recuperação à saúde da população. 

Algumas vezes, era tranquilo o planejamento coletivo de ações, porém em várias outras 

existiam obstáculos na tomada de deliberações, sejam pela falta de recursos, dificuldades do 

trabalho em equipe, fatores pessoais, problemas com a gestão, dentre outros. 

O desenvolvimento das atividades como residente envolvia tanto o atendimento 

odontológico dos usuários no consultório, como também as atividades em grupos. Dessa 

forma era possível trabalhar com todos os profissionais, de forma interdisciplinar, conforme 
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proposto nas diretrizes das políticas envoltas na Estratégia Saúde da Família. Existia uma 

reunião de equipe em um tuno determinado, pela qual ocorria a programação das ações 

semanais e mensais naquela unidade, assim como algumas capacitações em equipe, a 

depender das necessidades de cada demanda 

Na parte da odontologia já era possível identificar problemáticas no planejamento e 

logística dos atendimentos, desde a marcação das consultas, cuja a baixa eficiência no 

processo gerava problemas no que era preconizado frente ao que era executado. Os usuários 

muitas vezes enfrentavam longas filas desde a madrugada para conseguir ser atendido e nem 

todos conseguiam uma vaga. Havia discordância entre a quantidade de “fichas” determinadas 

e a forma de marcação, aonde muitas vezes os agentes de saúde conseguiam marcar seus 

conhecidos ou pessoas de sua área na forma diferente da estabelecida, o conhecido “encaixe”.  

Outras ocasiões também me causavam questionamentos sobre relações profissionais 

com a população adscrita. Essa dinâmica pontual se estendia para todas as profissões de saúde 

o que me deixou ainda mais curiosa acerca de como as relações entre os trabalhadores e 

população poderiam ser analisados. Porém, foi na atuação dos Agentes Comunitários de Saúde 

que percebia uma certa autonomia dentro de seus processos de trabalho, pois em suas rotinas 

diárias existia vários momentos de tomadas de decisões frente às diferentes demandas na 

unidade de saúde, os quais envolviam escolhas de grande responsabilidade. 

Em relação ao trabalho multidisciplinar com a equipe, percebia muitos questionamentos 

de alguns profissionais sobre a necessidade e efetividade das ações, sejam elas fora ou dentro 

da unidade, sendo que muitos nem cogitavam em participar das atividades. Via também a 

hierarquia médica muito presente nessas ações, pois muitas vezes era necessário oferecer 

atendimento médico para que a população pudesse comparecer, principalmente quando eram 

planejadas para o período noturno. 

Descrevo esses relatos no intuito de resumir situações em que as dificuldades de 

implementação de políticas eram bem marcantes, ao passo que vivia me questionando 

diariamente sobre vários acontecimentos, embora ainda não conhecesse bases científicas que 

justificassem esses comportamentos: quais as maiores dificuldades enfrentadas por aqueles 

profissionais nas suas funções? Por que é tão complicado desenvolver ações interprofissionais 

dentro de uma unidade? O que impede a implementação de políticas de uma maneira mais 

rápida e efetiva? Qual a visão dos profissionais ao precisarem decidir fazer escolhas dentro de 

uma mesma população?  
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Muitas dessas situações foram mudando e sendo organizadas ao longo do tempo, outras 

penso que se perpetuam, possivelmente, até os dias atuais e tenham até agravado dentro do 

contexto inesperado da pandemia de Covid-19. Nesse sentido, em julho de 2020, em meio à 

crise global pandêmica, juntamente à minha orientadora do mestrado, representantes da gestão 

e dos equipamentos de saúde, buscamos a construção coletiva de uma proposta de 

coordenação do cuidado, com o objetivo de levantar ações para organizar a atenção básica à 

saúde nesse período. Foi aplicado um questionário para os profissionais de linha de frente e 

observada muitas demandas em fatores estruturais, financeiros, organizacionais, coletivos, 

mostrando que as problemáticas presentes em um SUS anteriormente já frágil foi agravada 

em meio à pandemia. Considero um período bem complicado com reação a conseguir acordo 

efetivo da comissão envolvida no projeto para o desenvolvimento das ações. Foi a partir desta 

tentativa de reestruturação da atenção básica dos municípios de Caicó e Currais Novos que a 

ideia de estudar a implementação das políticas surgiu. 

Os conceitos de Burocracia a Nível de Rua e o comportamento dos burocratas na 

implementação de políticas diante de sistemas organizacionais, associados à sociologia das 

profissões foram temas que se mostraram úteis para nossa investigação. Quando minha 

orientadora e coorientadora me apresentaram esses temas, comecei a pesquisar estudos na 

literatura e a perceber o quanto eles se encaixavam nas minhas análises da época da residência 

e como seria interessante escrever uma dissertação sobre esses aspectos, principalmente 

quando se considera todos os desafios enfrentados diariamente pelos trabalhadores da saúde. 

No decorrer da escrita dessa pesquisa comecei a identificar aspectos marcantes de 

autonomia dentro da Estratégia Saúde da Família, praticada por uma categoria específica de 

Burocrata a Nível de Rua: os Agentes Comunitários de Saúde. De acordo com a Política 

Nacional de Atenção Básica esses trabalhadores devem morar na própria comunidade, ao 

passo que estabelecem vínculos e possuem responsabilidades relevantes frente às famílias que 

assistem diariamente. Logo comecei a relembrar situações em que esses agentes precisavam 

exercer uma certa autonomia diante de situações rotineiras em seus processos de trabalho. 

Portanto, essa dissertação contempla o estudo da Burocracia à Nível de Rua e sua 

aproximação com a autonomia profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, que são 

trabalhadores de grande influência na Estratégia Saúde da Família. Por meio dela buscaremos 

a compreensão de como ocorre as relações cotidianas vividas pelos implementadores da linha 

de frente e como a sociologia das profissões pode nos ajudar a pensar estas relações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          A distribuição de serviços públicos essenciais para uma determinada população 

envolve todo um contexto de elaboração, planejamento e execução de políticas, seja qual 

for o equipamento social envolvido. Em qualquer lugar no mundo, existe diariamente 

sujeitos que atuam em contato com outras pessoas para realizar seu trabalho de obedecer a 

demandas e distribuir recursos, sejam eles policiais, professores, profissionais da saúde, 

dentre outros. 

   O desenvolvimento das políticas públicas envolve um ciclo  de etapas de metodologia 

eficaz: agenda, formulação, planejamento, decisão e implementação, avaliação. Todavia, é 

no processo de implementação que elas são entregues diretamente aos cidadãos e as 

possíveis problemáticas estruturais e fragilidades começam a surgir. É uma fase de grande 

importância, pois envolve diversos atores, conjunto de decisões e interrelações 

promovedoras de contextos específicos, as quais envolvem práticas diferenciadas e 

resultados distintos, a depender do espaço de atuação1,2,3.  

   Nesse cenário, os protagonistas principais são denominados de Burocratas a Nível de 

Rua (BNR´s), responsáveis pela execução das políticas e serviços públicos4. São todos os 

agentes executores e fazedores das políticas que detêm um certo poder de autonomia e 

discricionariedade para realizar suas escolhas frente à normas e delegações previamente 

estabelecidas por órgãos superiores. Porém, essa liberdade para agir de acordo com a 

demanda recebida em suas rotinas de trabalho, irá depender de fatores individuais, coletivos 

e também relacionados ao próprio ambiente de atuação 2,5,6. 

Os BNR´s precisam seguir regras inicialmente estabelecidas por autoridades superiores 

e, ao mesmo tempo, decidir qual pessoa tem a prioridade de recebê-las antes das demais, 

frente ao contexto em que estão atuando. Para cada uma dessas situações, o processo de 

autonomia pode ser influenciado por muitas causas, tais como valores e crenças pessoais; 

quantidade de recursos financeiros disponíveis; natureza das normas, regulamentos e 

serviços; informações disponibilizadas; relações interpessoais, sistemas profissionais; 

dentre outros5,7,8. 

Por processo de autonomia entendemos a capacidade dos indivíduos para definir os 

termos e as condições pelas quais o trabalho deve ser realizado, existindo o respeito sobre 
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a liberdade de cada pessoa realizar suas escolhas de acordo com sua concepção sobre o que 

é resolutivo. Desse modo, a habilidade de agir conforme seus interesses (autogoverno, 

autodeterminação) supõe um controle sobre o processo de trabalho nas organizações, mas 

garantido pela sociedade 9,10,11.  

Neste estudo, o foco se aproxima de um tipo especifico de autonomia que se manifesta 

nas relações entre profissões/ocupações e a sociedade, a autonomia profissional 

caracterizada como elemento que confere poder à profissão para que tenha liberdade em 

desempenhar o seu fazer sob a égide de uma dada  sociedade e, consequentemente, sobre 

certo controle estatal que delimita regras, condutas e culturas a serem seguidas12,13. A 

autonomia, nesta perspectiva, pode ser analisada através de três vertentes práticas: 

autonomia técnica, autonomia política e autonomia econômica, as quais podem ser 

observadas no cotidiano, a depender do contexto e dos atores envolvidos14,15.  

    O campo da saúde tem suas particularidades para operarmos estes conceitos. No 

Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o principal sistema de  saúde para os brasileiros. 

Contempla a Estratégia de Saúde da Família (ESF) que tem extrema importância no 

fornecimento da Atenção Básica à Saúde (ABS) em cada território. A ESF possui 

trabalhadores de diferentes profissões e ocupações que precisam se articular em redes 

colaborativas para abordar o processo saúde doença dos indivíduos, de modo singular e 

articulado ao contexto das famílias e comunidade, colocando-se como uma estratégia 

central de reorganização das ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, a partir da 

compreensão de desigualdades e iniquidades sociais 2,16,17. 

Nesse sentido, a organização dos serviços dentro de uma ESF precisa de uma abordagem 

interprofissional, assim como processos diagnósticos de realidade, programação de ações, 

organização do trabalho, compartilhamento de deliberações e, essencialmente a atuação em 

sincronia entre os membros de uma equipe. Uma implementação eficiente e efetiva exige 

relações adequadas entre os implementadores, logo torna-se essencial estudar a atuação 

desses atores sociais. Como mencionado, em um grupo de trabalhadores atuantes em uma 

equipe da ESF, estão incorporadas diferentes profissões e, dentro de seus núcleos 

uniprofissionais com códigos culturais distintos, a execução de políticas podem revelar 

relações de hierarquia, opiniões diferentes, sobrecargas, exaustão, incompreensões, etc18. 
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Assim, podemos tomar este grupo de trabalhadores como parte do processo de 

implementação das políticas públicas caracterizando-os como BNR’s. 

Lipsky (2010)5 considera que profissionais da linha de frente podem ser considerados 

como BNR independentemente sistema de contratação, de seu vínculo de trabalho, de sua 

caracterização como profissão ou ocupação, uma vez que são responsáveis por promover 

serviços na interação direta com o usuário. Dentro do núcleo de BNR´s atuantes dentro de 

uma equipe de Saúde da Família (eSF), os(as) Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

possuem papel implementador importante por serem considerados(as) como uma conexão 

entre a equipe de saúde e a comunidade, tendo em vista que existe um estabelecimento de 

vínculos, confiança, solidariedade, respeito, promovedores da associação entre as 

informações técnico-científicas e o saber popular, propiciando o acesso dos usuários aos 

serviços de saúde 19,20. 

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)21 atribui ao trabalho dos ACS 

atividades que, muitas vezes, exigem autonomia profissional durante o processo de 

implementação: visita domiciliar, orientação comunitária para prevenção de doenças e 

promoção da saúde, assistência aos pacientes, rastreamento de doenças, comunicação e 

incentivo às atividades comunitárias, socorro de vítimas, registro de atividades, etc. Nos 

distintos ambientes de trabalho, os diversos contextos de implementação podem acarretar 

em resultados totalmente diferentes para uma mesma política pública, em virtude da 

existência de interação entre a política a ser executada e a realidade local22. 

Surgem então, alguns questionamentos: como atuam os ACS´s na implementação de 

políticas públicas na ESF? Quais estilos de implementação adotados por esses 

trabalhadores(as) em suas atividades? Quais são os fatores que incidem sobre todo o 

processo? São interrogações que levam à uma pergunta geral: como os BNR´s exercem sua 

autonomia profissional dentro do processo de implementação de políticas públicas em uma 

ESF?  

O fato é que para compreender todas esses questionamentos fazem-se necessário uma 

perspectiva localizada historicamente para emergir as especificidades da construção da 

autonomia profissional dos ACS´s e sua relação com o trabalho em saúde na implementação 

das políticas públicas. Por esta razão a escolha pela História Oral Temática foi relevante 

para trazer elementos político-sociais que evidenciasse características da Burocracia a Nível 
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de Rua como mecanismo de implementação de políticas púbicas que não se dão, 

exclusivamente, de maneira vertical.  

Portanto, pretende-se com essa pesquisa qualitativa contribuir para o preenchimento 

dessas dúvidas algumas lacunas, através da investigação da autonomia profissional dos 

ACS´s como BNR´s na implementação de políticas dentro da ESF e análise as relações 

presentes dentro do sistema de profissões desses trabalhadores. Dessa forma, espera-se 

avançar na compreensão de como o processo de implementação de politicas publicas de 

saúde ocorre, atentando-se para os contextos e fatores que o influenciam, como também 

para as práticas e interações adotadas. 

A fim de responder a este questionamento, a escrita dessa dissertação foi organizada em 

quatro partes, além da introdução e considerações finais. A primeira parte, Referencial 

teórico – se estrutura em dois tópicos: “Implementação de Políticas Públicas, Burocracia 

a Nível de Rua e o papel de autonomia” - no qual se discute a temática da implementação 

de políticas, burocracia de rua e autonomia; e “Estabelecendo relações: Burocracia a Nível 

de Rua dentro da Estratégia Saúde da Família sob o olhar da sociologia das profissões” – 

que descreve a atuação de BNR´s dentro da ESF, buscando correlacionar autonomia 

profissional como parte do  sistemas de profissões, destacando o estudo da atuação dos 

ACS´s como parte importante desse processo. 

Na segunda parte – “Metodologia: construindo o caminho da Pesquisa – 

desenvolveremos o tópico “Conhecendo os aspectos metodológicos da pesquisa” - o qual 

explica a metodologia utilizada na realização dessa pesquisa. A terceira parte – Antes do 

texto, o contexto: o cenário do estudo - contém o tópico – “Evidenciando características do 

cenário de Estudo” - pelo qual são descritas as características do cenário escolhido para o 

estudo e os motivos para sua escolha; e, por fim, quarta parte - Resultados da pesquisa: artigo 

produzido – no qual foi realizada uma a sistematização dos dados coletados e um debate 

sobre os resultados da pesquisa no formato de artigo científico original, com alguns 

apontamentos relevantes que podem servir de ponta pé inicial para estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1-   Implementação de Políticas Públicas, Burocracia a Nível de Rua e autonomia 

profissional 

 

Esse tópico objetiva apresentar de forma breve elementos envolvidos na construção da 

temática dessa pesquisa, por considerarmos importante situar o(a) leitor(a) quanto às vertentes 

que implicaram no seu processo de construção. Será realizada uma conceituação de cada tema, 

buscando relacioná-los entre si e com os questionamentos que eles geram dentro do estudo. 

Inicialmente será feita uma explanação sobre o processo de implementação das políticas 

públicas, suas etapas e modelos de análise. Em seguida, tem-se uma caracterização dos 

elementos chaves na distribuição dos serviços públicos, os burocratas de rua, explicando suas 

funções no trabalho e a manifestação de autonomia profissional dentro de cada contexto 

vivenciado em um sistema de profissões. 

 

2.1.1 Processo de Implementação de Políticas Públicas 

 

O desenvolvimento de políticas públicas envolve um ciclo de etapas, utilizado na literatura 

como uma metodologia analítica eficaz para compreender as diferentes decisões tomadas e seus 

produtos resultantes. Sendo assim, esse modelo metodológico é constituído de diferentes 

momentos cronológicos, divididos em: agenda (deliberação de temas prioritários); formulação 

(tomada de decisão e planejamento); implementação (execução); e avaliação (análise dos 

resultados) 3, 23. 

   No decorrer dos últimos anos alguns autores tem buscado compreender cada uma dessas 

fases, principalmente dos pontos de agenda e formulação, porém existe uma lacuna nos estudos 

sobre a etapa de implementação das políticas, ainda pouco explorada na ciência brasileira, com 

poucos estudos publicados. É nessa fase que as intenções políticas são transformadas em fatos 

concretos e, muitas vezes, algo que é originalmente desejado pode ser diferente do que é 

implementado, a depender do aparecimento das dificuldades24,25.  

   Nos diferentes ambientes de trabalho, os distintos contextos de implementação podem 

acarretar em resultados totalmente diferentes para uma mesma política pública, em virtude da 
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existência de interação entre a política a ser executada e a realidade local22. Então, realizar a 

análise do processo de implementação permite visualizar, de maneira estruturada, possíveis 

obstáculos e erros que costumam surgir durante essa fase, buscando identificar se aquilo que 

foi planejado nas etapas anteriores vai se tornar realidade ou até mesmo se houve planejamento 

da equipe antes da execução. Porém, é essencial lembrar que nessa investigação é possível 

encontrar não só problemas técnicos e administrativos, mas um grande emaranhado de 

elementos políticos que, por serem passíveis de modificação, podem frustrar ou reajustar tais 

planejamentos prévios 25,26. 

        Nesse sentido, campo das pesquisas já existentes nessa área tem considerado dois modelos 

principais de análise da implementação: top-down (de cima para baixo) e bottom-up (de baixo 

para cima). No top-down, existe uma separação entre política e administração, pois o foco é no 

controle e hierarquia das estruturas tradicionais de governança, logo, os planos devem ser 

executados exatamente como foram planejados. Os implementadores são avaliados sobre o 

quanto as decisões do governo são fielmente executadas e as problemáticas que aparecem são 

consideradas “desvios de rotas” 23,25. 

   Na bottom-up, a política é considerada flexível, dinâmica e contínua, pois se considera a 

possibilidade de haver modificações no decorrer do processo de tradução das decisões, gerando 

resultados diferentes. É feita a análise pela outra extremidade: a dos implementadores da linha 

de frente, considerados como elementos-chave, uma vez que o sucesso ou insucesso dos 

programas dependerá habilidade desses atores e da adaptação aos diferentes contextos 25,27. 

   Diante disso, esse tipo de abordagem busca entender a implementação no que de fato 

acontece, perante a descrição dos processos complexos que lhes são inerentes e os seus 

resultados, assumindo as limitações de cada decisão técnica e política. O foco está na equipe de 

linha de frente durante a aplicação das leis e realização das políticas, pois são esses 

trabalhadores os tomadores de decisões cruciais em seus processos de trabalho4,28.  

   Surge então a compreensão de que a política é feita pelas autoridades eleitas e funcionários 

do topo, mas executadas pelos atores de linha de frente conhecidos na literatura como BNR’s. 

Esses agentes implementadores agem com relevante grau de decisão em suas atividades 

cotidianas, ou seja, até certo ponto o comportamento dos burocratas é baseado em normas, 

hierarquia e estrutura organizacional, ao passo que nas suas rotinas de trabalho as decisões 

envolvidas podem ser delegadas em função da própria natureza de suas funções, a depender das 
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situações que vivenciam. Tais fatores levam à uma situação paradoxal, uma vez que de um lado 

suas atividades são programadas com o objetivo de alcançar os resultados das políticas públicas, 

do outro existe um grau de adaptação e escolhas em relação à casos individuais complexos 29.  

   Apesar dos estudos sobre implementação de políticas e desigualdades terem avançado à 

nível nacional, ela ainda está em processo de amadurecimento no Brasil. O campo permanece 

pouco explorado e ainda bastante restrito às análises relativas às ciências políticas, sendo 

interessante uma maior abordagem dos efeitos decorrentes da categorização e julgamentos dos 

BNR´s, já que no contexto brasileiro as situações tomam ainda proporções e contornos 

diferenciados. Se políticas públicas brasileiras têm como objetivo gerar acesso universal em 

locais com muitas de heterogeneidades, assim como restrição de recursos30,31, é importante 

aproximá-las da Ciência Política para equacionar algumas questões. Tal processo é possível 

através do campo de saberes, agentes e práticas da Saúde Coletiva. 

      Diante disso, cabe aos agentes implementadores enfrentar uma aparente dicotomia entre 

como gerar um acesso universal frente a um contexto com desigualdades tão marcantes, as 

quais exigem o tratamento diferente dos desiguais. Ademais, à medida que possuem a 

responsabilidade de distribuir benefícios e sanções, os BNR´s protagonizam debates políticos 

importantes na prestação de serviços públicos. A implementação pode caracterizar-se então 

como um processo de negociação explícita ou implícita entre membros do órgão púbico 

responsáveis pelas etapas iniciais de elaboração, os implementadores burocratas e seus usuários 

29,32,33.  

 

2.1.2 Burocratas de Rua como implementadores: autonomia na tomada de decisões? 

 

         Em Street-Level Bureaucracy, Lipsky (1980; 2010)4,5 denomina de BNR´s os 

profissionais (policiais, professores, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, agentes 

comunitários de saúde - ACS, dentre outros), responsáveis pela entrega direta de políticas e 

serviços públicos aos cidadãos. São eles que recebem ou gerenciam boa parte dos orçamentos, 

possuem ingerência sobre a população de baixa renda, pois é por meio deles que o cidadão tem 

acesso a administração pública e aos direitos e benefícios governamentais. Além disso, possuem 

responsabilidade na construção da imagem do Estado perante os cidadãos e são fontes de 

informações relevantes para o desenho das políticas públicas34.  
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          Weber (1947)35 foi um dos primeiros a pesquisar sobre a burocracia, colocando os BNR´s 

como foco da sua discussão em uma dimensão do exercício de poder que nos interessa aqui: o 

poder racional-legal. Na visão dele, esses atores políticos cumpririam o papel de execução 

fidedigna das regras estabelecidas pelo Estado, ao seguir procedimentos pré estabelecidos e 

garantir a manutenção das hierarquias e de suas atribuições, ou seja, de agir de acordo com as 

normas legais pré definidas dentro de uma estrutura organizacional. Então, em sua Teoria 

Burocrática, a ideia de burocracia estaria diretamente ligada ao conceito de autoridade, segundo 

ele, distribuído em três tipos: autoridade tradicional, autoridade carismática e autoridade 

racional-legal36,37,38.  

      A autoridade tradicional seria baseada em costumes, tradições e práticas passadas 

culturalmente por figuras como patriarcas e anciões, ou seja, a legitimidade das condutas é 

considerada sagrada, baseada em tradições religiosas, crenças e costumes sociais. A autoridade 

carismática, é associada às características físicas e/ou de personalidade do líder em questão, o 

qual possui seguidores que reverenciam seus feitos, história e qualidades pessoais. Já a 

autoridade racional legal é aquela garantida por regras/normas reconhecidas e aceitas por 

grupos, estabelecidas por uma pessoa que assume um cargo, independente de quem seja36,37.  

      Os conceitos de Weber possuem uma postura técnica e mecanicista ao enfocar na 

previsibilidade e estabilidade, sem levar em conta as alterações do cenário externo, a 

qualificação dos membros da organização, a tecnologia e seus avanços. Todavia, a 

complexificação das sociedades ao longo do tempo e consequentes mudanças estruturais da 

atuação estatal ressignificou o papel dos BNR´s, foi dando lugar à percepção de uma 

diversidade de funções e atribuições que merece atenção. Acredita-se então que a autoridade 

racional-legal é materializado dentro das profissões por meio da formação, credenciamento a 

própria autonomia 2,36,37,38,39.  

          Atualmente os estudos mostram que a ação dos BNR´s é um fator relevante para o 

sucesso das políticas públicas, pois eles precisam exercer um papel de governança para atender 

às necessidades de saúde da população com economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

Ou seja, dentro da legitimidade de um espaço público em construção, esses trabalhadores 

desenvolvem mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 

direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação adequada dos serviços de interesse da sociedade. Nesse sentido, eles vivenciam 
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rotineiramente uma pressão dupla em suas atividades: pelo Estado para cumprirem normas e 

atingirem metas, e pelos cidadãos para aumentar seu acesso e efetividade nos serviços 

prestados5,6. 

                O Estado teria como base o controle administrativo ou gerencial nos setores públicos ou 

privado do trabalho, o qual, verticalmente manejaria a prática profissional. Por outro lado, o 

profissionalismo se sustentaria pelo princípio ocupacional que daria o direito de determinar e 

avaliar a maneira com que seu trabalho deve ser executado, sendo orientado pelo conhecimento 

dos profissionais para atuar de maneira livre dos consumidores ou dos gerentes40,41. 

    Em virtude da complexidade desse espaço de tomada de decisões, a aquisição da 

discricionariedade pelos BNR´s é considerada como elemento chave para analisar a atuação 

desses autores. A literatura tem definido a discricionariedade como um espaço de racionalidade 

usado para transformar uma regra geral em uma determinação específica, cujas decisões são 

tomadas perante escolhas entre um conjunto de alternativas que a lei não pré-determina, com 

base em situações disponíveis em cada realidade. Os BNR´s exercem suas atividades de acordo 

com variáveis disponíveis em sua realidade, sejam elas pessoais, profissionais, regulamentadas 

ou não, que, a partir delas a implementação ocorre 5,42,43,44. O modelo burocrático de Weber não 

englobava nem proporcionava a ideia de discricionariedade, pois não caberia ao BNR´s decidir 

o conteúdo das políticas, mas somente colocar a implementação em ação de decisões 

previamente tomadas pelos formuladores, sem nenhuma interferência45. Entretanto o modelo 

proposto pelo autor pode se aproximar do conceito de autonomia profissional em sua dimensão 

técnica já que para exerce-la faz-se necessário que o sujeito tenha o poder de acionar elementos 

racionais e científicos para realizar determinado trabalho.  

        No campo da Sociologia, Hupe (2013)45 aponta para uma espécie de autonomia de ação 

administrativa na intenção de realizar julgamento das situações com que o burocrata lida, de 

maneira que os agentes discricionários realizam seu papel reforçando a própria liberdade. 

Diante disso, Lipsky5 reforça sua ideia em torno desse conceito: quanto mais espaço para o 

exercício da discricionariedade, mais se torna importante entender como os burocratas se 

comportam, pois existe uma certa pressão por conflitos das políticas, padrões profissionais, 

objetivos organizacionais, gestão e requisitos dos públicos com os quais interagem32,34,46,47.  

        A manifestação da discricionariedade ocorre por meio de um processo de categorização e 

alocação dos usuários, no qual os indivíduos chegam em busca dos serviços públicos como 
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pessoas únicas, com demandas individuas e portadores de diferentes experiências de vida, 

instâncias e expectativas. É preciso os implementadores receberem as demandas e classificá-

las, enquadrando cada usuário e suas precisões em categorias de atividades pré estabelecidas, 

porém com espaço considerável de interpretação. Outra função é tornar evidente para os 

cidadãos como se portarem perante o Estado, explicando os procedimentos, mostrando forma 

de comportamento, grau de deferência esperada, penalidades possíveis, como obter 

informações, dentre outros5. Essa ação exige, em certa medida, graus de autonomia no trabalho 

em saúde. 

        Nesse contexto, Freidson48 considera que os trabalhadores manifestam um conjunto de 

estratégias coletivas com vistas a estabelecer um monopólio sobre determinado serviço. O 

Estado concede a autoridade legal para selecionar, recrutar, examinar, licenciar, reavaliar 

desempenhos e instituir os limites formais de sua jurisdição. Nesse processo, as profissões 

protegem-se dos interesses específicos do mundo da política pelo domínio da perícia (expertise) 

e a delimitação de fronteiras de trabalho, dentro do processo de profissionalização49. A partir 

da divisão social do trabalho contemporâneo o limite entre profissões e ocupações, como é o 

caso dos ACS’s passa a ser limítrofe e isso nos dá margem para compreender o conceito de 

autonomia profissional em organizações do trabalho consideradas, pela literatura como 

ocupações para a implementação das políticas. Esses elementos serão tratados mais adiante. 

        Retomando a discussão acerca da implementação de políticas públicas, de acordo com 

Moleer (2009), existem dois tipos de categorização das situações encontradas neste processo:  

a de merecimento, considerada uma avaliação moral e individual sobre os usuários, tendo como 

base critérios como necessidade, responsabilidade, reciprocidade; e a de direito, que leva em 

conta uma dimensão grupal ou coletiva baseada na lei e suportada por critérios como equidade 

e direito. A adoção de categorizações em suas vivencias diárias permite que os agentes de base 

enxerguem por vezes os programas elaborados pelos seus superiores como distanciados da 

realidade e, devido a isso, começam a se questionar se essas autoridades estão realmente 

preocupadas em solucionar os problemas sociais50. 

        Por outro lado, outros autores tem mostrado que as individualidades do público alvo, 

analisadas de maneira específica pelos burocratas, auxiliam a explicação do uso da 

discricionariedade como um processo social de racionalização sobre usuários diante de um 

contexto de regras que limitam a ação44. Também já foi demonstrado como o exercício da 
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discricionariedade tem influência em dimensões sociais e culturais, pelas quais a história social 

dos burocratas tem relação com a construção dos seus hábitos e escolhas42,51,52. 

    No cotidiano com os utilizadores dos serviços, os BNR´s carregam consigo uma 

infinidade de guias normativos e interpretações que precisam ser ajustadas para se adequar às 

categorias administrativas diante de realidades em contextos críticos de recursos escassos e 

pressão tanto por parte da gestão, como dos própria comunidade. Eles precisam decidir quem 

deve receber o que naquela determinada situação, logo as práticas executadas a nível de rua na 

maioria das vezes são permeadas de elementos não oficiais que geram sistemas de construção 

de merecimento e acesso diferenciado de públicos à determinadas políticas. A 

discricionariedade acaba sendo influenciada por diversos fatores: as atividades a serem 

executadas, o contexto da tomada de decisão, as constrições da carga de trabalho; a cultura da 

organização; os constrangimentos envolvidos frente às normas; o ambiente externo à 

realidade5,25,53,54. Dessa forma podemos nos aproximar do conceito de autonomia profissional 

como o poder legitimado por uma função no trabalho que é credenciada pela Estado, mas que 

não passa apenas, por suas determinações normativas. A autonomia passa a ser pensada por nós 

como forma de colocar em prática contidas no trabalho que, não necessariamente, se vinculam 

com decisões do top-down, mas sobretudo, em dinâmicas construídas e consolidadas como  

bottom-up. 

         Vale, portanto, ainda que de maneira elucidativa buscar a diferença entre 

discricionariedade e autonomia dos BNR´s. Batey e Lewis (1982)55 definem autonomia como 

“a liberdade para tomar decisões discricionárias e vinculativas consistentes com seu escopo da 

ação e a liberdade de atuar com base nessas decisões”. Essa liberdade está relacionada ao 

“devido poder de agir”, que derivaria tanto da autoridade da posição hierárquica ocupada como 

do conhecimento pertencente ao burocrata. Hupe (2013)45 defende a autonomia como a 

independência de atores em buscar o melhor caminho a ser seguido, com base de reputação por 

expertise e desempenho apropriado de tarefas. 

             Em relação ao “poder de ação”, Freidson (2009)12 considera a autonomia profissional 

como uma qualidade que confere poder à profissão, a qual alcança seu status quando cumpre 

seu fazer sob a égide da sociedade e do controle estatal. Isso remete que existe um domínio da 

profissão em controlar seu trabalho, mas que deve ser garantido pela sociedade. Esse 

conhecimento ou expertise é considerado como uma habilidade adquirida ao longo do tempo 
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nas diversas áreas do saber e formação profissional e demostra, na maioria das situações, que 

quanto maior o poder de uma profissão, maior seria a autonomia profissional. Logo, a posição 

de importância que a profissão apresenta no interior de uma sociedade a fazem reconhecida e 

importante para a resolutividade faz situações13. Entretanto, na ESF é indiscutível o poder dos 

ACS’s na implementação de políticas públicas enquanto BNR’s por estarem, necessariamente, 

em contato direto com a equipe e com a população. 

             Basicamente, quando o Estado cria as regras, cabe aos BNR´s a deliberação das 

prioridades para cada situação envolvida. Todo esse processo irá apresentar influência na 

mentalidade e no comportamento de outros atores, que variam conforme suas capacidades e seu 

reconhecimento. São micro relações entre profissionais, trabalhadores e usuários que envolvem 

práticas individuais, coletivas (relacionamentos, condutas), bem como fatores organizacionais 

(posição hierárquica do ator, capacidades da instituição) que limitam ou promovem sua ação 

autônoma. Configura-se, então, um sistema de interações que podem potencializar ou dificultar 

a realização das atividades planejadas, na qual ocorre uma mobilização de saberes e práticas 

próprias da autonomia profissional5,32. 

             Nesse sentido, a autonomia constitui um processo de constituição de sujeitos humanos e 

autônomos, com capacidade de se auto - perceber e perceber o outro em sua dimensão 

individual e coletiva, atravessada pela criatividade e realização de solidariedade. Então, a 

autonomia pressupõe ao profissional o controle de seu trabalho exigindo dele uma visão global 

e das peculiaridades de suas práticas. Ademais, existe um espaço de liberdade no qual o 

trabalhador imprime seus valores, sua cultura e seu ideário profissional, logo, são distintos 

níveis de poder de ação, que podem variar conforme características do poder do corpo 

burocrático32,56,57,58. 

    Na Burocracia a Nível de rua, até certo ponto, existem normas, hierarquia e sistema 

organizacional no comportamento dos burocratas, porém, a depender de cada situação, a 

interpretação de como serão executadas as políticas públicas é guiada pelo poder de autonomia 

desses profissionais, na natureza de suas próprias funções para delegar as medidas mais 

adequadas, permitindo ou restringindo o acesso aos serviços e direitos frente às prioridades. 

Dessa forma, esses trabalhadores possuem uma posse de escolha que pode impactar diretamente 

no bem estar da população e na maneira como são tratados pelo Estado5,32,59,60,61. 
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          Consoante com esta discussão, Carpenter (2001) aponta que a autonomia está associada 

à capacidade de “agir conforme seus interesses”, ainda que esses sejam diferentes dos 

defendidos por políticos ou interesses organizados. Frente a isso, alguns estudos inferem que a 

atuação autônoma está relacionada a algum nível de diferenciação política e de autoconsciência 

dos valores que embasam os objetivos da ação. Baseado em suas ideias e objetivos, esses atores 

podem influenciar tanto a mentalidade como o comportamento de outros em sua equipe de 

trabalho57,62,63. 

          O exercício das funções destinadas aos BNR´s em suas rotinas nem sempre estarão de 

acordo com a estrutura organizacional. Muitas vezes os agentes implementadores não 

concordam com os objetivos e perspectivas dos elaboradores das políticas, logo acabam não 

considerando legítimas as ordens vindas de seus superiores e não trabalham em conformidade 

com os critérios pré estabelecidos. Parte da literatura caracteriza estes burocratas como 

policymakers, com grande capacidade de alterar o desenho original das políticas, conforme o 

exercício da discricionariedade em realidades imprevisíveis e de escassez de recursos. No 

processo de decisão sobre cada caminho a ser seguido, os funcionários não precisam violar 

regras, já que geralmente as condições reais de trabalho estão aquém das necessárias, 

legitimamente pode haver a recusa de atuar diante da veracidade dos casos. Se as leis obrigam, 

elas também resguardam o agente na ponta do sistema4,5.  

         Outro conceito, defendido por Lipsky5, seria o de “coping”, o qual pode ser definido como 

esforços comportamentais que os burocratas utilizam na interação com usuários para suportar, 

enfrentar ou reduzir demandas e conflitos que encontram no cotidiano64,65. Tais estratégias são 

resultantes da pressão cotidiana sofrida pelos burocratas, que precisam lidar com diferentes (e 

por vezes opostas) demandas de trabalho, o que os leva a desenvolver mecanismos para lidar 

com limitações que os impedem de exercer o seu trabalho de maneira ideal (atendimento 

“rotinizado”, apego, quebra ou contorno das regras; dentre outros)5. 

         Frente a isso, pode-se considerar que os BNR´s, por atuarem mais próximos dos 

usuários podem ter mais capacidade para levar em conta circunstâncias peculiares e individuais 

no momento de oferecer o serviço, beneficiando de forma eficiente os cidadãos mais 

necessitados de assistência naquele determinado momento, pelo que chamamos de 

“discriminação positiva”. Por outro lado, existe a mesma possibilidade de que o exercício da 

discricionariedade faça com que esses trabalhadores aloquem recursos de forma indevida para 
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o favorecimento próprio ou de pessoas escolhidas por meio de relações clientelares, 

influenciados por julgamentos, classificações e percepções de merecimento, o que poderia 

impedir o acesso dos usuários à serviço que teriam direito, criando novos “nichos de 

exclusão”4,31,51,66,67. 

              Toda essa discussão mostra que a implementação das políticas de saúde exige uma 

grande responsabilidade, pois esses profissionais de linha de frente são os agentes executores 

das ações que permitem a entrega dos direitos aos cidadãos de maneira efetiva. Ou seja, suas 

atividades diárias exigem diversas escolhas e decisões em relação aos benefícios e as sanções 

que irão impactar na vida da população. Muitas vezes, o trabalho da linha de frente é ignorado 

por existir uma dificuldade em pesquisar esse processo, e consideram que realizar mais estudos 

da influência da atuação desses atores enriquecerá a compreensão sobre êxitos e fracassos na 

implementação” 5,29.  

 

2.1.3 Burocracia a Nível de Rua no contexto da sociologia das profissões: existe autonomia 

profissional? 

 

         Nos últimos anos, os estudos sobre os BNR´s estão associados à diferentes contextos: 

análise das interações (burocratas entre si, burocratas e gestão, burocratas e usuários); análise 

dos indivíduos em atuação; análise das organizações (modelos de gestão, regras, desempenho); 

análise dos tipos de políticas; análise das políticas em diferentes países e estados. Algumas 

correntes analíticas tentam compreender a atuação dos BNR´s através da dimensão coorporativa 

que determinadas profissões detêm e influenciam na atuação desses profissionais da linha de 

frente. Outras analisam com perspectiva sociológica, aspectos sociais e culturais para entender 

a atuação da burocracia, porém são poucos os estudos relacionados à autonomia profissional e 

à sociologia dos sistemas de profissões68. 

       Em uma breve digressão para uma análise histórica conceitual, o termo “Profissão”, em 

seu uso mais antigo - anterior ao século XVI- relaciona-se à declaração, expressão de intenção 

ou propósito. Na Idade Média já é utilizada para designar as ocupações com formação 

acadêmica específica fornecidas pelo Estado ou por instituições religiosas, com vistas ao 

desenvolvimento de uma atividade ou função especializada. No período do Renascimento, as 

profissões tradicionais (Medicina, Direito e Teologia) foram secularizadas. A Revolução 
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Industrial contribuiu para o progresso da ciência, o que levou ao aumento do número e tipos de 

profissões resultantes da necessidade de especialistas devido à exigência técnica pela ordem 

política e social. Em meados do século XIX, começa a existir uma separação entre os 

profissionais com grau de conhecimento formal nas faculdades e os demais trabalhadores69,70. 

        Desde o final do século XIX, pensadores como Spencer, Weber, Durckein, dentre 

outros, reflexionavam sobre o fenômeno das profissões e a divisão social do trabalho, tendo 

como pensamento comum o fato de considera-las formas de organização social para a 

compreensão de trajetórias, na organização de campos de saber na construção e manutenção de 

laços que compõem as variadas relações em sociedade no mundo de hoje41,71,72,73,74.  

            Apenas no final dos anos 1960, as Universidades são ditas por Parsons (1939)75 como 

fundamentais para a institucionalização e legitimação entre o conhecimento e a sociedade, 

considerando que “a origem fundamental do sistema profissional moderno residiu no casamento 

entre profissionais e determinadas categorias de práticos”. As profissões, para o bem e para o 

mal, seriam então a mais importante mudança ocorrida nas sociedades modernas, na qual a 

profissionalização e a legalização trabalhista tornavam-se fundamentais para a qualidade dos 

serviços prestados, já que nem todos possuíam competência para apreciar tais serviços. 

        Tomemos como exemplo o estabelecimento, nas universidades europeias durante a 

Idade Média, a medicina como profissão que tem conseguido uma conexão sistemática com a 

ciência e tecnologia, propagando uma divisão de trabalho complexa, por meio da organização 

de um crescente número de prestadores de serviços técnicos em torno do diagnóstico e 

tratamento das doenças. É preciso ressaltar que essa profissão alcançou “sucesso’ em seu 

processo de profissionalização por ser legitimada como essencial para o bem estar dos cidadãos, 

desmerecendo e lutando contra outras práticas de saúde e cuidado12. 

        O que vale pontuar é que, salvo as exceções, o trabalho de práticos ou de ocupações 

buscam se aproximar deste processo de profissionalização através do desenvolvimento de uma 

base científica suficiente, a ponto de consolidar um trabalho que parecer ser superior aos outros 

ofícios de cuidar. Entretanto, esta expertise não é suficiente para a legitimidade social e assim, 

mecanismos como busca de controle, autonomia e credenciamento provoca aceitação da 

sociedade por algumas atividades laborais ocupando papel de destaque e poder social. Embora 

muita coisa tenha mudado nos tempos atuais, existe um certo consenso na sociedade de 
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hierarquia da profissão médica frente às demais, sendo considerada como um estereótipo de 

profissão com alto grau de autonomia técnica e econômica12,76. 

        Segundo Machado (1997)76, ao longo de sua história, adquiriu um vasto e complexo 

conhecimento empírico e científico, transformando as práticas em uma sofisticada ação com 

alto nível técnico científico, cuja expertise é considerada incontestável. Por apresentar tais 

características, a medicina, ainda que não seja nosso tema de estudo é considerada 

socialmente, um tipo ideal de profissão. Essa escolha de exposição para nosso estudo nos 

serve para afirmar que, existe um problema constitutivo das profissões: a existência de 

hierarquia entre os profissionais e o mundo de trabalho48. Nessa direção a divisão social do 

trabalho desenhou comportamentos no mundo do trabalho que merecem atenção. 

      Na sociologia, duas principais vertentes surgem para analisar as profissões: a 

funcionalista1 e a interacionista2.   Ao apoiar a corrente interacionista, Hughes declara que o 

trabalho humano deve ter como ponto de partida sua divisão social. Esse processo geraria uma 

hierarquização de funções com seleção profissional através da licença, por autorização legal 

para o exercício de certas atividades, e de mandato como maneira de assegurar uma função 

específica. Haveria uma diferença entre profissão e ocupação dentro das condições de 

exercício de uma determinada atividade e a existência do papel de profissional possibilitou 

compreender a emergência de um modelo de simultâneo às mudanças políticas e econômicas 

associadas à crescente e contínua massificação do ensino e à extensão dos mercados77. 

       Na ótica da sociologia das profissões, o desempenho das atividades pelos burocratas e 

as reflexões sobre a autonomia profissional são fundamentadas por alguns estudiosos. O 

sociólogo Eliot Freidson, considera o conhecimento formal como instrumento de poder que 

varia em cada profissão, baseado em conceitos de autonomia, expertise e o conceito de ideal 

 
1 Na vertente funcionalista, as profissões são classificadas segundo seu funcionamento e organização social, 

considerando-as como importância estratégica para o desenvolvimento da sociedade, isto é, uma mudança 

essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados, visto que os clientes não possuíam competência para 

executar as atividades. O papel estatal era meramente conceder o monopólio legal, reconhecendo a superioridade 

técnica do profissional e a divisão do trabalho é apenas resultado da capacidade de responder às demandas sociais 

(DUBAR, 2005; OLIVEIRA, 2015). 
2   Já a vertente interacionista amplia a análise para além da formação ao considerar que o exercício profissional 

envolve elementos da dinâmica de interação entre o indivíduo e o mundo que circula, no “mundo vivido do 

trabalho”. As profissões seriam então espaços de conflitos de interesse que implicavam heterogeneidade técnica, 

metodológica, tipos de clientes e conceitos de missão que determinam a estrutura interna de um grupo profissional. 

Os profissionais se valorizam por acreditar que seu trabalho é correto e mais benéfico para a sociedade, então 

precisam de reconhecimento (DUBAR, 2005; OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2015).            
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de serviço. Basicamente, o autor considera que a autonomia confere ao profissional o controle 

de seu trabalho, capacidade de julgamento e decisão, exigindo dele uma visão global das 

individualidades de suas práticas40,78. 

         A expertise considera o saber como elemento fundamental, ou seja, a associação entre 

o treinamento e experiência gera uma autoridade implícita do profissional dentro de seu 

monopólio de conhecimento. O ideal de serviço é considerado o compromisso social 

assumido pelo trabalhador dentro do sistema organizacional. Diante desses conceitos, o autor 

mostra que o conhecimento adquirido por meio de uma vivência específica e prolongada é 

característica principal das ocupações profissionais, além de defender que o monopólio do 

saber leva à independência no desenvolvimento de sua prática40,78. Essa independência pode 

ser aqui pensada como a manifestação da autonomia profissional no trabalho cotidiano. 

         Devemos tratar, portanto, deste conceito, oriundo da tipificação das profissões como 

dimensões que extrapolam esta categorização. No mundo do trabalho na atualidade ainda 

que uma prática não possa se enquadrar como profissões por não apresentar trabalho 

peculiarizado da economia formal com uma estrutura teórica de conhecimento e habilidades 

discricionárias; jurisdição exclusiva na divisão do trabalho; posição de proteção no mercado 

baseada em credenciais qualificadas criadas pela ocupação; programa de treinamento 

desenvolvido fora do contexto de trabalho que produza credenciais qualificadas por meio do 

ensino superior; competência do compromisso em realizar um trabalho adequado em 

detrimento do ganho financeiro e da eficiência econômica da atividade, existe autonomia 

profissional quando pensada em dialogo com elementos da BNR79,80. Ou seja, estes 

elementos estruturados ao redor da autonomia profissional gerada por uma sociedade ou 

Estado, dá significância e poder tanto às ocupações quanto às profissões dependendo do 

contexto em que são executadas as práticas de trabalho.  

        Ao analisar os aspectos sociológicos propostos no tipo ideal freidsoniano, Oliveira & 

Oliveira (2015)41 propõe que o discurso do profissionalismo, narrativa que carrega a 

autonomia profissional, revela-se em duas dimensões distintas: a instrumental (ocorre 

valorização da técnica e da ciência, padronização de condutas, além de disputas políticas e 

econômicas) e a expressiva (conjunto de crenças e valores que os profissionais justificam 

suas ações individuais). Ambas as dimensões podem ser reconhecidas dentro de uma 

profissão ou ocupações por meio das representações sociais que apresentam forte influência 
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da sua estrutura organizacional. Podemos nos aproximar deste postulado para buscar 

compreender como os BNR’s se colocam enquanto trabalhadores e / ou profissionais dentro 

de um sistema de profissões interdependentes que estão permanentemente em disputa por 

espaço, poder e porque não, por autonomia profissional. Cada profissão se dedica à um 

conjunto de atividades ligadas com laços de jurisdição, logo a resistência ou fragilidade 

desses laços determina o dia a dia de cada profissional ao influenciar ou ser influenciado 

pelos demais81. 

A autonomia profissional é definida, portanto, como a capacidade de um indivíduo em 

realizar suas atividades trabalhistas por meio da utilização de habilidades, conhecimentos e 

atitudes para tomar decisões e resolver situações no seu espaço de atuação, ato esse que 

demanda possuir segurança e conhecimento para tomar iniciativa em certos momentos. 

Aprofundando esta discussão, Elston (1991)14 propõe que o conceito de autonomia 

profissional no campo da saúde exige uma maior singularização e aponta três dimensões: 

autonomia técnica (o poder da profissão em estabelecer padrões e avaliar o desempenho 

clínico); a autonomia política (o poder de tomar decisões políticas como especialistas 

legítimos da saúde); e a autonomia econômica (o poder de determinar os graus de 

remuneração pessoal ou de recursos disponíveis para realizar seu trabalho)15. 

Diante disso, é possível pensar no trabalho em saúde em face à duas esferas, 

considerando os tipos de autonomia: institucional e interacional3. Na primeira, existe a união 

dos preceitos de autonomia política e econômica, utilizando preponderantemente, aspectos 

do discurso do profissionalismo na dimensão estrutural para o fechamento social através da 

padronização, codificação da conduta e valorização da ciência como verdade na negociação 

da regulamentação profissional junto aos seus membros, clientes, Estados e demais 

 
3 Nesse sentido, o corpo administrativo ou institucional como, por exemplo, os Conselhos Profissionais, se 

asseguram pela autonomia econômica e política, encontrando-se frequentemente em uma postura 

organizacional em sua relação com o Estado, o mercado e a sociedade. Já a autonomia técnica é descrita como 

a forma pela qual um profissional aplicaria seu conhecimento em três etapas, consideradas como “singularidade 

do raciocínio profissional”: 1) a classificação do problema, ou diagnóstico pelo qual o profissional procura no 

sistema de conhecimento informações que permitam identificar o caso concreto; 2) o raciocínio/argumentação 

inferidos sobre o problema ou diagnóstico pelo qual o profissional analisa os possíveis caminhos para resolve-

lo; e 3) o agir sobre a problemática, no qual o profissional resolve o problema a partir de informações contidas 

em seu discernimento. Os detentores de autonomia técnica e econômica estariam localizados na esfera 

interacional e seriam repetidamente influenciados pelo mercado, clientes/pacientes e pela esfera institucional  

(ABOTT, 1998; FREIDSON, 1994; OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2015). 
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profissões81,82. Na segunda esfera, existe a valorização da autonomia técnica, na qual o uso 

da ciência é acompanhado de valores, ética e compromisso com um bom trabalho, de forma 

que a estratégia discursiva do profissionalismo coloca-se predominantemente em sua 

dimensão expressiva14,83. Nesta última dimensão, defendemos que a ocupação de ACS se 

coloca historicamente como autônomo na implementação das políticas públicas. 

Essa defesa dialoga com a afirmação de que uma profissão não é um bloco homogêneo 

de indivíduos, pelo contrário, ela é composta por um grupo heterogêneo de indivíduos 

distribuídos em ocupações e departamentos. As relações profissionais com o mundo exterior 

(Estado, sociedade, demais profissões e ocupações) se dariam através da autonomia 

profissional. Esta, teoricamente, seria corporizada no interior do profissionalismo como 

modelo de organização do trabalho, isto é, uma ocupação se tornaria uma profissão não só 

pelo fato do operador possuir conhecimentos e habilidades, mas também ao obter sucesso 

ao pleitear nas suas relações externas a necessidade de autonomia e autorregulação como 

premissa para seu desenvolvimento trabalhista. Ou seja, quanto mais próximas das 

profissões típicas, mais poderosas seriam as ocupações e, por conseguinte, mais autonomia 

teriam75,78,81,84,85. 

     Foi a partir deste modelo que ao longo do tempo, o surgimento de novas profissões ou 

ocupações com discurso profissional nas sociedades modernas transforma a organização da 

sociedade41. Perante isso, Freidson propôs princípios de negociação pelos quais uma 

ocupação se tornaria uma profissão, sistematizados por Rodrigues (1997)69: definição de 

uma tarefa como essencial na divisão do trabalho; reivindicações de que somente 

trabalhadores com certa expertise podem realizar esses encargos; negociações com outros 

grupos ocupacionais que realizam atividades situadas em zonas de fronteira como tentativa 

de delimitar um campo de atuação; e o desenvolvimento de estruturas formais as quais 

envolvam instituições protocolares de formação e credenciamento40,80. Dessa maneira, a 

autonomia profissional poderia ser explicada por esses conceitos, que podem justificar o fato 

de um determinado BNR ter um maior controle sobre o trabalho realizado em relação aos 

demais de sua equipe. 

Na dinâmica de interação entre o trabalhador e o mundo ao seu redor, existe um espaço 

de conflitos de interesses que requerem diversidade técnica, metodológica e conceitos de 

missão que determinam a estrutura interna de um grupo profissional. Dessa forma, as 
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profissões e ocupações devem ser pensadas como arranjos estruturais, ocupacionais, 

institucionais e ideológicos, detentora de normas e valores para a conquista e preservação do 

poder78. Mas como mensurar este poder? Como questão relacional, podemos compreender 

que a autonomia profissional em sua dimensão técnica pode determinar, em certa medida, a 

autoridade de dado trabalho e não necessariamente de uma profissão ou ocupação. Nesta 

linha de pensamento os ACS’s podem ser historicamente, tomados como trabalhadores com 

crescente autonomia técnica enquanto BNR’s ainda que não possuam autonomia política ou 

econômica. 

A tarefa preeminente é a de relacionar dentro do sistema de profissões estabelecidas no 

interior da Estratégia de Saúde da Família, como os trabalhadores exercem sua autonomia 

profissional para implementar políticas sendo, portanto, considerados BNR’s. 

 

2.2-   Estabelecendo relações: Burocracia a Nível de Rua e autonomia profissional na 

Estratégia Saúde da Família  

 

            Nesse tópico será abordado a atuação dos Burocratas a Nível de Rua dentro da 

Estratégia Saúde da Família, considerada uma das principais políticas públicas do Sistema 

Único de Saúde. O objetivo é desvendar as variadas funções que esses trabalhadores podem 

desempenhar em suas rotinas de implementação, juntamente com os demais componentes 

da equipe, como também os fatores que podem influenciar nesse processo. Ao final, 

destaca-se a atuação do Agente Comunitário de Saúde e a importância do seu trabalho na 

implementação de políticas dentro da estratégia, justificando a sua escolha como público 

alvo dessa pesquisa. 

 

2.2.1 Atuação dos Burocratas a Nível de Rua na Estratégia Saúde da Família: 

relações profissionais e tomada de decisões 

 

          No Sistema Único de Saúde (SUS), a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é o 

modelo preferencial de organização da Atenção Básica de Saúde (ABS), e espera-se que 

ela seja capaz de abordar o processo saúde doença dos indivíduos de modo articulado ao 

contexto das famílias e comunidade, sendo uma opção de atendimento bem mais próximo 
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à realidade. Nesse contexto, a adstrição dos usuários coloca-se como estratégia central de 

reorganização de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, sendo formadas 

relações de vínculo, afetividade e confiança entre os cidadãos e as equipes das unidades 

básicas de saúde (UBS), ao passo que estas tornam-se referência para o cuidado, 

assegurando a resolutividade das ações de saúde e a longitudinalidade da 

atenção16,17,86,87,88,89.    

          A equipe atuante em uma ESF é composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, 

técnico ou auxiliar de enfermagem e o agente comunitário de saúde com autonomia distinta 

e em disputa. Também poderão ser acrescidos outros profissionais como Cirurgião – 

Dentista, técnico ou auxiliar em saúde bucal, a depender da necessidade dos municípios. 

Cada gerente de uma UBS recebe das secretarias estaduais e municipais de saúde 

orientações relacionadas às regras estabelecidas a nível federal sobre a utilização dos 

recursos. A partir disso, cabe aos profissionais da linha de frente organizarem suas rotinas 

de implementação, tanto das ações e práticas desenvolvidas em suas rotinas de trabalho, 

como também as interações estabelecidas entre eles e os usuários12,87. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define atribuições comuns a todos os 

profissionais dentro de uma ESF: participação do processo de territorialização; promoção 

do cuidado em saúde da população adscrita; visita domiciliar, integralidade de práticas; 

garantia da integralidade da atenção; realização de busca ativa e notificação de doenças e 

agravos de notificação compulsória; escuta qualificada das necessidades da comunidade 

com humanização e criação de vínculos; planejamento de ações multiprofissionais; 

promoção de qualidade do registros das atividades nos sistemas de informação; promoção 

de atividades de educação permanente, dentre outros16,18.  

         Em resumo, as normas e regulamentos são decididos a nível Federal, a começar de 

uma ampla negociação com outros níveis de governos e entidades como conselhos de 

secretarias estaduais e municipais de saúde. Após essa normatização, os municípios ao 

aderir a ESF, passam a receber recursos federais e, concomitamente, são obrigados a 

cumprir todas as diretrizes estabelecidas. A partir disso, as secretarias municipais devem 

criar suas próprias rotinas de trabalho, organizar equipes, estabelecimentos e demais 

instâncias para o funcionamento. Todas essas operações são repassadas aos gerentes das 

unidades de saúde e estes, por conseguinte, para os demais membros da equipe. Pode-se 
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afirmar então que existe uma complexa cadeia de atores e tomadores de decisões, da qual 

pode gerar uma série de transformações a depender dos contextos envolvidos ao longo do 

território nacional16 .  

   Dentro da ESF, o desenvolvimento de ações envolve o trabalho interdisciplinar em 

equipe, pelo qual ocorre a valorização dos diversos saberes e práticas na visão de uma 

abordagem integral e resolutiva, além do acompanhamento e avaliação dessas ações 

implementadas, com o objetivo de readequar o processo de trabalho. Devido ao contato 

direto com a população atendida nesses serviços, os BNR´s possuem um grande impacto 

na vida das pessoas, uma vez que vivenciam as realidades de cada comunidade, recebem e 

transmitem as expectativas dos usuários sobre as políticas; criam regras de acesso aos 

benefícios ou recebimentos de sanções; medeiam aspectos das relações institucionais dos 

cidadãos com o Estado, tornando-se lócus da ação pública4,16. 

        Muitas vezes, no trabalho em equipe cada área profissional é compreendida como um 

conjunto de atribuições, tarefas ou atividades que são conectadas em diferentes processos, 

baseado no conhecimento sobre as funções do outro, valorizando a participação deste na 

produção do cuidado e estruturando consensos quanto ao alcance coletivo dos objetivos e 

resultados pretendidos. É interessante considerar que as pessoas não tem livre arbítrio para 

escolher com quem trabalham juntos, mas formam agrupamentos diante de cada situação 

que aparece, só que sempre trazem consigo suas representações e experiências anteriores18. 

        Dessa forma, no campo da saúde, o trabalho multiprofissional significa dividir tarefas, 

colaborar e interagir democraticamente, abarcando diferentes saberes, práticas, interesses, 

logo, surge a necessidade de estabelecer um plano de trabalho em comum para o cuidado 

centrado no usuário e na comunidade envolvidos. O ofício em equipe se torna pressuposto 

para a integralidade das ações de saúde, requerendo a construção de um projeto de 

assistência comum para atender às necessidades da população com qualidade90. 

         De acordo com Marsiglia (2004)90, as diretrizes operacionais para implementação 

da ESF divergem das que normalizam os hospitais de ensino e as atribuições das equipes 

multiprofissionais são amplas e complexas, exigindo dos profissionais de saúde novos e 

continuados conhecimentos, além da capacidade de análise dos problemas para o 

encaminhamento das soluções. Diante disso, os burocratas atuantes em uma ESF 

absorvem uma elevada responsabilidade dos serviços e são considerados esperança do 
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público na resolução dos seus problemas, ao passo que sofrem pressões para o 

cumprimento adequado das metas5,25.  

          Sendo assim, existem fatores que implicam positivamente ou negativamente no 

processo de implementação, já observados por alguns autores, tais como: limitação de 

recursos, falta de clareza nos desenhos das políticas, valores e crenças pessoais, incertezas 

de trabalho, interesses particulares ou de categoria dos burocratas, relações interpessoais, 

pressões ambíguas sofridas, desencontro de interesses, conhecimentos e 

desconhecimentos5,29. 

         Vale salientar que uma equipe de ESF é composta por diferente profissões e 

ocupações, mas principalmente de pessoas que trazem particularidades próprias, como: 

gênero, inserção social, tempo e vínculo de trabalho, vivências, formação e capacitação, 

visões de mundo, diferenças salariais, interesses próprios. Essas características 

influenciam o processo de trabalho, já que mudanças no comportamento (temperamento, 

caráter, personalidade, etc) podem ser considerados possíveis entraves para o 

relacionamento interpessoal e, consequentemente, pode interferir diretamente na 

implementação dos serviços2,5,18,92. 

         Alguns estudos com profissionais de linha de frente já identificaram problemáticas 

que interferem no exercício da autonomia pelos BNR´s: insatisfação com o trabalho 

realizado, incompatibilidade entre horas trabalhadas e remuneração, descontentamento 

econômico e pessoal, más condições de trabalho, sentimento de desvalorização e 

desprestígio, desencantamento com a profissão e com o próprio trabalho34,93.  

        De fato, condições adversas encontradas no ambiente de trabalho podem causar 

alienação, impotência, estresse, conflitos, disputas de poder, sentimentos de medo, 

insegurança e baixa autoestima, reprimindo iniciativa de mudanças e implementações, a 

fim de garantir uma assistência integral e qualificada. Muitas vezes, o papel na equipe 

não é compreendido de forma clara e consciente, logo as atitudes se tornam individuais e 

a competição fica bem mais notória90,94,95. 

          Fernandez e Guimarães (2020)3 caracterizam a atuação do BNR´s como uma 

variável dependente, considerando três conjuntos de fatores influenciadores em suas 

rotinas: políticos, organizacionais e profissionais. Os fatores políticos se inserem dentro 

de um sistema de controle das ações desses atores sociais. Pesquisas que analisam 
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sistemas federalistas e discutem a capacidade de autoridade que os funcionários políticos 

podem exercer sobre os burocratas mostram, com base em dados administrativos, que o 

poder político partidário está relacionado com a variação do desempenho dos 

trabalhadores de ponta3,29,66. Já outros estudos que analisam com mais profundidade a 

atuação dos burocratas, demonstram uma menor capacidade controle das autoridades 

superiores nesses trabalhadores29.  

         Frente a isso, os profissionais dos níveis operacionais dos serviços públicos não 

necessariamente compartilham dos mesmos objetivos que seus superiores e, quando não 

existe essa conformidade, é esperado que não se esforcem para alcançar os objetivos 

propostos. Nesse sentido, se os incentivos e sanções disponíveis aos níveis superiores não 

são suficientes para consertar discordâncias, pode-se surgir uma falta de motivação para 

o desenvolvimento das atividades. Cabe à gestão a função de buscar alternativas para 

melhorar a satisfação com o trabalho, conservando a produtividade5. 

         Já os fatores organizacionais focam nos papéis das organizações de controle (ou não) 

da discricionariedade dos trabalhadores de ponta, relacionando à atuação dos 

profissionais à estrutura do ambiente de serviço29. Basicamente, o trabalho executado 

pelos burocratas pode estar condicionado à incentivos organizacionais formais, já que a 

existência de complexidade organizacional aumenta a necessidade de decisões 

discricionárias, como também dificulta o controle e monitoramento das ações51. 

Acrescenta-se a isso o fato da restrição de recursos frente a uma alta demanda dos usuários 

pode mudar as estratégias de discricionariedade, podendo levar a atitudes individuais 

pelos implementadores ou criação de respostas iguais em uma mesma rotina para usuários 

com problemas diferenciados4. 

            Soma-se a isso os fatores profissionais, os quais referem-se à ideologia do 

trabalhador e normas construídas em seus processos de trabalho, influenciados pelos 

interesses individuais. Segundo Winter (2010), aspectos ideológicos e crenças individuais 

podem influenciar no comportamento discricionário dos trabalhadores, determinando 

uma conduta excludente em maior ou menor grau com relação aos usuários que buscam 

atendimento nos serviços29,95. 

          Diante disso, pode-se afirmar que os fatores influenciadores do comportamento dos 

BNR´s na implementação de políticas públicas distribuem-se como pessoais (crenças, 
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valores, altruísmo, vocação, auto interesse, poder discricionário), institucionais ou 

gerenciais (discricionariedade, sistemas de controle, responsiveness, leis, regras, 

recursos, incentivo, desempenho, estruturas de poder) e relacionais (com os usuários, 

gerentes e políticos). Ao analisar processos de trabalho é importante considerar as 

relações entre objetos, instrumentos e agentes como seus elementos constituintes. Em 

suas atuações profissionais, os agentes operam a transformação de objetos em produtos, 

através da realização de suas funções diárias. Quando existe uma divisão técnica do 

trabalho, é produzido um fracionamento desse trabalho original com a equipe, assim 

como introduz aspectos de complementariedade e interdependência em uma mesma área 

de produção34,97. 

          O entendimento de toda essa multiplicidade torna-se ainda mais complexo pelo 

fato de ser essencial analisar esses fatores por diferentes perspectivas teóricas e campos 

distintos. Na área do direito administrativo, preocupa-se em prescrever e normatizar os 

deveres e responsabilidades dos burocratas. Na economia, a preocupação é criar modelos 

econômicos racionais que procurem evitar grandes problemas de implementação ou 

comportamentos de fuga frente às suas funções. O campo das ciências políticas busca 

colocar em prática modelos de controle político e social para efetivar a conformidade dos 

trabalhadores. E assim ocorre com os demais campos, porém são necessários estudos para 

identificação de quais áreas demandam de maior ou menor discricionariedade na 

execução das políticas, uma vez que os BNR´s podem apelar para regras e leis com vistas 

a justificarem suas próprias decisões ou ações96,97,98. É nesse tabuleiro político e 

organizacional que os trabalhadores e trabalhadoras se movimentam enquanto BNR´s, 

então é interessante buscar compreender como funciona e onde surge esse movimento. 

      Os ACS, ainda que não sejam considerados profissionais pela definição de 

“profissão” clássica, são considerados BNR´S dentro da ESF por estabelecerem o contato 

direto entre o Estado, os demais profissionais da equipe e os usuários da saúde, sendo 

escolhidos dentro da comunidade onde atuarão. Moram no próprio território adscrito e 

assumem a responsabilidade de ajudar as famílias a cuidarem de seu próprio bem-estar e 

da saúde comunitária, atendendo junto à equipe moradores de cada residência pela qual 

lhe é designada. Em suas atividades, adotam estilos de mediação que permitem 

implementar políticas de acordo com o entendimento que possuem a respeito da 
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necessidade ou da capacidade de apreensão do usuário, muitas vezes transformando a 

linguagem técnica para uma linguagem comum do cotidiano nos interlocutores2,16.  

      A criação de relações de vínculo e confiança com a comunidade muitas vezes 

permite uma maior abertura dos indivíduos para o repasse de informações sigilosas, 

inicialmente para os ACS´s, por serem os primeiros a identificarem as problemáticas. O 

SUS garante aos seus usuários a privacidade das informações, princípio esse derivado da 

autonomia, o qual engloba a intimidade, a vida pessoal e a honra dos indivíduos, sendo 

permitida a estes a jurisdição de manter seus dados sob seu exclusivo controle, como 

também de comunicar a quem, quando, onde e em que condições devem ser revelados. 

Deste modo, a manutenção do sigilo constitui obrigação ética desses profissionais e dos 

demais da equipe99,100. 

    Em suas rotinas de trabalho, o ACS aproxima o saber técnico da equipe de saúde 

ao saber popular presente nos diversos grupos sociais da sua comunidade, desenvolvendo 

três dimensões: dimensão técnica (monitoramento de grupos específicos, doenças 

preponderantes e de risco, através de visitas domiciliares à famílias e informações em 

saúde com base do saber clínico e epidemiológico); dimensão política (reorientação do 

modelo de atenção à saúde na discussão das problemáticas da comunidade, enriquecendo 

a cidadania pela educação em saúde, com base nos saberes da saúde coletiva); dimensão 

da assistência social (tentativa de resolução de questões como o acesso aos serviços). 

Todos esses fatores mostram o trabalho do ACS como complexo e, a depender do 

contexto, pode originar relações conflituosas e, muitas vezes, direcionada para uma 

determinada dimensão101,102. 

    Além disso, é possível considerar a atuação do ACS como BNR uma mola 

propulsora do SUS, em virtude de, além das dimensões citadas, exercer o papel de 

educador para a saúde, ao organizar o acesso aos serviços, captar as necessidades, 

estabelecer prioridades e identificar situações de risco102,103. Dessa forma, exerce sua 

autonomia profissional na gerência de suas atividades no enfrentamento de desafios. Em 

vista disso, é interessante analisar todas as funções exercidas por essa categoria de BNR 

na ESF, contextualizando todo o processo envolvido na distribuição de políticas de saúde 

no território brasileiro. 
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3. OBJETIVOS 
         

3.1 Objetivo Geral 
 

Analisar a influência da autonomia profissional de Agentes Comunitários de Saúde como 

Burocratas a Nível de Rua na implementação de políticas públicas de saúde no Município de 

Currais Novos, Rio Grande do Norte. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

        -  Identificar os mecanismos de autonomia profissional no cotidiano de trabalho de ACS´s 

        -  Verificar como  os ACS´s enquanto BNR´s utilizam materializam a autonomia 

profissional em suas rotinas de trabalho. 

 

4. METODOLOGIA: CONSTRUINDO O CAMINHO DA PESQUISA 

 

4.1 – Aspectos metodológicos da pesquisa 

        Esse tópico tem como propósito apresentar o processo metodológico desenvolvido 

nessa pesquisa. Para esse fim, será detalhado cada etapa, pontuada e explicada a escolha 

teórica para coleta de dados e análise das narrativas coletadas na perspectiva da História 

Oral Temática. 

4.1.1 Etapas metodológicas e Aspectos Éticos da Pesquisa  
 

            A pesquisa é do tipo qualitativa e foi constituída por uma sequência de passos 

metodológicos: 1) levantamento bibliográfico; 2) realização de entrevista em profundidade 

com os ACS´s (burocratas atuantes na ESF), baseada no método da História Oral Temática 

(coleta de dados); 3) construção de tipologia para categorização dos dados; 4) construção 

de narrativas para discussão dos resultados (análise dos resultados). 

             O projeto foi cadastrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), através 

da Plataforma Brasil, e enviado para apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), de 
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acordo com a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), com aprovação 

do parecer de número CAE: 48035621.0.0000.5568. 

        Antes de iniciar a pesquisa, os profissionais foram orientados a respeito da 

possibilidade de suas respostas serem registradas e utilizadas como material de estudo, 

publicações científicas, artigos periódicos ou em revistas, sem identificação pessoal. 

Aqueles que concordaram em participar assinaram um termo de autorização, o Registro de 

Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE), por meio de um link de um formulário criado 

no site Google Forms, enviado via Email ou Whatsapp anteriormente à data da realização 

da entrevista, a partir da intenção assinalada em um campo do documento “() Aceito () Não 

aceito”. Por questões éticas, o nome dos participantes foi substituído por outros fictícios. 

 

4.1.2 População e local do estudo 
 

          A população deste estudo foi constituída por (04) quatro agentes comunitários 

de saúde que atuam há mais tempo na Estratégia Saúde da Família do município de Currais 

Novos, localizado no Estado do Rio Grande do Norte. Na perspectiva de pesquisa 

qualitativa em que a compreensão de fenômenos se projeta na profundidade dos dados, o 

quantitativo de sujeitos se dá por sua relevância social e histórica e as narrativas são 

produzidas de acordo com o que é trazido por cada um deles. A opção por encerrar a nossa 

coleta com 4 ACS’s se deu por saturação dos dados tendo em vista que estes 4 sujeitos são 

os ACS´s mais antigos do município e estão atuando na ESF do município desde o início. 

O local das entrevistas foi escolhido previamente pelos participantes. 

 

4.1.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 
 

   Foram incluídos os profissionais que estavam atuando nas equipes de atenção 

básica do município, desde o início do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) – desde 1992 - até o presente momento.  Todas essas informações foram dadas 

pela secretaria de saúde do município. A adoção desse critério permitiu coletar informações 

de diversas fases de implementações de políticas ao longo dos anos no município. Foram 

excluídos os profissionais que estavam desde o inicio do PACS, por algum motivo 
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(enfermidade, licença, por exemplo), não puderam participar da pesquisa na época da 

entrevista. 

 

4.1.4 Técnicas e métodos de coleta de dados: História Oral Temática 

 

          A coleta de dados dessa pesquisa qualitativa foi realizada através de entrevistas 

individuais em profundidade pela técnica da História Oral Temática. O contato inicial com 

os participantes foi feito via telefone\Whatsapp, dados esses fornecidos pela secretaria de 

saúde, previamente selecionados pelos critérios já mencionados no tópico anterior. Foi 

realizada a descrição a respeito dos objetivos da pesquisa, seus desdobramentos, todos os 

passos metodológicos e acordada a data e local para realização da entrevista. Todos que 

concordaram em participar assinaram o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido 

(RCLE).  

            Os participantes foram ouvidos no local em que desejaram produzir sua 

narrativa. Uns foram entrevistados na própria ESF, ao passo que outros preferiram o 

contato virtual, em dias e horários previamente acordados. Cada entrevista durou cerca de 

40 minutos. Optou-se por utilizar para o encontro narrativo um roteiro semiestruturado 

(Quadro 1), previamente elaborado em temas iniciais e intermediários, com o objetivo de 

compreender a autonomia profissional enquanto elemento da Burocracia à Nível de Rua 

dos ACS´S na implementação de políticas públicas na ESF. 

Em relação ao método escolhido para essa etapa, pode-se dizer que a História Oral 

Temática é um tipo de metodologia qualitativa que busca através de narrativas refletir sobre 

as experiências dos sujeitos por meio da realização de entrevistas gravadas com indivíduos 

que vivenciaram acontecimentos e conjunturas do passado e do presente. É definida como 

um conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de um projeto e continua 

com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas: “é uma prática de 

apreensão de narrativas feitas através do uso de meios eletrônicos e destinadas a recolher 

testemunhos, promover análise de processos sociais do presente, e facilitar o conhecimento 

do imediato”104. Entendemos, portanto que a História social é incorporada nos sujeitos que 

se manifestam de acordo com o momento histórico em que vivem.  
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Uma definição mais completa é dita por Ribeiro & Oliveira (2018)105 ao 

considerarem a história oral como um trabalho de pesquisa atento ao diálogo e cooperação 

de sujeitos, considerando suas experiências, memórias, identidades e subjetividades para a 

produção do conhecimento. Nesse processo acontecem intervenções e mediações e se dá a 

construção de narrativas. O registro e transposição oral dessas narrativas para a escrita cria 

a possibilidade de sistematizar estudos referentes à experiência de pessoas, de grupos e de 

instituições”. 

Nesse tipo de pesquisa as entrevistas são a principal fonte de informação do 

pesquisador, as quais podem ser feitas a partir de um roteiro norteador ou questões abertas, 

uma vez que oferecem ao participante um maior poder de escolha durante sua narrativa 

para responder questões mais pontuais e objetivas. Na condução das perguntas o 

pesquisador deve estar ciente do seu papel de mediação ao longo da sua produção de dados 

para a sua pesquisa, considerando o entrevistado como um grande colaborador, logo deve 

reforçar relações de confiabilidade entre quem fala e quem ouve, deixar que o participante 

disserte, o mais livremente possível, sobre sua experiência pessoal e coletiva e desenvolva 

sua narrativa de acordo com sua vontade e condições106,107,108.  

É possível inferir que o diálogo entre entrevistador e entrevistado se torna um “lugar 

de escuta”, aonde deve ocorrer o respeito às especificidades sociais, históricas e culturais. 

Porém, a entrevista em si não encerra o trabalho. O projeto presume o planejamento inicial 

da condução das entrevistas com definição de locais, tempo de duração e demais fatores 

ambientais; transcrição e estabelecimento de textos; conferência do produto escrito; 

autorização para uso; arquivamento e a publicação dos resultados que devem ser retornados 

ao grupo entrevistado106,108. 

Então, com as narrativas em mãos, foram realizadas três etapas importantes na 

produção do conteúdo. A primeira foi a transcrição e consistiu em transcrever de forma 

ipsis litteris o conteúdo gravado, incluindo até mesmo informações adicionais (ruídos, 

vícios de linguagens, repetições, expressões regionais), a fim de respeitar as 

experiências narradas, assim como manter um acervo fraseológico e uma caracterização 

vocabular de quem contou a história. Essa etapa se caracteriza como uma leitura 

flutuante das narrativas pela qual núcleos de sentido podem ser criados de forma única. 

Na segunda fase foi feita a textualização para tornar o texto mais fluido, cronológica e 
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historicamente sistematizado e valorizando os sujeitos que nos contarão as histórias, a 

fim de não comprometer a capacidade de assimilação do leitor. Na terceira e última 

etapa foi realizada a conversão do texto em uma narrativa passível de análise, a 

transcriação, que nos permitiu criar categorias, mas mantendo-se fiel à mensagem que 

o entrevistado quis comunicar.  

  Portanto, a escolha da História Oral para essa pesquisa se deve ao fato dessa 

técnica manifestar uma memória expressa num momento de uma entrevista, sob a forma 

de linguagem falada, minimizando riscos do esquecimento, atuando com objetivos pré-

definidos, seguindo uma sequência clara e imparcial que nos permite ressignificar as 

narrativas de acordo com os objetivos propostos.  

 

4.1.5 Instrumento de Coleta de Dados  

 

           A entrevista em profundidade pelo método da História Oral Temática foi feita 

com base em um roteiro semiestruturado (Quadro 1), organizado em temas iniciais e 

intermediários de acordo com a temática da pesquisa, aonde buscou-se identificar relações 

cotidianas dos mesmos no ambiente de trabalho e com os demais da equipe, dentro da ESF. 

As perguntas foram criadas com base no referencial teórico, com o objetivo de valorizar os 

sujeitos, suas histórias cotidianas e incentivar narrativas a respeito de seus processos de 

construção enquanto trabalhadores, profissionais e, em nossa perspectiva, BNR’s.  
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QUADRO 1. Roteiro base para a entrevista com os profissionais. 

 

TEMA INICIAL  TEMA 

INTERMEDIÁRIO 

POSSIVEIS PERGUNTAS 

 

 

 

 

 

Burocracia à Nível de Rua e 

Autonomia Profissional 

 

 

Autopercepção dos 

profissionais sobre seus 

papéis de atuação na ESF 

* Você teve capacitação antes de atuar como ACS? 

* O que e como você faz diariamente no seu trabalho na ESF?  

*  Você se sente apto (a) a desenvolvê-las? 

* Você considera que pode fazer o que desejar aqui na ESF? 

* Você se sente motivado no seu trabalho diário? 

* Você sente que tem liberdade para realizar suas atividades? 

* Qual seu maior aprendizado na atuação da ESF? 

 

 

 

Percepção sobre as 

condições de trabalho 

* Como você considera as condições disponíveis na ESF para desenvolver seu 

trabalho? 

* Você faz algo na unidade que não é sua função? 

* Se você tivesse oportunidade de aprimorar algo no seu trabalho, o que seria? 

* Você acha seu trabalho difícil de realizar? 

* Quais as dificuldades do seu trabalho? 
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* Você consegue acompanhar todas as políticas da sua área? 

* Quais as vantagens do seu trabalho?  

  

 

Relações interprofissionais 

com a equipe da ESF 

* Como você considera a relação com os demais profissionais da equipe?  

* Você acha que seu trabalho garante o funcionamento da unidade? 

* Você considera que faz um papel que seria de outro profissional (do médico, 

por exemplo)? 

* Como funciona as decisões em equipe? 

* O que poderia mudar na sua rotina de trabalho com a equipe? 

 Autopercepção do 

processo de trabalho e 

autonomia profissional 

* Você se considera uma pessoa que luta pelos seus direitos? 

* Você consegue acompanhar todas as políticas da sua área? 

* Alguma vez você já fez algo diferente para ter acesso às políticas? 

* Você já se recusou fazer alguma atividade por não concordar com as normas? 

 

Fonte: criado pelos próprios autores       
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4.1.6 Análise do Conteúdo 

        

Após várias leituras do material transcrito, na fase de pré – análise foi feita a averiguação 

do corpus dos documentos transcritos, a formulação de hipóteses e a elaboração de possíveis 

indicadores que fundamentassem a discussão dos resultados. Nesse sentido, no intuito de 

produzir uma narrativa coletiva emergentes da técnica da entrevista individual em profundidade 

pela História Oral Temática, adotou-se o método de análise de conteúdo de Bardin, o qual 

configura como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, com o objetivo de identificar 

o sentido do que foi citado109. 

Para esse fim, na fase de exploração do material foram construídas operações de 

codificação dos textos transcritos em unidades de registro (palavras, frases) e de contexto, 

classificação dessas informações em códigos de categorias temáticas, baseado em regras 

precisas sobre informação textual, representatividade das características do conteúdo para 

entender o sentido da fala dos entrevistados, preparação de pressupostos, além da formulação e 

estabelecimento de indicadores para uma adequada interpretação dos dados. As categorias 

dizem respeito às perspectivas do investigador, aos objetivos da pesquisa, às questões 

norteadoras, às propriedades da mensagem, à objetividade e à produtividade109,110. 

A partir do processo de codificação, foram criadas quatro categorias analíticas gerais 

constituídas a partir do eixo central de cada uma delas: 1) a construção da autonomia 

profissional pelo trabalho; 2) Burocracia a Nível de Rua no trabalho cotidiano; 3) traços de 

autonomia profissional no trabalho realizado pelos ACS na ESF; 4) a implementação de 

políticas púbicas e a invisibilidade do trabalhador. A partir dos depoimentos dentro da História 

Oral foi criado para cada categoria uma frase eixo nomeada de “Tom Vital”, o qual diz respeito 

àquilo que resume de maneira objetiva o que pretendemos discutir. Em realidade são 

fragmentos da narrativa hermeneuticamente pronunciado pelos entrevistados trazendo 

significado para a categoria. 

Por último, foi realizado o tratamento e interpretação das categorias obtidas, a partir da 

produção de um texto síntese para cada uma delas, buscando confrontar teoria, hipóteses e 

achados da pesquisa, com o propósito de expressar os significados presentes em cada 

documento analisado, condensar e discutir inferências para discussão. O processo de análise de 
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conteúdo para a criação de cada categoria e interpretação utilizados nessa pesquisa encontra-se 

de forma resumida nas tabelas em apêndice. 

5.  ANTES DO TEXTO, O CONTEXTO: CENÁRIO DO ESTUDO 

 

5.1 – Evidenciando características do cenário do estudo 

         O objetivo desse tópico é mostrar ao leitor(a) o cenário onde a pesquisa foi 

desenvolvida. Frente à perspectiva escolhida para a coleta de dados, faz-se necessária uma 

compreensão de alguns aspectos estruturais e simbólicos constituintes do local de estudo.  

Diante disso, serão discutidos, de forma breve, alguns elementos característicos do Rio 

Grande do Norte, da região do Seridó Potiguar, da cidade de Currais Novos, designada para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

5.1.1 O Rio Grande do Norte, o Seridó Potiguar e Currais Novos 
 

        O Rio Grande do Norte está localizado na Região Nordeste do Brasil ocupa uma 

área territorial de 52.809, 601 km2 e faz divisa com a Paraíba e o Ceará. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado é constituído por 167 

municípios, cuja capital é a cidade de Natal. Possui uma população de mais de 3,5 milhões 

de potiguares com origem ligada à união de povos negros, indígenas, portugueses, 

holandeses e franceses111. 

     No quesito saúde, o Estado conta com estabelecimentos públicos e privados, 

sendo a maioria da população usuária do SUS. De acordo com o Cadastro Nacional do 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), no ano de 2019, a atenção básica de saúde do Rio 

Grande do Norte contava com 1.004 equipes de ESF e 5.531 Agentes Comunitários de 

Saúde, distribuídos em 1.232 UBS e 81 Unidades Mistas112. 

      Em 1997, o IBGE estabeleceu critérios para a divisão do Rio Grande do Norte 

em 13 microrregiões homogêneas, no intuito de agrupar em treze pequenas regiões os 

municípios que apresentavam características semelhantes no quadro natural, econômico e 

essencialmente histórico: Alto Oeste, Médio Oeste, Oeste/Salineira, Vale Açú, Sertão 

Central, Mato Grande, Litoral Norte, Potengi, Trairi, Metropolitana, Zona da Mata, Agreste 

e Seridó Potiguar111,113. 
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           A região escolhida para essa pesquisa foi a do Seridó Potiguar, localizado no centro 

sul do Estado. Sua população é estimada em cerca de 310 mil habitantes. A extensão 

territorial é de 10.808,615 km2, composto por vinte e cinco municípios: Acari, Bodó, Caicó, 

Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, 

Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, 

Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabuji, São José do 

Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos 

Batistas114. 

 A economia dessa região iniciou no tripé: pecuária extensiva, agricultura e mineração 

(exploração de materiais como a scheelita, columbita tanalita e berilo). Posteriormente 

foram introduzidas outras atividades como a produção leiteira, modernização e ampliação 

da caprino-ovinocultura, atividade ceramista e atividade terciária com destaque para o 

comércio e diversificação de serviços, principalmente o turismo115. 

 

5.1.2 A cidade Currais Novos e sua Atenção Básica à Saúde  
 

 Conhecida como a “Princesa do Seridó Potiguar” ou “Capital da Schellita”, a cidade de 

Currais Novos foi o local de escolha para a coleta de dados desse estudo. Fundada no ano 

de 1808 e emancipada em 1890, possui uma dimensão territorial de 864, 349 km2 e 

população estimada em 45.022 mil pessoas, na qual 52% é predominante de mulheres116.  

 Em relação à saúde, educação e renda, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

município em 2010 é de 0,691, ficando em segundo lugar na região do Seridó ocidental 

com melhor percentual. Quanto à infraestrutura, 89,7% do território possui saneamento 

básico adequado na área urbana e 3,7% na zona rural116. 

        Atualmente a Rede de Atenção Básica à Saúde do município conta com dezessete (17) 

ESF na referida cidade, sendo quatorze (14) na zona urbana, três (3) na zona rural, 

possuindo apenas quatorze UBS com estrutura física. A população adscrita geral é de 

43.940 pessoas, atendida por 107 ACS´s. No âmbito da Odontologia, são quatorze (14) 

Equipes de Saúde Bucal (eSB). Cinco (05) destas UBS são contempladas com o programa 

Residência Multiprofissional em Atenção Básica da Escola Multicampi de Ciências 

Médicas/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMCM – UFRN), que abrange 

as seguintes categorias profissionais:  Enfermeiro, Dentista, Nutricionista, Fisioterapeuta, 
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Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Médico Veterinário, Assistente Social e 

Profissional de Educação Física. Além disso, conta com a atuação de alunos dos programas 

de Residência Médica e do Projeto de “Vivência Integrada na Comunidade” para o curso 

de Medicina da mesma instituição116. A parceria com a universidade visa agregar à unidade 

de saúde profissionais que possam contribuir para a inovação dos serviços de saúde e a 

melhoria progressiva da qualidade de vida da população. 

         Além das UBS, o município conta com uma (01) Unidade Mista, uma (01) 

Policlínica, um (01) Hospital Geral (Mariano Coelho), (04) quatro centros de 

especialidades (odontológico, saúde reprodutiva, reabilitação infantil), duas (02) unidades 

móveis de urgência (SAMU), duas (02) farmácias públicas, uma (01) unidade de vigilância 

em saúde, um (01) centro de atenção hemoterápica e/ou hematologia, um (01) centro de 

atenção psicossocial e uma (01) central de regulação de acesso, totalizando vinte e sete (27) 

estabelecimento públicos de atenção à saúde e dezenove (19) equipes. Em 2019, a 

cobertura da população do município pela ESF era de 80,36% 116. 
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6. RESULTADOS DA PESQUISA: ARTIGO PRODUZIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente manuscrito encontra-se nas normas da Physis: Revista de 

Saúde Coletiva 
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RESUMO 

 

Introdução: O desenvolvimento de políticas públicas envolve um ciclo - identificação de 

problemas, formulação de políticas, decisão/promulgação de políticas, implementação de 

políticas, avaliação - necessário para compreender as decisões tomadas e suas consequências. 

Na implementação, as decisões planejadas são consolidadas em ações finais. Os Burocratas a 

Nível de Rua (BNR´s) são agentes implementadores, responsáveis pela entrega direta das 

políticas aos cidadãos. No Sistema Único de Saúde (SUS), profissionais da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) são considerados BNR´s de referência nas ações de saúde e, no exercício de suas 

funções, valem-se de sua autonomia profissional como estratégia para atender às necessidades 

populacionais. Objetivo: o presente trabalho objetivou analisar como os Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS´s) de um município do semiárido brasileiro estabelecem historicamente sua 

autonomia profissional enquanto BNR´s nas rotinas de trabalho. Métodos: estudo qualitativo 

exploratório que, através da realização de entrevistas com ACS´s pelo método da História Oral 

Temática e análise de conteúdo (Bardin), permitiu a construção de quatro categorias analíticas: 

a construção da autonomia profissional pelo trabalho; burocracia a nível de rua no trabalho 

cotidiano; traços de autonomia profissional no trabalho realizado pelos ACS na ESF; a 

implementação de políticas púbicas e a invisibilidade do trabalhador. Resultados: foi 

observado o desenvolvimento de mecanismos de autonomia pelos ACS´s na tomada de decisões 

durante a implementação das políticas públicas de saúde. Conclusão: a atuação desses BNR´s 

pode influenciar diretamente na implementação das políticas de saúde. 

Palavras-chave: Autonomia profissional; Política Pública de Saúde; Estratégia Saúde da 

Família; Agente Comunitário de Saúde 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The development of public policies involves a cycle - problem identification, 

policy formulation, decision/policy enactment, policy implementation, evaluation - necessary 

to understand the decisions taken and their consequences. In the implementation, planned 

decisions are consolidated into final actions. Street Level Bureaucrats (SLBs) are implementing 

agents responsible for the direct delivery of policies to citizens. In the Unified Health System 

(SUS), professionals from the Family Health Strategy are considered SLBs of reference in 

health actions. In the exercise of their functions, they use their professional autonomy as a 

strategy to meet the population's needs. Objective: The present study aimed to analyze how the 

Community Health Agents (CHAs) of a municipality in the Brazilian semi-arid region 

historically establish their professional autonomy as SLBs in their work 

routines. Methods: consists of an exploratory qualitative study that, through interviews using 

the Thematic Oral History method and content analysis (Bardin), allowed the construction of 

analytical categories associated with individual and collective dimensions and the environment 

of action of these workers. Results: The development of mechanisms of autonomy by CHAs 

in decision-making was observed when implementing public health policies. Conclusion: The 

performance of these SLBs can directly influence the implementation of these policies. 

 

Keywords: Professional autonomy; Public Health Policy; Family Health Strategy; 

Community Health Agent 
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INTRODUÇÃO 

   A distribuição de políticas públicas para uma determinada população envolve todo um 

contexto de elaboração, planejamento e execução de políticas, seja qual for o equipamento 

social envolvido. O desenvolvimento dessas políticas envolve um ciclo cronológico de etapas 

de metodologia eficaz: agenda (deliberação de temas prioritários), formulação (tomada de 

decisão e planejamento), implementação (execução) e avaliação (análise dos resultados) 

(JANNUZZI, 2009; HOWLETT et al., 2013; FERNANDEZ, GUIMARÃES, 2020). 

No processo de implementação esses serviços são entregues de forma direta aos 

cidadãos. É nessa fase que as intenções políticas são transformadas em fatos concretos e, muitas 

vezes, algo que é originalmente desejado pode ser diferente do que é implementado, a depender 

do aparecimento das problemáticas estruturais e fragilidades (LOTTA, 2014; LOTTA, 2015) 

.Existe o envolvimento de diversos atores, conjunto de decisões e interrelações promovedoras 

de contextos específicos, as quais englobam práticas diferenciadas e resultados distintos, a 

depender do espaço de atuação (FERNANDEZ, GUIMARÃES, 2020; SOUZA, 2006; LOTTA, 

2012).  

         Nesse sentido, campo das pesquisas já existentes nessa área tem considerado dois 

modelos principais de análise da implementação: top-down (de cima para baixo) e bottom-up 

(de baixo para cima). No top-down, existe uma separação entre política e administração, pois o 

foco é no controle e hierarquia das estruturas tradicionais de governança, de forma que os planos 

devem ser executados exatamente como foram planejados. Os implementadores são avaliados 

sobre o quanto as decisões do governo são fielmente executadas e as problemáticas que 

aparecem são consideradas “desvios de rotas” ( HOWLETT et al., 2013; LOTTA, 2015). 

       Já na bottom-up, a política é considerada flexível, dinâmica e contínua, pois se considera 

a possibilidade de haver modificações no decorrer do processo de tradução das decisões, 

gerando resultados diferentes. É feita a análise pela outra extremidade: a dos implementadores 

da linha de frente, considerados como elementos-chave, uma vez que o sucesso ou insucesso 

dos programas dependerá habilidade desses atores e da adaptação aos diferentes contextos 

(LOTTA, 2015; BRITES E CLEMENTE, 2019). 

    Frente a isso, os protagonistas principais desse processo são denominados de Burocratas 

a Nível de Rua (BNR´s), agentes implementadores das políticas e serviços públicos (LIPSKY, 

1980), considerados executores e fazedores das políticas que detêm de um certo poder de 
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autonomia e discricionariedade para realizar suas escolhas frente à normas e delegações 

previamente estabelecidas por órgãos superiores, a depender de fatores individuais, coletivos, 

como também relacionados ao próprio ambiente de atuação (LOTTA, 2012; LIPSKY,2010; 

LIPSKY, 2019). Esses trabalhadores recebem ou gerenciam boa parte dos orçamentos, possuem 

ingerência sobre a população de baixa renda, pois é por meio deles que o cidadão tem acesso a 

administração pública e aos direitos e benefícios governamentais. Além disso, possuem 

responsabilidade na construção da imagem do Estado perante os cidadãos e são fontes de 

informações relevantes para o desenho das políticas públicas (LIPSKY,1980; LIPSKY, 2010; 

LIPSKY, 2019). 

   Os BNR´S precisam seguir regras inicialmente estabelecidas por autoridades superiores 

e, ao mesmo tempo, decidir qual pessoa tem a prioridade de recebê-las antes dos demais, frente 

ao contexto em que estão atuando. Para cada uma dessas situações, o processo de autonomia 

pode ser influenciado por muitas causas, tais como valores e crenças pessoais; quantidade de 

recursos financeiros disponíveis; natureza das normas, regulamentos e serviços; informações 

disponibilizadas; relações interpessoais, sistemas profissionais. Vivenciam rotineiramente uma 

pressão dupla em suas atividades: pelo Estado para cumprirem normas e atingirem metas, e 

pelos cidadãos para aumentar seu acesso e efetividade nos serviços prestados (LIPSKY, 2010; 

BRASIL, 2018; OLIVEIRA, 2011; THOMANN et al, 2018). 

A literatura tem definido a discricionariedade como um espaço de transformação uma 

regra geral em uma determinação específica, cujas decisões são tomadas perante escolhas entre 

um conjunto de alternativas que a lei não pré-determina, com base em situações disponíveis em 

cada realidade. A manifestação da discricionariedade ocorre por meio de um processo de 

categorização e alocação dos usuários, no qual os indivíduos chegam em busca dos serviços 

públicos como pessoas únicas, com demandas individuas e portadores de diferentes 

experiências de vida, instâncias e expectativas. É preciso os implementadores receberem as 

demandas e classificá-las, enquadrando cada usuário e suas precisões em categorias de 

atividades pré estabelecidas, porém com espaço considerável de interpretação (LIPSKY,2010). 

    Por processo de autonomia entendemos a capacidade dos indivíduos para definir os 

termos e as condições pelas quais o trabalho deve ser realizado, existindo o respeito sobre a 

liberdade de cada pessoa fazer suas escolhas de acordo com sua concepção sobre o que é 

resolutivo (COSTA, 1998; MUÑOZ, FORTE, 1998; NETO, 2015). A autonomia profissional 

se manifesta nas relações entre profissões e a sociedade e é caracterizada como elemento que 
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confere poder à profissão para que tenha liberdade em desempenhar o seu fazer sob a égide de 

uma dada sociedade e, consequentemente, sobre certo controle estatal que delimita regras, 

condutas e culturas a serem seguidas (FREIDSON, 2009; BELLAGUARDA et al, 2020).  

A autonomia, na perspectiva de Elston (1991), pode ser analisada através de três 

vertentes práticas: autonomia técnica, autonomia política e autonomia econômica. A autonomia 

técnica refere-se ao direito da profissão em estabelecer padrões e avaliar o desempenho clínico; 

a autonomia política está ligada ao direito de tomar decisões políticas como especialistas 

legítimos da saúde e medicina; e a autonomia econômica relaciona-se ao direito de determinar 

os graus de remuneração pessoal ou de recursos disponíveis para realizar seu trabalho 

(ELSTON, 1991, 2013). 

     O campo da saúde tem suas particularidades para operarmos estes conceitos. No Brasil, 

o Sistema Único de Saúde (SUS) é a principal política pública da saúde para os brasileiros. 

Contempla a Estratégia de Saúde da Família (ESF) que tem extrema importância no 

fornecimento da Atenção Básica à Saúde (ABS) em cada território. A ESF possui trabalhadores 

de diferentes profissões que precisam se articular em redes colaborativas para abordar o 

processo saúde doença dos indivíduos, de modo singular e articulado, colocando-se como uma 

estratégia central de reorganização das ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, a partir 

da compreensão de desigualdades e iniquidades sociais (LOTTA, 2012; BRASIL, 2012, 2017). 

     Diante disso, a organização dos serviços dentro de uma ESF precisa de uma abordagem 

interprofissional, logo, uma implementação eficiente exige relações adequadas entre os 

implementadores. No grupo de trabalhadores atuantes na estratégia, estão incorporadas 

diferentes profissões e, dentro de seus núcleos uniprofissionais, que possuem códigos culturais 

distintos, a execução de políticas podem revelar relações de hierarquia, opiniões diferentes, 

sobrecargas, exaustão, etc (NAVARRO et al, 2013). 

Lipsky (2010) considera que profissionais da linha de frente podem ser considerados 

como BNR, independentemente de seu vínculo profissional ou sistema de contratação, uma vez 

que são responsáveis por promover serviços na interação direta com o usuário (LIPSKY, 2010).  

Dentro do núcleo de BNR´s atuantes dentro de uma ESF, o Agentes Comunitário de Saúde 

(ACS) possui papel implementador importante por ser considerado como uma conexão entre a 

equipe de saúde e a comunidade, tendo em vista que existe um estabelecimento de vínculos, 

confiança, solidariedade, respeito, promovedores da associação entre as informações técnico-
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científicas e o saber popular, propiciando o acesso dos usuários aos serviços de saúde 

(NOGUEIRA, 2002; MARTINES,  CHAVES 2007).  

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) atribui ao trabalho dos ACS atividades 

que, muitas vezes, podem exigir autonomia profissional durante o processo de implementação: 

visita domiciliar, orientação comunitária para promoção e prevenção da saúde, assistência aos 

pacientes, rastreamento de doenças, comunicação e incentivo às atividades comunitárias, 

socorro de vítimas, registro de atividades, etc. Nos diferentes ambientes de trabalho, os distintos 

contextos de implementação podem acarretar em resultados totalmente diferentes para uma 

mesma política pública, em virtude da existência de interação entre a política a ser executada e 

a realidade local (ARRETCHE, 2001; CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES, 

2022). 

Portanto, pretende-se com essa pesquisa contribuir para o preenchimento dessas 

lacunas, através da investigação da autonomia profissional dos ACS´S como BNR´s na 

implementação de políticas dentro da ESF e análise as relações presentes dentro do sistema de 

profissões desses trabalhadores. Dessa forma, espera-se avançar na compreensão de como o 

processo de implementação ocorre, atentando-se para os contextos e fatores que o influenciam, 

como também para as práticas e interações adotadas. 

 

MÉTODOS 

        A presente pesquisa foi cadastrada no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP/FACISA), de 

acordo com a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e obteve aprovação 

do parecer de número CAE: 48035621.0.0000.5568. Caracteriza-se como um estudo 

qualitativo, cuja coleta de dados foi realizada pela técnica da história oral temática, através de 

entrevistas individuais em profundidade.  

          A história oral temática é um tipo de metodologia qualitativa que busca através de 

narrativas refletir sobre as experiências dos sujeitos. Consiste na realização de entrevistas 

gravadas com indivíduos que vivenciaram acontecimentos e conjunturas do passado e do 

presente. Basicamente nesse tipo de pesquisa as entrevistas são a principal fonte de informação 

do pesquisador, as quais podem ser feitas a partir de um roteiro norteador ou questões abertas, 

uma vez que oferecem ao participante um maior poder de escolha durante sua narrativa para 
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responder questões mais pontuais e objetivas (RIBEIRO, 2008; MEIHY E RIBEIRO, 2011; 

RIBEIRO, 2021). 

Nesse tipo de metodologia, o pesquisador precisa estar atento ao diálogo e cooperação 

de sujeitos, considerando suas experiências, memórias, identidades e subjetividades para a 

produção do conhecimento” (RIBEIRO & OLIVEIRA, 2018). É possível inferir que o diálogo 

entre entrevistador e entrevistado se torna um “lugar de escuta”, aonde deve ocorrer o respeito 

às especificidades sociais, históricas e culturais (RIBEIRO, 2008, 2021). A escolha da história 

oral para essa pesquisa se deve ao fato dessa técnica manifestar uma “memória viva” expressa 

num momento de uma entrevista, sob a forma de linguagem falada, minimizando riscos do 

esquecimento, atuando com objetivos pré-definidos, seguindo uma sequência clara e imparcial.  

A população do estudo foi constituída por (04) quatro ACS´s que atuam desde a 

implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, e posteriormente na 

Estratégia Saúde da Família do município de Currais Novos, localizado no Estado do Rio 

Grande do Norte. A adoção desse critério permitiu coletar informações de diversas fases de 

implementações de políticas ao longo dos anos no município. Por questões éticas, o nome dos 

participantes foi substituído por outros fictícios. 

O município de Currais Novos está situado na região do Seridó potiguar e possui uma 

dimensão territorial de 864,349 km2, com população estimada em 45.022 mil pessoas.         

Atualmente a Rede de Atenção Básica à Saúde do município conta com dezessete (17) ESF na 

referida cidade, sendo quatorze (14) na zona urbana, três (3) na zona rural, possuindo apenas 

quatorze UBS com estrutura física. A população adscrita geral é de 43.940 pessoas, atendida 

por 107 ACS´s (IBGE, 2010; BRASIL -PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2017). 

 Previamente ao início das entrevistas, foi realizado um pré-teste com uma ACS de outra 

cidade com características similares à eleita para investigação, com o intuito de validar o 

método de coleta de dados. Antes das entrevistas oficiais, foi feita a descrição a respeito dos 

objetivos da pesquisa, seus desdobramentos e todos os passos metodológicos, assim como a 

possibilidade de desistência a qualquer momento. Em seguida, foi acordada a data/local para 

realização e gravação da entrevista, escolhido pelos próprios participantes, de modo que eles se 

sentissem bem à vontade para conversar sobre o tema. Todos que concordaram em participar 

assinaram o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE). 
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A entrevista em profundidade foi feita a partir de um roteiro base, com questões abertas 

distribuídas em temas iniciais e intermediários conforme a temática da pesquisa, cuja 

elaboração objetivou focar em assuntos que estimulassem o diálogo dos entrevistados sobre 

fatores e relações cotidianas dos mesmos no ambiente de trabalho e com os demais da equipe, 

a fim de compreender a autonomia profissional do ACS enquanto elemento da Burocracia à 

Nível de Rua na implementação de políticas públicas na ESF. Cada entrevista durou cerca de 

40 min e buscou-se valorizar os sujeitos, suas histórias cotidianas, além de incentivar narrativas 

a respeito de seus processos de construção enquanto trabalhadores. 

Posteriormente, com as narrativas em mãos, foram realizadas três etapas importantes na 

produção do conteúdo. A primeira foi a transcrição e consistiu em transcrever de forma ipsis 

litteris o conteúdo gravado, a fim de respeitar as experiências narradas, assim como manter um 

acervo fraseológico e uma caracterização vocabular de quem contou a história. Na segunda 

fase, a textualização tornou o texto mais fluido, cronológico e historicamente sistematizado, a 

fim de não comprometer a capacidade de assimilação do leitor. Na terceira e última etapa dessa 

fase foi realizada a conversão do texto em uma narrativa passível de análise, a transcriação, que 

permitiu criar categorias, mantendo-se fiel à mensagem que o entrevistado quis comunicar. 

  A categorização temática de conteúdo foi desenvolvida no intuito de produzir uma 

narrativa coletiva emergentes dos dados coletados. Após várias leituras de pré – análise e 

exploração de material foi feita a análise de conteúdo com o tratamento e interpretação dos 

resultados como estratégia de para codificação dos textos transcritos em unidades de registro e 

de contexto, seguido da classificação dessas informações em códigos de categorias temáticas. 

A partir dos depoimentos dentro da História Oral foi criado para cada categoria uma frase eixo 

nomeada de “Tom Vital”, o qual diz respeito àquilo que resume de maneira objetiva o que 

pretendemos discutir. Em realidade são fragmentos da narrativa hermeneuticamente 

pronunciado pelos entrevistados trazendo significado para a categoria. 

As categorias emergentes criadas a partir da análise dos dados foram: construção da 

autonomia profissional pelo trabalho; Burocracia a Nível de Rua no trabalho cotidiano; Traços 

de autonomia profissional no trabalho realizado pelos ACS na ESF; e a implementação de 

políticas púbicas e a invisibilidade do trabalhador. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

“O governo cria normas, mas não pergunta a gente o que a gente sabe”:  a construção da 

autonomia profissional pelo trabalho.  

           Os ACS´s entrevistados atuam no município desde a criação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) - no ano de 1991 pelo Ministério da Saúde - como uma 

estratégia de implementação do SUS e ampliação da cobertura da atenção básica, a partir do 

desenvolvimento de atividades de educação e promoção de saúde, inicialmente em municípios 

com baixa densidade populacional. Existia a supervisão do trabalho por enfermeiros e as 

atividades iniciais realizadas eram voltadas ao controle de peso, orientações a grupos 

específicos de patologias, distribuição de medicamentos, dentre outras (CHIESA, FRACOLLI, 

2004).  

Posteriormente, em 1994, foi criada a ESF com o objetivo de reorganizar a rede de 

assistência à saúde perante uma política que levasse à universalização do acesso da população 

brasileira à atenção básica e consolidasse o processo de descentralização. A efetivação da ESF 

no município iniciou no ano de 2006 (BRASIL, 2011). Nesse contexto, os ACS´s discorrem 

sobre a ausência de capacitação efetiva no início de seu trabalho e necessidade de treinamentos 

continuados sobre as ações, que deveriam ser realizadas como parte de sua função na Atenção 

Básica para a implementação das políticas púbicas de saúde. 

“A gente teve uma capacitação no início. Foi uma coisa simples, mas assim, 

foi proveitoso porque a gente não iria saber como chegar, como conversar 

com as pessoas. O restante a gente aprendeu no dia a dia. A gente foi 

aprendendo com os enfermeiros, médicos ensinando depois [...]. Com o 

tempo, nós mesmos fomos orientando.” – MARIA 

“A gente sente muita falta de treinamentos. Muitas vezes a gente tem que 

decidir, mesmo tendo dúvida. Se avisa logo ao médico, ao enfermeiro, se 

orienta, se chama o samu, é complicado. Acho até que deveria ter mais 

porque a gente precisa tanto, tudo muda, coisas novas aparecem de surpresa 

e nem sempre sabemos o que fazer” – JOÃO 

É possível observar nessas falas que a falta de treinamentos pode gerar anseios nos ACS´s, 

os quais podem causar alguns entraves no sistema, ao passo que estimula a autonomia desses 

trabalhadores no processo de tomada de decisões (KOYASHIKI et al 2008; BIANCO, 2010). 
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A ausência de capacitação voltada à qualificação profissional dificulta a aquisição de 

conhecimento dos ACS à respeito da implementação das políticas, sendo ainda algo 

desestruturado, fragmentado e, muitas vezes, insuficiente para desenvolver novas habilidades 

para a melhora de sua atuação (VASCONCELOS et al, 2010). Esta fragilidade na organização 

política para a etapa da implementação deve ser discutida pois a partir desta constatação 

podemos fazer incursões relevantes acerca da autonomia profissional dessa categoria. 

Nesse cenário, podem ocorrer situações nas quais o ACS´s tenham dúvidas sobre qual 

trabalho deve ser realizado frente à uma demanda de sua comunidade e precisem decidir como 

agir perante cada situação, conforme relatam em suas elocuções: 

“Então, no começo a gente fica bem perdido sabe? Depois tinha que se 

adaptar as situações no dia a dia, procurar saber o que os colegas estavam 

fazendo e fazia também. Pelo menos tentava. Via as necessidades de cada 

situação e buscava fazer o que fosse melhor no momento. São coisas assim 

que, o assunto vai surgindo e a gente vai vendo a necessidade daquela 

família entendeu?” – MARIA 

“Sim, muitas vezes eu não sabia como fazer, o que dizer... A gente acaba 

perguntando aos colegas e dizendo as famílias que vai procurar se informar 

com a equipe e assim por diante.” – JOÃO 

A fase de implementação de políticas públicas possui grande importância por envolver 

diversos atores, conjunto de decisões e interrelações promovedoras de contextos específicos, as 

quais envolvem práticas diferenciadas e resultados distintos, a depender do espaço de atuação 

(FERNANDEZ, GUIMARÃES, 2020; SOUZA, 2006; LOTTA, 2012). Nesse cenário, percebe-

se a partir dessas falas que no município estudado existe uma deficiência na etapa de execução 

das políticas, uma vez que os entrevistados mostram-se confusos sobre como devem agir em 

seu trabalho, por não haver uma orientação adequada para a efetivação das atividades. Tal fato 

exige do agente comunitário o exercício da autonomia para conseguir colocar em prática o que 

lhe é exigido. 

Em relação à atuação profissional, foi visto que os agentes focam seu trabalho no 

cuidado à saúde dos indivíduos e suas famílias dentro da comunidade, estabelecendo relações 

de vínculo e confiança. Em virtude de residirem no mesmo território, a preocupação e empatia 
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com o próximo muitas vezes ultrapassam o horário de trabalho e influenciam no poder de 

tomada de decisão.  

“É saber se ele teve algum problema, se evoluiu. Saber também como a 

família está cuidando e se a família está sendo cuidada porque a gente cuida 

tanto do paciente como também cuida do cuidador. A gente tem que ter 

cuidado no cuidador” – MARIA 

“Eu atendia paciente chorando desesperado de 2h da manhã e não podia sair 

do celular. Eu tinha que acalmar aquele paciente. Não era nem da minha 

área, mas ela me conhecia. Era uma paciente obesa, com diabetes 

descompensada, a pressão arterial descompensada e com todos os sintomas 

de covid. [...] Ela chorava, desesperada, dizendo que ia morrer e eu tive que 

fazer uma videochamada dizendo: “respire junto comigo” – MARIA 

“O paciente sai do consultório do médico com a receita na mão e ele 

pergunta assim: “Vem cá, essa medicação tá certa, eu posso tomar?” “Olha, 

o médico mudou minha medicação, será que vai dar certo?” -JOÃO 

“[...] Sai daqui de 2h da manhã para Natal, passei 24 horas no pronto 

socorro Clóvis Sarinho com esse paciente porque a família só confiava em 

mim. Seu eu ficasse lá, o paciente se recuperava, achava que se eu saísse de 

lá o paciente morria.” – JOSÉ 

O estabelecimento de relações de vínculo com a população adscrita está descrito na Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) e confere aos ACS´s a função de facilitadores da 

comunicação entre os usuários e a equipe de saúde na ampliação do acesso aos serviços e na 

reestruturação do trabalho em equipe (BRASIL, 2017). A proximidade com outras pessoas 

suscitam tristezas e alegrias, fomenta afetos e direção para uma vida saudável, favorecendo a 

troca de experiências e propiciando a criação de atos terapêuticos corresponsabilizados 

(SANTOS et al., 2008; GALAVOTE et al., 2013; LANZONI et al., 2013). Além disso, cria-se 

condições de estímulo da autonomia dos indivíduos assistidos pelo apoio dos ACS para a 

superação dos problemas (VIEGAS E PENA, 2012). 

Em adição à geração de vínculo, tem-se a responsabilidade dos ACS´s com a ética e sigilo 

profissional em cada atividade desenvolvida. Os participantes da pesquisa mostram ciência 

desses quesitos e consideram esses aspectos ao tomarem suas decisões. 
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“[...] Cada visita é diferente né? [...] Porque assim, eu não posso fazer uma 

visita e, por mais intimidade que eu tenha ou que um vizinho tenha com o 

outro, entrar na casa vizinha e trazer o assunto do seu vizinho porque isso 

envolve ética.  É um assunto que diz respeito só a mim e a família que vou 

visitar. – JOÃO 

“A gente também deve prezar pela ética e lembrar que o que identificamos 

naquela casa fica ali mesmo. Muitas vezes a pessoa está se confessando com 

você algo que nunca contou a ninguém sabe? Você precisa guardar segredo, 

transmitir confiança e só repassar o que for necessário. Você se torna uma 

âncora, uma rede de apoio daquela pessoa” – JOSÉ 

Dentre os direitos dos usuários do SUS está o da privacidade das informações, princípio 

esse derivado da autonomia, o qual engloba a intimidade, a vida pessoal e a honra dos 

indivíduos, sendo permitida a estes a jurisdição de manter seus dados sob seu exclusivo 

controle, como também de comunicar a quem, quando, onde e em que condições devem ser 

revelados. Deste modo, a manutenção do sigilo constitui obrigação ética dos profissionais, dos 

técnicos, dos auxiliares, do corpo administrativo e dos ACS´s de uma unidade de saúde 

(FORTES, 1998; RAYMUNDO, 2012).  

Outro ponto importante para a autonomia do trabalho diz respeito ao uso da tecnologia 

como instrumento resolutivo no registro e transmissão das necessidades existentes tanto para a 

equipe quanto para os níveis organizacionais superiores, otimizando um melhor planejamento 

das ações de saúde à população – alvo. Por outro lado, a dependência tecnológica exclusiva 

pode levar à riscos como a dificuldade de acesso à internet e a aniquilação de dados cadastrados, 

conforme relatado em algumas situações (LEANDRO et al, 2021). 

“Agora somos todos digitais, eu entro em contato imediatamente com a 

equipe pelo WhatsApp e já repasso para tomar providência. Na pandemia foi 

evitado a gente de adentrar dentro da casa, mas a gente tinha o controle pelo 

WhatsApp né? A gente tem o contato de todas as pessoas de nossa área, tem 

um grupo no whats dessas famílias. Eu procuro saber pelo WhatsApp de tudo 

que saberia nas visitas, tudo que te falei que faço” - MARIA 

“O registro hoje é tudo no tablet. Teve um problema um dia desses que a 

gente dançou. Eu tenho cento e poucas famílias para cadastrar novamente 



 

63 

 

porque o computador apagou, deu uma pane [...]. Quando o rapaz consertou, 

sumiram os cadastros. Aí os cadastros antigos que eu tinha na folha ficaram, 

mas os que eu não tinha sumiram” – JOÃO 

É observado nessas falas a utilização de estratégias tecnológicas contemporâneas para 

colocar políticas em prática, mesmo não existindo uma normatização para esse uso. A 

informatização dos ACS em suas rotinas de trabalho está relacionada à melhorias: agilidade no 

cadastramento de famílias, redução do uso de papel, maior confiabilidade nas informações 

registradas, facilidade de acesso às informações de tablets, rapidez na comunicação com a 

população e equipe, automatização na criação de relatórios, redução de erros, etc. Todavia, 

também existem os pontos negativos, tais como o armazenamento inadequado e/ou perda de 

dados e a possibilidade de ter que registrar tudo novamente (ANDRADE, 2016; LEANDRO et 

al, 2021). 

 No que tange ao repasse de informações às estruturas organizacionais superiores - 

ministério da saúde, por exemplo - a opinião dos entrevistados foi unânime ao relatar o 

desconhecimento da realidade vivenciada por eles diariamente, ao passo que existem normas a 

serem obedecidas, muitas vezes inadequadas para as situações apresentadas no território que 

dão assistência. Ademais, pedem ajuda para que possam ser ouvidos. 

“Assim, o governo não sabe, tira tudo, cria normas, mas não pergunta a 

gente o que a gente sabe, o que a gente está passando, o que nossa 

comunidade precisa.  É como se tudo fosse igual para todo mundo. Então, 

ele precisa primeiro fazer um plebiscito com a gente, fazer uma pesquisa. 

Pesquise, pergunte para a gente o que tá acontecendo, pergunte como a gente 

está, como as famílias estão e como a gente pode lidar com aquela situação. 

Porque eu conheço a minha área, eu moro nela. Eu moro na minha 

comunidade, eu sei a realidade” – MARIA 

“Se escutassem mais a gente, se o agente comunitário tivesse voz, muito coisa 

ruim não aconteceria. Nós estamos direto na comunidade, conhecemos cada 

família, cada indivíduo, sabemos das rotinas, dos problemas. É diferente dos 

que só dão ordem, mas não vivenciam a realidade.” – JOSÉ 

“O Brasil é um país de muitas desigualdades e diferenças. O Sul é de um 

jeito, o Nordeste é de outro, então não é justo desenvolver a mesma coisa 
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para todos. São diferentes contextos, diferentes realidades. De um lado 

lugares mais desenvolvidos, por outro lado locais de difícil acesso, bastante 

pobreza. Seria interessante se fosse possível saber a realidade de cada casa, 

de cada família para fazer políticas específicas para cada região. Não sei 

como seria possível fazer isso, mas acho que nós ACS teríamos muitas 

informações para repassar” – MARGARIDA 

Diante de um país desigual e heterogêneo como o Brasil, esses depoimentos mostram 

que, durante a atuação dos ACS´s como burocratas, até certo ponto existem normas, hierarquia 

e sistema organizacional porém, a depender de cada situação, a interpretação de como serão 

executadas as políticas públicas é guiada pelo poder de autonomia desses profissionais, na 

natureza de suas próprias funções para delegar as medidas mais adequadas, permitindo ou 

restringindo o acesso aos serviços e direitos frente às prioridades (PIRES, 2009; LIPSKY, 2010; 

LOTTA & SANTIAGO, 2017; LOTTA, 2019).  

 Frente a isso, Mooler (2009) considera dois tipos de categorização das situações 

encontradas no processo de implementação: a de merecimento, considerada uma avaliação 

moral e individual sobre os usuários, tendo como base critérios como necessidade, 

responsabilidade, reciprocidade; e a de direito, que leva em conta uma dimensão grupal ou 

coletiva baseada na lei e suportada por critérios como equidade e direito. A adoção de 

categorizações em suas vivencias diárias permite que os agentes de base enxerguem por vezes 

os programas elaborados pelos seus superiores como distanciados da realidade e, devido a isso, 

começam a se questionar se essas autoridades estão realmente preocupadas em solucionar os 

problemas sociais (MOLLER, 2009). 

“A gente não pode deixar a população sem assistência”: Burocracia a Nível de rua no 

trabalho cotidiano. 

 Durante as entrevistas, os ACS´s falaram sobre o trabalho interdisciplinar com sua 

equipe na ESF, incluindo pontos como a relação com os demais profissionais, a autoconsciência 

sobre a criação de demandas e a execução de atividades diferentes de suas atribuições na 

unidade de saúde.  

“A relação com a maioria é boa, mas com alguns é difícil. O ser humano é 

complicado. Na minha unidade, se o médico ou a enfermeira diz uma coisa, 

o restante aceita o que eles dizem, então fica difícil a gente opinar, mesmo 
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sabendo que a gente conhece a área, conhece as nossas famílias. Agora tem 

outros profissionais maravilhosos que aceitam nossas opiniões, que adotam 

nossas estratégias e assim vai.” – JOSÉ 

A análise dessa fala permite identificar uma certa prioridade dada por parte da equipe 

pelo que é recomendado por outros profissionais - principalmente o médico - em relação às 

demandas que surgem. É preciso ressaltar que a medicina, ao longo dos anos, adquiriu um vasto 

e complexo conhecimento empírico e científico, cuja expertise é considerada incontestável, 

alcançando sucesso em seu processo de profissionalização por ser legitimada como essencial 

para o bem estar dos cidadãos, lutando contra outras práticas de saúde e cuidado (FREIDSON, 

2009). Nesse contexto, evidencia-se a existência de hierarquia entre os profissionais e o mundo 

de trabalho (MACHADO, 1997; FREIDSON, 1970, 1998). 

“Com toda certeza geramos demanda na unidade. Estamos diariamente no 

cotidiano das pessoas, no contato com os moradores, coletando e divulgando 

informações seguras. Também somos os primeiros a descobrir situações de 

vulnerabilidade, doenças e informar as necessidades da população. Eles 

acabam criando confiança na gente e na maioria das vezes somos nós que 

somos os primeiros a saber de tudo que acontece. Sem o ACS, o trabalho da 

equipe não anda!” – JOSÉ 

“Quando fecha o posto, o médico vai embora, o técnico de enfermagem vai 

embora, a enfermeira vai embora. Vão para a casa deles, para o bairro onde 

moram. Já o agente de saúde mora na comunidade. Então o que acontece? A 

partir das 17h até 7h do outro dia quem resolve é o agente de saúde 

entendeu? Se tem um paciente grave acamado, a equipe já sabe que ele pode 

morrer a qualquer momento, mas na hora que ele morre quem tá na casa 

junto à família é o agente de saúde. – JOÃO 

Em virtude de morar obrigatoriamente na comunidade em que trabalha e criar vínculos 

com seus vizinhos, os ACS´s não só conhecem as demandas de saúde, mas também fatores 

como a realidade socioeconômica, questões familiares e, muitas vezes, de relacionamento 

interpessoal. Esses aspectos acabam levando à uma credibilidade desses trabalhadores para com 

população. Além disso, são os primeiros a adentrarem nas casas e conhecerem a situação das 

famílias, transmitindo posteriormente as necessidades identificadas para a equipe (BACHILLI 

et al, 2008; SILVA et al, 2009). 
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É possível inferir que os ACS´s como BNR´s possuem um grande impacto na vida das 

pessoas ao receberem e transmitirem as expectativas dos usuários sobre as políticas; criarem 

regras de acesso aos benefícios ou recebimentos de sanções; mediarem aspectos das relações 

institucionais dos cidadãos com o Estado, tornando-se centro da ação pública (LIPSKY, 1980; 

BRASIL, 2012). 

“A gente sabe das atribuições de cada pessoa, dos deveres, do trabalho do 

agente de saúde, mas não nega nem por um segundo ajuda dentro da UBS. 

Mesmo sabendo que muitas vezes aquele serviço ali o município podia ter 

outro profissional naquele momento fazendo aquele serviço [...] A gente não 

pode deixar a população sem assistência. Então a gente colabora para não 

ver a população sozinha. Porque a gente precisa colaborar. E tem muita 

coisa que se a gente não colaborar com a equipe, não anda” – JOÃO 

A execução de funções atribuídas a outros profissionais da ESF pelos ACS´s pode estar 

relacionado à problemas administrativos e de gestão do Sistema Único de Saúde, como por 

exemplo a escassez de trabalhadores para desempenhar atividades fundamentais para seu 

desempenho. O desvio dessas ocupações estaria associado à percepção do trabalho do agente 

de saúde como algo simples e indistinto, conseguindo ser redirecionado, segundo as 

necessidades dos serviços, para atividades que presumivelmente exigem pouca capacitação 

(MOROSINI et al, 2007). Essa problemática dever ser pauta para a gestão pública e 

reivindicação para esses trabalhadores, a fim de evitar a manutenção de relações de poder, 

hierarquia e regras institucionais. 

Outro aspecto identificado nessas entrevistas seria a visão do trabalho colaborativo com a 

equipe como algo essencial para o sucesso da ESF. A interação positiva entre todos os membros 

pode ser uma oportunidade para a troca de conhecimento e saber (técnico, científico, cultural e 

popular), importantes para um funcionamento congruente da equipe (LANCETTI, 2008). 

 

“Eu saberia dizer por onde começar”: traços de autonomia profissional no trabalho 

realizado pelos ACS na ESF 

Diariamente em seus processos de trabalho, os ACS lidam com situações nas quais 

precisam atuar com independência para escolher o melhor caminho a ser seguido para o 

desenvolvimento apropriado de suas tarefas. Nos discursos dos participantes dessa pesquisa, 
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em alguns momentos identifica-se traços de execução da autonomia profissional, a partir do 

estabelecimento de prioridades frente às demandas. 

“Se for um caso urgente, quem chama o samu sou eu. Já chamo o Samu, 

faço tipo uma regulação, já passo tudo que está acontecendo e já aviso à 

equipe sabe? Já aviso à enfermeira.” - MARIA 

“Eu tenho que fazer oito visitas por dia e nelas existe aquela prioridade né? 

Então, busco começar com as prioridades. Então entro em contato logo com 

essa família” – JOÃO 

Frente a isso, pode-se considerar que esses burocratas, por atuarem mais próximo dos 

usuários possuem a habilidade de identificar circunstâncias peculiares e individuais no 

momento de oferecer seus serviços. Para isso, desenvolvem a autonomia técnica, de modo que 

o uso da ciência é acompanhado de valores, ética e compromisso com um bom trabalho, no 

qual a estratégia discursiva do profissionalismo coloca-se marjoritamente em sua dimensão 

expressiva (ALMEIDA, 2008; ELSTON, 1991). 

Nesse sentido, um profissional aplicaria seu conhecimento em três etapas com vistas a uma 

discriminação positiva para os mais necessitados naquele determinado momento, consideradas 

como “singularidade do raciocínio profissional”: 1) a classificação do problema ou diagnóstico 

pelo qual o profissional utiliza seu conhecimento para buscar informações que permitam 

identificar o caso concreto; 2) o raciocínio e a argumentação colocados sobre a problemática 

para analisar os melhores caminhos para sua resolução; 3) atuar diante da problemática para 

resolver o problema a partir de informações contidas em seu dircenimento (ABOTT, 1998; 

FREIDSON, 1994; OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2015). A partir daí, poderia realizar escolhas ou 

fazer mudanças que considere necessárias. 

“Se perguntasse para mim: qual política pública você desenvolveria naquela 

comunidade, que você acha que a gente iria ter êxito nessa política? Eu 

saberia dizer por onde começar. Eu mudaria muita coisa, mas para isso 

precisaria de recursos. Primeiro eu dava direito ao agente de saúde de ter 

autonomia para decidir o que poderia acontecer na comunidade dele. Porque 

ele conhece a realidade, entendeu? Ele conhece e sabe chegar na equipe e 

dizer: “Tal dia eu quero fazer uma ação dentro da minha comunidade porque 
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minha comunidade está vivendo essa situação aqui que só é resolvida dessa 

forma aqui” – MARIA 

“A gente sempre se reúne, conversa, vemos o que que pode ser possível para 

a nossa unidade e também o que também não dá, a gente muda. Tipo assim, 

a gente não desobedece, a gente muda, pois algumas coisas ficam a desejar, 

porque tem coisas que não dá para a gente fazer.” – MARGARIDA 

Consoante Carpenter (2001), a autonomia está associada à capacidade de “agir conforme 

seus interesses”, ainda que esses sejam diferentes dos defendidos por políticos ou interesses 

organizados (CARPENTER, 2001). Frente a isso, alguns estudos inferem que a atuação 

autônoma está relacionada a algum nível de diferenciação política e de autoconsciência dos 

valores que embasam os objetivos da ação. Baseado em suas ideias e objetivos, esses atores 

podem influenciar tanto a mentalidade como o comportamento de outros em sua equipe de 

trabalho. Tal influencia modifica diretamente o modo em que as políticas públicas são 

implementadas. Dessa forma os ACS’s podem mobilizar sua expertise para controlar 

determinadas situações, o que dá a eles mais autonomia profissional (PETTINICCHIO, 2012; 

ABERS; TATAGIBA, 2014). 

Nesse cenário, esses burocratas não necessariamente compartilham dos mesmos 

objetivos que seus superiores e, por conseguinte, não se esforcem para alcançar os objetivos 

propostos. Se os incentivos e sanções disponíveis aos níveis superiores não são suficientes para 

consertar discordâncias, pode-se surgir uma falta de motivação para o desenvolvimento das 

atividades (LIPSKY, 2010). Além do mais, existe a mesma possibilidade de que o exercício da 

autonomia faça com que esses trabalhadores aloquem recursos de forma indevida para o 

favorecimento próprio ou de pessoas escolhidas por meio de relações clientelares, influenciados 

por julgamentos, classificações e percepções de merecimento, o que poderia impedir o acesso 

dos usuários à serviço que teriam direito, criando novos “nichos de exclusão” (KEISER; SOSS, 

1998; LIPSKY, 1980; DUBOIS, 2010; MAYNARD-MOODIE & MUSHENO, 2003, 2015; 

PIRES, 2019). 

Na ótica da sociologia das profissões, o desempenho das atividades pelos burocratas 

pode ser explicado pelas reflexões sobre a autonomia profissional, fundamentadas por alguns 

estudiosos. O sociólogo Eliot Freidson, por exemplo, considera o conhecimento formal como 

instrumento de poder que varia em cada profissão, baseado em conceitos de autonomia, 

expertise e o conceito de ideal de serviço. Basicamente, o autor considera que a autonomia 
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confere ao profissional o controle de seu trabalho, capacidade de julgamento e decisão, exigindo 

dele uma visão global das individualidades de suas práticas (FREIDSON, 1970, 1994). A partir 

do conhecimento sobre a realidade vivenciada em sua rotina de trabalho e de sua formação, que 

pode ser distinta da visão de entidades superiores, o trabalhador pode escolher qual a conduta 

a ser tomada naquele determinado momento, seja ela atribuída pelas normas ou não. 

         A expertise considera o saber como elemento fundamental, ou seja, a associação entre o 

treinamento e experiência gera uma autoridade implícita do profissional dentro de seu 

monopólio de conhecimento. O ideal de serviço é considerado o compromisso social assumido 

pelo trabalhador dentro do sistema organizacional. Diante desses conceitos, o autor mostra que 

o conhecimento adquirido por meio de uma vivência específica e prolongada é característica 

principal das ocupações profissionais, além de defender que o monopólio do saber leva à 

independência no desenvolvimento de sua prática (FREIDSON, 1970, 1994). Logo, as 

experiências vividas durante a atuação profissional possuem grande influência na autonomia 

desses burocratas, algo que vai muito além da formação típica das profissões e ocupações. 

Além desses elementos, o corpo administrativo ou institucional como, por exemplo, os 

Conselhos Profissionais e Sindicatos, se asseguram em outros tipos de autonomia – política e 

econômica - encontrando-se frequentemente em uma postura organizacional em sua relação 

com o Estado, o mercado e a sociedade. 

“Eu durante essa minha vida de agente de saúde, me transformei política 

porque eu não via as coisas acontecerem. Tentei ser vereadora, mas não 

consegui votos suficientes. Apesar disso, sempre estou na luta, cobrando lá 

na câmara. Nós somos uma categoria de luta. A gente não deixa se abater 

por nenhuma dificuldade. Se é nossa e nós temos direito, corremos atrás. O 

sindicato é organizado, sou sindicalista, conheço meus direitos. Assim como 

exigem meus deveres, eu também exijo meus direitos, entendeu? – MARIA 

Perante esses relatos, é possível afirmar que os ACS´s desenvolvem estratégias para 

alterar o desenho original das políticas, conforme o exercício da discricionariedade em 

realidades imprevisíveis de escassez de recursos, na medida que estabelecem suas decisões, 

sendo caracterizados como policymakers. No processo de escolha sobre cada caminho a ser 

seguido, os funcionários não precisam violar regras, já que geralmente as condições reais de 

trabalho estão aquém das necessárias, legitimamente pode haver a recusa de atuar diante da 

veracidade dos casos. Se as leis obrigam, elas também resguardam o agente na ponta do sistema 
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(LIPSKY, 1980; LIPSKY, 2010). Nesse contexto, um dos entrevistados relata a busca por 

mudanças e demonstra o desejo de se inserir no meio político como uma alternativa de 

conseguir que ações sejam colocadas em prática, todavia, é importante lembrar que nem sempre 

é suficiente agir somente nas fases iniciais do ciclo (agenda, formulação), uma vez que muitos 

problemas só estarão presentes execução do que será implementado. 

             Outro conceito, defendido por Lipsky, seria o de “coping”, o qual pode ser definido como 

esforços comportamentais que os burocratas utilizam na interação com usuários para suportar, 

enfrentar ou reduzir demandas e conflitos que encontram no cotidiano)( TUMMERS et al., 

2015; TUMMERS, 2017; LIPSKY, 2010). Tais estratégias são resultantes da pressão cotidiana 

sofrida pelos burocratas, que precisam lidar com diferentes (e por vezes opostas) demandas de 

trabalho, o que os leva a desenvolver mecanismos para lidar com limitações que os impedem 

de exercer o seu trabalho de maneira ideal (atendimento “rotinizado”, apego, quebra ou 

contorno das regras; dentre outros) (LIPSKY, 2010). 

         Diante desses aspectos sociológicos abordados, Oliveira & Oliveira (2015) propõe que o 

discurso do profissionalismo, narrativa que carrega a autonomia profissional, revela-se em duas 

dimensões distintas: a instrumental (ocorre valorização da técnica e da ciência, padronização 

de condutas, além de disputas políticas e econômicas) e a expressiva (conjunto de crenças e 

valores que os profissionais justificam suas ações individuais). Ambas as dimensões podem ser 

reconhecidas dentro da atuação dos burocratas por meio das representações sociais que 

apresentam forte influência da sua estrutura organizacional (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2015). 

 

“Quase não falam na nossa saúde”: a implementação de políticas púbicas e a invisibilidade 

do trabalhador 

A utilização do método da história oral temática para a coleta de dados permitiu aos 

entrevistados recuperar na memória lembranças do início de seu trabalho e, dessa maneira, foi 

observada uma similaridade das funções realizadas em suas rotinas com as que desenvolviam 

antes de entrar nessa carreira e o amor pela profissão devido ao assistencialismo. 

 “Na verdade, já conhecia um pouco. eu fazia parte da pastoral da criança e 

familiar que desenvolvia muitas atividades semelhantes às que fazemos hoje: 

pesar crianças, visitar famílias, medicar os doentes. eu gostava bastante de 

fazer aquilo” – MARIA 
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“Eu era auxiliar de enfermagem, depois fiz o técnico em enfermagem, mas 

não trabalhava na área. Sempre quis trabalhar na saúde, então vi o processo 

seletivo como uma oportunidade. Fiz a prova, passei e estou aqui” – JOSÉ 

“Hoje eu penso em me aposentar porque já estou cansada, mas continuarei 

com o assistencialismo que eu posso dar para minha comunidade, para o 

bairro que eu moro, porque é muito bom você servir. Eu me dou muito” – 

JOÃO 

  O Programa de Agentes Comunitários de Saúde tem como uma de suas origens 

precursoras o trabalho dos agentes da Pastoral da Criança da Igreja Católica, que atuavam, 

principalmente, na região nordeste do Brasil. Após a criação, o Ministério da Saúde incorporou 

profissionais de saúde com esse perfil, objetivando reduzir os alarmantes indicadores de 

morbimortalidade infantil e materna (NEUMANN, 2003; SOUZA, 2014). À semelhança da 

pastoral, outras profissões da saúde (enfermagem, por exemplo), embora cada um tenha seus 

papéis, assemelham-se às atribuições dos ACS´s no ato de cuidar do próximo (BRASIL, 2017), 

justificando o interesse desses indivíduos à escolha do processo seletivo para atuar no SUS. 

Assim como em outros ambientes de trabalho, a atuação dos ACS´s envolve o 

enfrentamento de desafios, uma vez que condições adversas encontradas no exercício de suas 

funções podem causar alienação, impotência, estresse, disputas de poder, conflitos, receios, 

insegurança, desmotivação, frustrando o ânimo para mudanças e implementações, a fim de 

garantir um auxílio integral e qualificado. Na maioria das vezes, as opiniões individuais não 

são compreendidas de forma clara pela equipe, levando a atitudes egoístas, competitivas e 

limitadoras (RIBEIRO et al, 2004; FADEL et al, 2008; MACHADO et al, 2007). 

“Nem sempre consigo fazer o que quero. Muitas vezes o ministério só quer 

saber de dados, de números. Ele não conhece a nossa realidade. Por mais 

que eu mande todo mês a demanda que tem da minha área, ele não sabe da 

realidade do que acontece na minha comunidade. E muitas vezes uma política 

que é para ser desenvolvida em nossa comunidade não é de acordo com o 

que a gente vivencia” – MARIA 

“Assim, eu tenho liberdade para fazer minhas funções, porém nem sempre 

tenho recursos para isso. Então fico limitada pela falta de recursos, pelas 
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opiniões não aceitas na equipe, pela população que não aceita nossas 

orientações. Isso que limita!” – JOSÉ 

Diante dessas colocações, alguns estudos com profissionais de linha de frente já 

identificaram problemáticas que interferem no exercício da autonomia pelos BNR´s: 

insatisfação com o trabalho realizado, limitação dos recursos, falta de clareza nos desenhos das 

políticas, incompatibilidade entre horas trabalhadas e remuneração, descontentamento 

econômico e pessoal, más condições de trabalho, sentimento de desvalorização e desprestígio, 

incertezas e desencantamento com a profissão, pressões ambíguas sofridas, desencontro de 

interesses (MACHADO 1995; MACHADO, 2000; LIPSKY, 2010, 2019; MEYERS e 

VORSANGER, 2010). 

“Eu acredito que já lutei muito. Hoje eu estou mais devagar. Tem dias que 

ando desestimulada, já pensei em desistir porque não conseguimos nossos 

objetivos. A gente sabe que nosso trabalho ajudou muita gente sabe? Mas 

tenho a impressão que poderia ter feito mais, caso tivesse apoio. Eu amo 

muito minha profissão, amo ser ACS, mas já fui mais motivada. A população 

também não entende que nós não podemos fazer tudo porque nem tudo faz 

parte do nosso trabalho” – JOSÉ 

“Nós somos a cara da nossa comunidade, por isso que muitas vezes a gente 

é cobrado. Já ouvi pessoas falando muito assim: “Mas o agente de saúde não 

trabalha, não me ajudou naquilo ali”, mas é porque ele não sabe que aquele 

problema ali não sou eu que resolvo, não é meu colega que resolve. Existe 

uma equipe que resolve aquele problema ali e, quando ela não tá, a gente 

tenta resolver, mas nem sempre está ao nosso alcance. Acham que eu deveria 

estar mais no assistencialismo fazendo curativo, marcando consulta, mas o 

meu trabalho é preventivo” – MARIA 

“Eu sou muito grata por servir, eu me dou tanto que as vezes adoeço, mas 

ainda sou bastante cobrada. A gente precisa que cuidem mais de nós, da 

saúde do trabalhador. Se a população precisa, nós precisamos também para 

poder cuidar dela. Quase não falam na nossa saúde” – MARGARIDA 

     Mesmo em momentos de normalidade, o trabalho desses burocratas é marcado por 

pressões, indecisão e sofrimentos (LIPSKY, 2010), como também por vocação e heroísmo 
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(MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). O trabalho no nível da rua é caracterizado por 

alta discricionariedade dos profissionais, na medida em que as regras são em geral abrangentes 

e demandam interpretação e adaptação para os casos reais (FERNANDEZ; GUIMARÃES, 

2020; LOTTA, 2019). Além disso, é um trabalho marcado por excesso de atividades e escassez 

de recursos (LIPSKY, 2010). 

    Então, é gerado um sentimento de onipotência no momento em que o ACS sente ter a 

possibilidade de resolver o problema dos usuários, ao passo que percebe que nesse caminho 

irão surgir problemas que vão além de sua governabilidade, frustrando as viabilidades e criando 

expectativas no usuário, as quais não correspondem com sua realidade (MARTINES; 

CHAVES, 2007). Tal fato pode levar à um não reconhecimento profissional e, 

consequentemente, causa o adoecimento, desmotivação e redução do comprometimento com o 

trabalho.  

Nesse sentido, é comum na ESF a dedicação dos ACS´s a tarefas burocráticas, tais como 

a entrega de prontuários, organização de filas e espaços para atividades, dentre outros, as quais, 

associadas à produção e registro de informações, tem reduzido as atividades de educação em 

saúde no território para segundo plano (MOROSINI; FONSECA, 2018). Além disso, a 

desvalorização profissional presente na baixa remuneração e na ausência de estímulos e 

gratificação, podem ocasionar no ACS o desejo de desistir de sua atuação (NAKAGAWA, 

2007; SANTANA et al, 2009). Tais processos implicam na existência de elevada ocorrência de 

casos de esgotamento profissional e de transtornos mentais entre os agentes comunitários 

(SILVA; MENEZES, 2008). 

No contexto da pandemia da Covid-19, iniciada no ano de 2020, todos os profissionais 

foram pegos de surpresa e precisaram realizar diversas mudanças, gerando impacto direto em 

suas rotinas de trabalho. Foi necessária criação de protocolos, a adoção de critérios para o 

isolamento social, alteração da forma das visitas domiciliares para a forma virtual (telefone, 

WhatsApp) ou pelo “portão” das casas, respeitando o distanciamento, mudanças nos 

procedimentos de recepção dos usuários da unidade, assim como da população mais vulnerável, 

etc (ALCADIPANI ET AL., 2020).Todas essas situações afetaram diretamente a saúde física e 

mental desses burocratas de linha de frente. 

“Cheguei a ponto de querer desistir da minha profissão de tão desestimulada 

que fiquei nessa pandemia. Por que quando você vê sua comunidade na 

situação que a gente viu diante da pandemia, você fica desestimulada. Eu 
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não tive tempo para minha família, não tive tempo para mim. E quem foi que 

perguntou se eu estou com sequelas? O ministério perguntou como é que eu 

estou? Não! Por isso que eu digo que ele primeira precisa procurar entender 

o que está acontecendo: Como é que está o agente de saúde? Como ficou 

depois da pandemia? Ele foi infectado? Ele teve sequela? Porque eu deixei 

de cuidar da minha família para cuidar da minha comunidade. Eu me 

preocupei com todo mundo, mas ninguém se preocupou comigo.” – MARIA 

“O ministério lançou agora o curso técnico de agente de saúde. Eu não sou 

de acordo a fazer agora, farei porque sou obrigada. Nós estamos saindo de 

uma pandemia, de milhões de casos de pessoas doentes e mortas. Nós 

perdemos muita gente na nossa comunidade e não tivemos nenhum apoio 

psicológico. Nós precisamos nos refazer, estamos começando a reviver 

agora, a repensar em tudo que foi feito.” – JOÃO 

É possível constatar nessas narrativas que os participantes dessa pesquisa se sentem afetados 

fisicamente e psicologicamente pelas consequências provenientes desse período de pandemia 

em cobram das entidades superiores, por meio do ministério da saúde, de atividades que possam 

promover a saúde do trabalhador. Desse modo, infere-se que, embora a autonomia profissional 

seja bem visível na atuação dos agentes de saúde como burocratas a nível de rua, não existe um 

olhar mais atento e cuidadoso para com esses indivíduos protagonistas, pois ainda há um 

modelo de implementação de políticas autoritário, o qual não se considera o trabalho in situ. 

 

CONCLUSÃO 

      O processo de implementação de políticas públicas envolve uma diversidade de contextos, 

atores, modos de pensar, modelos de execução, momentos decisivos e diferentes maneiras de 

se inserir nos processos de governança, com a finalidade de distribuir serviços públicos 

essenciais para uma determinada população. Para esse fim, os BNR´s precisam desenvolver 

estratégias de autonomia e discricionariedade na tentativa de cumprir à normas pré-

determinadas por autoridades superiores, conforme a realidade que vivenciam em sua 

população adscrita. 

 Frente ao exposto, o desenvolvimento dessa pesquisa permitiu observar que, em 

diversos momentos, os ACS´s desenvolveram mecanismos de autonomia profissional na 
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implementação de políticas públicas de saúde. As atividades diárias de seus processos de 

trabalho exigiram várias escolhas e decisões em relação aos benefícios e as sanções que 

impactam diretamente na vida da população. A atuação desses trabalhadores no 

desenvolvimento das ações de saúde exige uma grande responsabilidade, pois busca entregar 

os direitos aos cidadãos de maneira efetiva. Embora tenha aumentado a quantidade de pesquisas 

sobre as políticas públicas nos últimos anos, muitas vezes o trabalho da linha de frente é 

ignorado por existir uma dificuldade em pesquisar esse processo, logo a realização de mais 

estudos da influência da atuação desses atores enriquecerá a compreensão sobre êxitos e 

fracassos na implementação. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       O processo de desenvolvimento de políticas públicas envolve um ciclo complexo de 

etapas com fases de elaboração, planejamento e execução. A fase de implementação possui 

grande relevância por permitir a visualização de problemáticas e falhas anteriores à tomada de 

decisão que possam surgir na distribuição dos serviços públicos para a população. Em virtude 

de envolver diferentes atores, contextos e processos de decisão, é possível que a entrega de uma 

mesma política envolva práticas diferenciadas e resultados distintos, a depender da realidade 

do local atuação, principalmente em um país heterogêneo como o Brasil. 

  Os BNR´s são considerados agentes implementadores, estabelecem o contato direto 

com a população, vivenciam as realidades de cada território, recebem e repassam as 

expectativas dos usuários quanto às normas implementadas, determinam o acesso aos 

benefícios e sanções, como também medeiam as relações com o Estado. Todos esses fatores 

promovem um certo “poder de escolha” que podem influenciar na assistência destinada à 

população, sejam eles pessoais, institucionais, gerenciais, os quais podem levar à atitudes 

favoráveis para o beneficiamento do mais necessitados de assistência naquele momento ou, ao 

contrário, pelo uso dos recursos de forma indevida, por meio do impedimento do acesso 

adequado aos serviços, influenciado por julgamentos, percepções errôneas e classificações 

inadequadas. 

  Nessa pesquisa a perspectiva de implementação foi observada sob o olhar do 

protagonismo dos ACS´s ao analisarem as situações e executarem mecanismos de autonomia 

por meio da adoção de estilos de mediação que permitem implementar políticas frente à 

concepção que possuem a respeito das necessidades da população. Ademais, ficaram evidentes 

algumas fragilidades na organização da execução das políticas públicas de saúde, atribuído 

muitas vezes à ausência de um treinamento adequado para esses trabalhadores, como também 

pelo desconhecimento das entidades superiores sobre a realidade vivenciada pelos ACS´s em 

seus processos de trabalho. A presença de brechas na estrutura organizacional permite a esse 

trabalhador agir com certo grau de autonomia para delegar as medidas mais adequadas e 

conseguir colocar em prática o que lhes é exigido.  

 Nos últimos anos, a quantidade de estudos sobre os BNR´s tem aumentado e estão 

associados à diferentes contextos: análise das interações (burocratas entre si, burocratas e 

gestão, burocratas e usuários); análise dos indivíduos em atuação; análise das organizações); 

análise dos tipos de políticas; análise das políticas em diferentes países e estados, atingido 



 

83 

 

diferentes cenários, os quais levam a resultados diversos e, por muitas vezes contraditórios 

sobre a atuação desses trabalhadores. O estudo nessa pesquisa da atuação dos ACS´s como 

BNR´s na ESF permitiu identificar um protagonismo social, mesmo existindo situações 

desfavoráveis. Embora tenhamos encontrados esses achados importantes sobre os mecanismos 

de atuação autônoma dos ACS´s como BNR´s, é possível reconhecer que todo o debate que 

envolve a implementação de políticas públicas não foi esgotado, reforçando a necessidade da 

realização de mais estudos sobre o tema, incluindo também outros atores e situações. 
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APÊNDICE .  Tabelas da análise de conteúdo e categorização dos dados pelo método de Bardin  
 

 Tabela 1.  Processo de análise de conteúdo para criação da categoria “ A construção da autonomia profissional pelo trabalho” 

 

 

CATEGORIA : A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL PELO TRABALHO 

 

FRASES UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO INTERPRETAÇÃO 

 

“A gente teve uma capacitação no início. Foi uma coisa 

simples, mas assim, foi proveitoso porque a gente não iria 

saber como chegar, como conversar com as pessoas. O 

restante a gente aprendeu no dia a dia. A gente foi 

aprendendo com os enfermeiros, médicos ensinando depois 

[...]. Com o tempo, nós mesmos fomos orientando.” - 

MARIA 

 

“A gente sente muita falta de treinamentos. Muitas vezes a 

gente tem que decidir, mesmo tendo dúvida Se avisa logo 

ao médico, ao enfermeiro, se orienta, se chama o samu, é 

complicado. Acho até que deveria ter mais porque a gente 

 

 

 

 

 

Escassez e/ou ausência de 

capacitação profissional 

 

 

 

 

 

 

 

A ausência de capacitação é bastante 

relatada nos depoimentos dos ACS. 

Quando não existe uma capacitação 

adequada, a educação em saúde e o 

cuidado com a  população ficam 

comprometidos. Em situações em 

que a saúde da população está em 

risco, é essencial uma equipe bem 

treinada. 

 

 

 

 

A existência de entraves no sistema 

organizacional, em virtude da falta de 

treinamentos/ capacitações pode gerar anseios 

no ACS´s em relação às atividades a serem 

realizadas, ao passo que pode estimular a 

autonomia no processo de tomada de decisões. 

Uma fragilidade que pode dificultar a aquisição 

do conhecimento e o desenvolvimento de novas 

habilidades para melhoria da atuação 

profissional. 
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precisa tanto, tudo muda, coisas novas aparecem de 

surpresa e nem sempre sabemos o que fazer”  – JOÃO 

 

 

 

 

“Então, no começo a gente fica bem perdido sabe? Depois 

tinha que se adaptar as situações no dia a dia, procurar saber 

o que os colegas estavam fazendo e fazia também. Pelo 

menos tentava. Via as necessidades de cada situação e 

buscava fazer o que fosse melhor no momento. São coisas 

assim que, o assunto vai surgindo e a gente vai vendo a 

necessidade daquela família entendeu?”– MARIA 

 

“Sim, muitas vezes eu não sabia como fazer, o que dizer... 

A gente acaba perguntando aos colegas e dizendo as 

famílias que vai procurar se informar com a equipe e assim 

por diante.” – JOÃO 

 

Situações em que o ACS 

tinha dúvidas sobre qual 

trabalho deveria ser 

realizado frente a uma 

problemática 

 

Cabe aos ACS desenvolverem seus 

próprios processos de trabalho 

diante da realidade que vivem. 

Inclusive eles buscavam apoio dos 

próprios colegas de trabalho, que 

também não tinham tido 

capacitação. Será que sempre existe 

autonomia para modificar o 

processo de trabalho? 

 

A fase de implementação de políticas públicas 

de saúde envolve diversos atores, contextos, 

processos de decisões e resultados distintos a 

depender do espaço de atuação. A não 

existência de uma orientação adequada pode 

levar ao ACS a exercer mecanismos de 

autonomia em determinados momentos para 

colocar em prática o que lhe é exigido. Muitas 

vezes, os próprios colegas de trabalho acabam 

orientando condutas de acordo com 

experiências já vivenciadas. 

 

“É saber se ele teve algum problema, se evoluiu. Saber 

também como a família está cuidando e se a família está 

sendo cuidada porque a gente cuida tanto do paciente como 

também cuida do cuidador. A gente tem que ter cuidado no 

cuidador” – MARIA 

 

 

Relações de vínculo com a 

população assistida 

(responsabilidade afetiva) 

 

 

 

 

Os ACS´s conhecem as suas 

principais funções dentro do 

processo de trabalho. Ademais, 

existe a criação de vínculo com a 

população assistida, de tal forma 

que, muitas vezes, a empatia pelo 

 

Os ACS´s focam seu trabalho no cuidado à 

saúde dos indivíduos e suas famílias dentro 

da comunidade, estabelecendo relações de 

vínculo e confiança. Em virtude de 

residirem no mesmo território, a 
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“Eu atendia paciente chorando desesperado de 2h da manhã 

e não podia sair do celular. Eu tinha que acalmar aquele 

paciente. Não era nem da minha área, mas ela me conhecia. 

Era uma paciente obesa, com diabetes descompensada, a 

pressão arterial descompensada e com todos os sintomas de 

covid. [...] Ela chorava, desesperada, dizendo que ia morrer 

e eu tive que fazer uma videochamada dizendo: “respire 

junto comigo” – MARIA 

 

“O paciente sai do consultório do médico com a receita na 

mão e ele pergunta assim: “Vem cá, essa medicação tá 

certa, eu posso tomar?” “Olha, o médico mudou minha 

medicação, será que vai dar certo?” -JOÃO 

 

“ [...] Sai daqui de 2h da manhã para Natal, passei 24 horas 

no pronto socorro Clóvis Sarinho com esse paciente porque 

a família só confiava em mim. Seu eu ficasse lá, o paciente 

se recuperava, achava que se eu saísse de lá o paciente 

morria.” – JOSÉ 

Atividades realizadas no 

processo de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

próximo leva ao trabalho fora do 

horário convencional. Existe uma 

responsabilidade afetiva. 

 

 

preocupação e empatia com o próximo 

muitas vezes ultrapassam o horário de 

trabalho e influenciam no poder de tomada 

de decisão. A proximidade com outras 

pessoas gera tristezas e alegrias, fomenta 

afetos e direção para uma vida saudável. 

Além disso, cria-se condições de estímulo 

da autonomia dos indivíduos assistidos pelo 

apoio dos ACS para a superação dos 

problemas. 

 

“[...] Cada visita é diferente né? [...] Porque assim, eu não 

posso fazer uma visita e, por mais intimidade que eu tenha 

  

O trabalho do ACS envolve muitas 

confissões pessoais e contextos 

 

Em adição à geração de vínculo, tem-se a 

responsabilidade dos ACS´s com a ética e sigilo 
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ou que um vizinho tenha com o outro, entrar na casa vizinha 

e trazer o assunto do seu vizinho porque isso envolve ética.  

É um assunto que diz respeito só à mim e a família que vou 

visitar. – JOÃO 

 

“A gente também deve prezar pela ética e lembrar que o 

que identificamos naquela casa fica ali mesmo. Muitas 

vezes a pessoa está se confessando com você algo que 

nunca contou a ninguém sabe? Você precisa guardar 

segredo, transmitir confiança e só repassar o que for 

necessário. Você se torna uma âncora, uma rede de apoio 

daquela pessoa” – JOSÉ 

Responsabilidade, ética e 

sigilo profissional no trabalho 

desenvolvido 

 

 

 

 

 

 

sigilosos, logo exige  

responsabilidade e compromisso 

ético. É essencial manter o sigilo 

profissional em cada visita. 

profissional em cada atividade desenvolvida. É 

direito dos usuários do SUS da privacidade das 

informações, princípio esse derivado da 

autonomia, o qual engloba a intimidade, a vida 

pessoal e a honra dos indivíduos, sendo 

permitida à estes a jurisdição de manter seus 

dados sob seu exclusivo controle, como também 

de comunicar a quem, quando, onde e em que 

condições devem ser revelados.  

 

“Agora somos todos digitais, eu entro em contato 

imediatamente com a equipe pelo WhatsApp e já repasso 

para tomar providência. Na pandemia foi evitado a gente de 

adentrar dentro da casa, mas a gente tinha o controle pelo 

WhatsApp né? A gente tem o contato de todas as pessoas 

de nossa área, tem um grupo no whats dessas famílias. Eu 

procuro saber pelo WhatsApp de tudo que saberia nas 

visitas, tudo que te falei que faço” - MARIA 

 

 

Repasse das demandas para a 

equipe e para o Ministério da 

Saúde ocorre por meio do uso 

das tecnologias 

 

O uso das tecnologias como 

vantagem no trabalho, ao 

passo que gera uma 

dependência tecnológica 

 

A tecnologia se tornou um 

instrumento importante no trabalho 

dos ACS, facilitando o registro e 

repasse dos dados, além de ser algo 

mais rápido. Ao mesmo tempo 

gerou a dependência tecnológica e já 

levou a casos de perda de dados que 

não foram registrados no papel. 

 

É observada a utilização de estratégias 

tecnológicas contemporâneas para colocar 

políticas em prática, mesmo não existindo 

uma normatização para esse uso, sendo este 

um mecanismo de autonomia. A 

informatização dos ACS em suas rotinas de 

trabalho está relacionada à melhorias no 

processo de trabalho. Por outro lado, a 
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“O registro hoje é tudo no tablet. Teve um problema um dia 

desses que a gente dançou. Eu tenho cento e poucas 

famílias para cadastrar novamente porque o computador 

apagou, deu uma pane [...]. Quando o rapaz consertou, 

sumiram os cadastros. Aí os cadastros antigos que eu tinha 

na folha ficaram, mas os que eu não tinha sumiram” – 

JOÃO 

dependência tecnológica exclusiva pode 

levar à riscos como a dificuldade de acesso 

à internet e a aniquilação de dados 

cadastrados. 

 

“Assim, o governo não sabe, tira tudo, cria normas, mas não 

pergunta a gente o que a gente sabe, o que a gente está 

passando, o que nossa comunidade precisa.  É como se tudo 

fosse igual para todo mundo. Então, ele precisa primeiro 

fazer um plebiscito com a gente, fazer uma pesquisa. 

Pesquise, pergunte para a gente o que tá acontecendo, 

pergunte como a gente está, como as famílias estão e como 

a gente pode lidar com aquela situação. Porque eu conheço 

a minha área, eu moro nela. Eu moro na minha 

comunidade, eu sei a realidade” – MARIA 

 

“Se escutassem mais a gente, se o agente comunitário 

tivesse voz, muito coisa ruim não aconteceria. Nós estamos 

direto na comunidade, conhecemos cada família, cada 

 

Existência de normas a serem 

obedecidas 

 

 Desconhecimento da 

realidade vivenciada por 

parte das entidades 

superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem normas de organizações 

superiores que guiam o trabalho dos 

ACS. Esses trabalhadores 

denunciam o desconhecimento da 

realidade por parte dos membros das 

entidades superiores. Hierarquia, 

normas, regras, obrigatoriedade, 

será que eles aceitam todas? Será 

que o ministério, o governo valoriza 

o trabalho executado? 

 

A opinião dos entrevistados foi unânime ao 

relatar o desconhecimento, por parte do 

Ministério da Saúde e outras entidades 

superiores, da realidade vivenciada por eles 

diariamente, ao passo que existem normas a 

serem obedecidas, muitas vezes 

inadequadas para as situações apresentadas 

no território que dão assistência. Diante 

disso, em um país heterogêneo como o 

Brasil, até certo ponto existem normas e 

delegações a serem seguidas, porém, a 

depender de cada situação envolvida, os 

ACS´s podem interpretar a forma de como 
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indivíduo, sabemos das rotinas, dos problemas. É diferente 

dos que só dão ordem, mas não vivenciam a realidade.” – 

JOSÉ 

 

“O Brasil é um país de muitas desigualdades e diferenças. 

O Sul é de um jeito, o Nordeste é de outro, então não é justo 

desenvolver a mesma coisa para todos. São diferentes 

contextos, diferentes realidades. De um lado lugares mais 

desenvolvidos, por outro lado locais de difícil acesso, 

bastante pobreza. Seria interessante se fosse possível saber 

a realidade de cada casa, de cada família para fazer políticas 

específicas para cada região. Não sei como seria possível 

fazer isso, mas acho que nós ACS teríamos muitas 

informações para repassar” – MARGARIDA 

 

 

 

serão executadas as políticas, utilizando 

mecanismos de autonomia para delegar as 

ações mais adequadas, permitindo ou 

restringindo o acesso aos serviços. 
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Tabela 2.  Processo de análise de conteúdo para criação da categoria “ Burocracia a Nível de Rua no trabalho cotidiano” 

 

 

CATEGORIA : BUROCRACIA A NÍVEL DE RUA NO TRABALHO COTIDIANO 

 

FRASES UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO INTERPRETAÇÃO 

 

“A relação com a maioria é boa, mas com alguns é difícil. 

O ser humano é complicado. Na minha unidade, se o 

médico ou a enfermeira diz uma coisa, o restante aceita o 

que eles dizem, então fica difícil a gente opinar, mesmo 

sabendo que a gente conhece a área, conhece as nossas 

famílias. Agora tem outros profissionais maravilhosos que 

aceitam nossas opiniões, que adotam nossas estratégias e 

assim vai.” – JOSÉ 

 

“Com toda certeza geramos demanda na unidade. Estamos 

diariamente no cotidiano das pessoas, no contato com os 

moradores, coletando e divulgando informações seguras. 

Também somos os primeiros a descobrir situações de 

vulnerabilidade, doenças e informar as necessidades da 

população. Eles acabam criando confiança na gente e na 

 

Relação estabelecida pelos 

ACS´s com os demais 

membros de sua equipe de 

trabalho 

 

 

 

 

 

Autoconsciência sobre a 

geração de demandas na 

unidade de saúde 

 

 

 

 

A convivência com outras pessoas 

em uma equipe gera algumas 

divergências de opiniões, conflitos, 

mas que essas relações tem 

melhorado. A mudança constante 

dos profissionais também prejudica 

as rotinas de trabalho. Destaca-se a 

valorização do trabalho 

desenvolvidos por todos os 

membros da equipe e a presença de 

hierarquização de algumas 

profissões, principalmente a 

medicina. 

 

 

 

É possível identificar uma certa prioridade dada 

por parte da equipe pelo que é recomendado por 

outros profissionais - principalmente o médico 

- em relação às demandas que surgem. É preciso 

ressaltar que a medicina, ao longo dos anos, 

adquiriu um vasto e complexo conhecimento 

empírico, alcançando sucesso em seu processo 

de profissionalização. 

 

Também é possível inferir que esses 

trabalhadores são convictos em afirmar que 

geram demandas para os demais membros da 

equipe, por estarem mais próximos da 

população, logo possuem um grande impacto na 

vida das pessoas ao receberem e transmitirem as 
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maioria das vezes somos nós que somos os primeiros a 

saber de tudo que acontece. Sem o ACS, o trabalho da 

equipe não anda!” – JOSÉ 

 

 

“Quando fecha o posto, o médico vai embora, o técnico de 

enfermagem vai embora, a enfermeira vai embora. Vão 

para a casa deles, para o bairro onde moram. Já o agente de 

saúde mora na comunidade. Então o que acontece? A partir 

das 17h até 7h do outro dia quem resolve é o agente de 

saúde entendeu? Se tem um paciente grave acamado, a 

equipe já sabe que ele pode morrer a qualquer momento, 

mas na hora que ele morre quem tá na casa junto à família 

é o agente de saúde. – JOÃO 

 

 

 

“A gente sabe das atribuições de cada pessoa, dos deveres, 

do trabalho do agente de saúde, mas não nega nem por um 

segundo ajuda dentro da UBS. Mesmo sabendo que muitas 

vezes aquele serviço ali o município podia ter outro 

profissional naquele momento fazendo aquele serviço [...] 

 

 

 

 

 

Execução de funções/ 

atividades fora do horário de 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execução de atividades 

diferentes de suas atribuições 

 

 

 

 

 

A criação de   relações de vínculo 

com a população assistida pode 

levar os ACS´s a trabalharem para 

atender demandas fora do horário de 

trabalho, diferente do que acontece 

com os demais profissionais. Isso 

pode estar relacionado ao fato 

desses trabalhadores morarem e 

trabalharem no mesmo território. 

 

 

Os ACS confessam que assumem 

funções que não são deles dentro da 

unidade de saúde, mas reconhecem 

que fazem isso voluntariamente para 

ajudar a equipe no desenvolvimento 

expectativas dos usuários sobre as políticas, 

determinarem regras de acesso aos benefícios, 

dentre outras funções. 

 

O trabalho fora do expediente e a  execução 

de funções atribuídas à outros profissionais 

da ESF pelos ACS´s pode estar relacionado 

à problemas administrativos e de gestão do 

Sistema Único de Saúde. Essa problemática 

dever ser pauta para a gestão pública e 

reivindicação para esses trabalhadores, a 

fim de evitar a manutenção de relações de 

poder, hierarquia e regras institucionais. 

 

A interação positiva  e colaboração entre todos 

os membros pode ser uma oportunidade para a 

troca de conhecimento e saber (técnico, 

científico, cultural e popular), importantes para 

um funcionamento congruente da equipe. Pode 

gerar sucesso para o funcionamento da ESF, 
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A gente não pode deixar a população sem assistência. Então 

a gente colabora para não ver a população sozinha. Porque 

a gente precisa colaborar. E tem muita coisa que se a gente 

não colaborar com a equipe, não anda” – JOÃO 

das atividades. Assim, favorece um 

melhor atendimento da demanda. 

desde que não seja algo feito contra a vontade 

do trabalhador. 
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Tabela 3.  Processo de análise de conteúdo para criação da categoria “ Traços de autonomia profissional no trabalho realizado pelos ACS na ESF” 

 

 

CATEGORIA : TRAÇOS DE AUTONOMIA PROFISSIONAL NO TRABALHO REALIZADO PELOS ACS NA ESF 

 

FRASES UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO INTERPRETAÇÃO 

 

“Se for um caso urgente, quem chama o samu sou eu. Já 

chamo o Samu, faço tipo uma regulação, já passo tudo que 

está acontecendo e já aviso à equipe sabe? Já aviso à 

enfermeira.” - MARIA 

 

“Eu tenho que fazer oito visitas por dia e nelas existe aquela 

prioridade né? Então, busco começar com as prioridades. 

Então entro em contato logo com essa família” – JOÃO 

 

“Se perguntasse para mim: qual política pública você 

desenvolveria naquela comunidade, que você acha que a 

gente iria ter êxito nessa política? Eu saberia dizer por onde 

começar. Eu mudaria muita coisa, mas para isso precisaria 

de recursos. Primeiro eu dava direito ao agente de saúde de 

ter autonomia para decidir o que poderia acontecer na 

 

 Mecanismos de autonomia 

técnica realizados pelos 

ACS´s ao exercer suas 

funções em seus processos de 

trabalho  

 

 

 

 

 

Os ACS´s possuem 

consciência de seus papeis 

dentro da sociedade e 

conhecem a realidade da 

comunidade. 

 

O ACS detém de autonomia técnica 

para agir e estabelecer padrões em 

seu processo de trabalho, 

determinado as prioridades daquele 

momento. Diante do surgimento de 

dúvidas, eles buscam alternativas e 

desenvolvem estratégias para fazer o 

melhor para a comunidade. 

 

 

Em virtude da observação diária da 

realidade da população assistida, os 

ACS´s demonstram a vontade de  

poder participar e interferir nos 

ciclos metodológicos das políticas 

 

Diariamente em seus processos de trabalho, os 

ACS lidam com situações nas quais precisam 

atuar com independência para escolher o 

melhor caminho a ser seguido para o 

desenvolvimento apropriado de suas tarefas, 

estabelecendo prioridades frente às demandas. 

 

 

 

 

A atuação autônoma está relacionada a algum 

nível de diferenciação política e de 

autoconsciência dos valores que embasam os 

objetivos da ação. Baseado em seus ideais, os 

ACS´s podem influenciar tanto a mentalidade 
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comunidade dele. Porque ele conhece a realidade, 

entendeu? Ele conhece e sabe chegar na equipe e dizer: 

“Tal dia eu quero fazer uma ação dentro da minha 

comunidade porque minha comunidade está vivendo essa 

situação aqui que só é resolvida dessa forma aqui”  – 

MARIA 

“A gente sempre se reúne, conversa, vemos o que que pode 

ser possível para a nossa unidade e também o que também 

não dá, a gente muda. Tipo assim, a gente não desobedece, 

a gente muda, pois algumas coisas ficam a desejar, porque 

tem coisas que não dá para a gente fazer.” – MARGARIDA 

 

 

 

 

 

 

“Eu durante essa minha vida de agente de saúde, me 

transformei política porque eu não via as coisas 

acontecerem. Tentei ser vereadora, mas não consegui votos 

suficientes. Apesar disso, sempre estou na luta, cobrando lá 

na câmara. Nós somos uma categoria de luta. A gente não 

 

 

 

 

 

 

 

Traços de autonomia técnica 

dos ACS´s para realizar 

mudanças frente aos 

contextos e realidades que 

encontram diariamente em 

seu trabalho 

 

 

 

 

 

Traços de autonomia política 

do ACS´s ao buscar novas 

alternativas para mudar a 

realidade que vivenciam 

públicas, auxiliando às entidades 

superiores no fornecimento de 

informações necessárias nesse 

processo. 

 

 

 

Nem sempre os ACS´s podem 

concordar com as políticas 

estabelecidas pelos órgãos 

superiores. Diante das situações 

vivenciadas, podem realizar 

mudanças no que foi determinado, 

utilizando mecanismos de 

autonomia profissional. 

 

 

 

Os ACS´s buscam desenvolver 

estratégias para alterar o desenho 

original das políticas, conforme o 

exercício da discricionariedade 

como o comportamento de outros em sua equipe 

de trabalho. Como consequência, pode 

modificar diretamente o modo em que as 

políticas públicas são implementadas. 

 

 

 

Os ACS´s como burocratas não 

necessariamente compartilham dos mesmos 

objetivos que seus superiores e, por 

conseguinte, podem não se esforçar para 

alcançar os objetivos propostos. Se os as 

determinações disponíveis aos níveis superiores 

não são suficientes para consertar 

discordâncias, pode-se surgir uma falta de 

motivação para o desenvolvimento das 

atividades ou, até mesmo, a alocação de 

recursos de forma indevida. 

O desejo de se inserir no meio político como 

uma alternativa de conseguir que ações sejam 

colocadas em prática. Todavia, é importante 

lembrar que nem sempre é suficiente agir 
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deixa se abater por nenhuma dificuldade. Se é nossa e nós 

temos direito, corremos atrás. O sindicato é organizado, sou 

sindicalista, conheço meus direitos. Assim como exigem 

meus deveres, eu também exijo meus direitos, entendeu? – 

MARIA 

 somente nas fases iniciais do ciclo, uma vez que 

muitos problemas só estarão presentes execução 

do que será implementado. 
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Tabela 4  .  Processo de análise de conteúdo para criação da categoria “ A implementação de políticas púbicas e a invisibilidade do trabalhador” 

 

 

CATEGORIA : A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBICAS E A INVISIBILIDADE DO TRABALHADOR 

 

FRASES UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO INTERPRETAÇÃO 

 

“Na verdade, já conhecia um pouco. eu fazia parte da 

pastoral da criança e familiar que desenvolvia muitas 

atividades semelhantes às que fazemos hoje: pesar crianças, 

visitar famílias, medicar os doentes. eu gostava bastante de 

fazer aquilo” – MARIA 

 

“Eu era auxiliar de enfermagem, depois fiz o técnico em 

enfermagem, mas não trabalhava na área. Sempre quis 

trabalhar na saúde, então vi o processo seletivo como uma 

oportunidade. Fiz a prova, passei e estou aqui” – JOSÉ 

 

“Hoje eu penso em me aposentar porque já estou cansada, 

mas continuarei com o assistencialismo que eu posso dar 

para minha comunidade, para o bairro que eu moro, porque 

é muito bom você servir. Eu me dou muito” – JOÃO 

 

 

 

 

Similaridade das funções 

atribuídas ao trabalho atual 

com atividades desenvolvida 

anteriormente à atuação 

como ACS´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ACS´s entrevistados exerciam 

atividades anteriores com 

características bem semelhantes ao 

cuidado do próximo, assim como 

exercem atualmente. A identificação 

com esse tipo de trabalho pode ter 

influenciado na escolha de atuar 

nessa área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde tem como uma de suas origens 

precursoras o trabalho dos agentes da Pastoral 

da Criança da Igreja Católica. Assim como a 

pastoral, outras profissões da saúde 

assemelham-se às atribuições dos ACS´s no 

ato de cuidar do próximo, justificando o 

interesse desses indivíduos à escolha para 

atuar no SUS. 

 

 

 



 

109 

 

 

“Nem sempre consigo fazer o que quero. Muitas vezes o 

ministério só quer saber de dados, de números. Ele não 

conhece a nossa realidade. Por mais que eu mande todo mês 

a demanda que tem da minha área, ele não sabe da realidade 

do que acontece na minha comunidade. E muitas vezes uma 

política que é para ser desenvolvida em nossa comunidade 

não é de acordo com o que a gente vivencia” – MARIA 

 

“Assim, eu tenho liberdade para fazer minhas funções, 

porém nem sempre tenho recursos para isso. Então fico 

limitada pela falta de recursos, pelas opiniões não aceitas 

na equipe, pela população que não aceita nossas 

orientações. Isso que limita!” – JOSÉ 

 

 

“Eu acredito que já lutei muito. Hoje eu estou mais devagar. 

Tem dias que ando desestimulada, já pensei em desistir 

porque não conseguimos nossos objetivos. A gente sabe 

que nosso trabalho ajudou muita gente sabe? Mas tenho a 

impressão que poderia ter feito mais, caso tivesse apoio. Eu 

amo muito minha profissão, amo ser ACS, mas já fui mais 

 

Sentimento de limitação do 

ACS´s diante da falta de 

recursos, de apoio das outras 

entidades, de ausência de 

escuta. 

 

 

 

Ausência de recursos para 

que os ACS´s exerçam seu 

trabalho adequadamente 

 

 

 

 

Desmotivação do ACS´s com 

seu trabalho 

 

 

 

 

 

Os entrevistados demonstram 

vontade em realizar mudanças 

positivas em seu trabalho, porém 

afirmam não possuir apoio das 

autoridades superiores. 

 

 

 

Embora possuam autonomia para 

realizar suas funções, os ACS´s 

sentem-se limitados pela falta de 

recursos e pela não compreensão da 

equipe para a execução de ações. 

 

 

Os ACS´s demonstram em suas 

falas sentimento de culpa, cansaço, 

desmotivação, vontade de desistir ao 

passo que se sentem esquecidos 

pelas autoridades. 

 

 

Assim como em outros ambientes de 

trabalho, a atuação dos ACS´s envolve o 

enfrentamento de desafios, uma vez que 

condições adversas encontradas no 

exercício de suas funções podem causar 

alienação, impotência, estresse, disputas de 

poder, conflitos, receios, insegurança, 

desmotivação, frustrando o ânimo para 

mudanças e implementações. Na maioria 

das vezes, as opiniões individuais não são 

compreendidas de forma clara pela equipe, 

levando à atitudes egoístas, competitivas e 

limitador. 

 

Mesmo em momentos de normalidade, o 

trabalho desses burocratas é marcado por 

pressões, indecisão e sofrimentos, como 

também por vocação e heroísmo. Além disso, é 

um trabalho marcado por excesso de atividades 

e escassez de recursos.  
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motivada. A população também não entende que nós não 

podemos fazer tudo porque nem tudo faz parte do nosso 

trabalho” – JOSÉ 

 

“Nós somos a cara da nossa comunidade, por isso que 

muitas vezes a gente é cobrado. Já ouvi pessoas falando 

muito assim: “Mas o agente de saúde não trabalha, não me 

ajudou naquilo ali”, mas é porque ele não sabe que aquele 

problema ali não sou eu que resolvo, não é meu colega que 

resolve. Existe uma equipe que resolve aquele problema ali 

e, quando ela não tá, a gente tenta resolver, mas nem 

sempre está ao nosso alcance. Acham que eu deveria estar 

mais no assistencialismo fazendo curativo, marcando 

consulta, mas o meu trabalho é preventivo” – MARIA 

 

“Eu sou muito grata por servir, eu me dou tanto que as 

vezes adoeço, mas ainda sou bastante cobrada. A gente 

precisa que cuidem mais de nós, da saúde do trabalhador. 

Se a população precisa, nós precisamos também para poder 

cuidar dela. Quase não falam na nossa saúde” – 

MARGARIDA 

 

 

 

 

 

Consciência do ACS´s sobre a 

importância do trabalho 

realizado. 

 

Cobranças realizadas pela 

população de ações que, 

muitas vezes não são funções 

dos ACS´s 

 

 

 

Processo de adoecimento 

dentro do ambiente de 

trabalho e necessidade de 

receberem maior cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

Os ACS´s tem noção da importância 

do seu trabalho para a comunidade. 

Alegam que muitas vezes ele não é 

reconhecido ou, até mesmo, a 

população não compreende bem as 

suas funções, logo acabam 

recebendo cobranças indevidas. 

 

 

 

 

A preocupação com o próximo e o 

cuidado em realizar suas funções 

adequadamente levam à situações de 

adoecimento, as quais nem sempre 

são colocadas em pauta na 

sociedade. 

 

 

 

 

 

É gerado um sentimento de onipotência no 

momento em que o ACS sente ter a 

possibilidade de resolver o problema dos 

usuários, ao passo que percebe que irão surgir 

problemas que vão além de sua 

governabilidade, frustrando as viabilidades e 

criando expectativas no usuário, as quais não 

correspondem com sua realidade. Isso pode 

levar à um não reconhecimento profissional e 

causar adoecimento, desmotivação e redução do 

comprometimento com o trabalho. 

 

A desvalorização profissional presente na falta 

de cuidado, baixa remuneração e na ausência de 

estímulos e gratificação, podem ocasionar no 

ACS o desejo de desistir de sua atuação. Tais 

processos implicam na existência de elevada 

ocorrência de casos de esgotamento profissional 
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“Cheguei a ponto de querer desistir da minha profissão de 

tão desestimulada que fiquei nessa pandemia. Por que 

quando você vê sua comunidade na situação que a gente viu 

diante da pandemia, você fica desestimulada. Eu não tive 

tempo para minha família, não tive tempo para mim. E 

quem foi que perguntou se eu estou com sequelas? O 

ministério perguntou como é que eu estou? Não! Por isso 

que eu digo que ele primeira precisa procurar entender o 

que está acontecendo: Como é que está o agente de saúde? 

Como ficou depois da pandemia? Ele foi infectado? Ele 

teve sequela? Porque eu deixei de cuidar da minha família 

para cuidar da minha comunidade. Eu me preocupei com 

todo mundo, mas ninguém se preocupou comigo.” – 

MARIA 

“O ministério lançou agora o curso técnico de agente de 

saúde. Eu não sou de acordo a fazer agora, farei porque sou 

obrigada. Nós estamos saindo de uma pandemia, de 

milhões de casos de pessoas doentes e mortas. Nós 

perdemos muita gente na nossa comunidade e não tivemos 

 

 

 

Situações de adoecimento 

físico e mental em virtude  da 

pandemia ocasionada pela 

Covid-19. Os ACS´s 

reconhecem a necessidade de 

um maior cuidado com a 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

Despreocupação das 

autoridades superiores para 

com a saúde dos ACS´s ao 

determinarem um novo curso 

técnico de formação, sem se 

preocupar como estão esses 

 

 

 

A pandemia da Covid-19 pegou 

todos de surpresa e trouxe diversas 

mudanças em um curto espaço de 

tempo. Suas consequências 

provocaram situações de 

adoecimento físico, emocional, 

mental. Mais uma vez os ACS´s 

relatam o descuido das autoridades 

superiores para com a saúde deles, 

os quais também atuavam como 

profissionais de linha de frente. 

 

 

Nesse caso percebe-se a existência 

de uma norma a cumprir (curso 

técnico), determinada pelo 

Ministério da Saúde, todavia não há 

a preocupação com o psicológico 

dos ACS´s, após um período de 

e de transtornos mentais entre os agentes 

comunitários. 

 

Durante a pandemia, foi necessária a 

criação de protocolos, a adoção de critérios 

para o isolamento social, alteração da forma 

das visitas domiciliares para a forma virtual 

ou pelo “portão” das casas, respeitando o 

distanciamento, mudanças nos 

procedimentos de recepção dos usuários da 

unidade, assim como da população mais 

vulnerável, etc. Todas essas situações 

afetaram diretamente a saúde física e mental 

desses burocratas de linha de frente. 

 

Embora a autonomia profissional seja bem 

visível na atuação dos agentes de saúde como 

Burocratas a Nível de Rua,  não existe um olhar 

mais atento e cuidadoso para com esses 

indivíduos protagonistas, pois ainda um modelo 
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nenhum apoio psicológico. Nós precisamos nos refazer, 

estamos começando a reviver agora, a repensar em tudo que 

foi feito.” – JOÃO 

 

 

trabalhadores no pós 

pandemia. 

 

 

 

 

turbulações provocadas pela 

pandemia. Será que seria o ideal 

para o momento? Será que esses 

profissionais não precisam de outro 

cuidado no momento? 

 

de implementação de políticas autoritário, o 

qual não se considera o trabalho in situ. 

 

 

 

 


