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Resumo: O referencial teórico da Análise Institucional discutida por Baremblittt, foi utilizado 
neste ensaio com o objetivo de compreender a atenção à saúde do servidor público e suas 
inferências com as políticas públicas por meio das ferramentas da Análise Institucional e 
seus operadores fundamentais. A metodologia adotada foi problematizar a questão teórica e 
proceder uma reflexão a partir dos pressupostos, conceitos e noções do Movimento 
Institucionalista considerando suas contribuições para os estudos de atenção à saúde do 
servidor público. A análise institucional possui instrumentos que podem ampliar a autonomia 
dos profissionais da área e melhorar a qualidade dos serviços prestados. 
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Abstract:  The theoretical reference of the Institutional Analysis discussed by Baremblittt 
was used in this essay with the objective of understanding the public servant's health care 
and its inferences with public policies through the tools of Institutional Analysis and its 
fundamental operators. The methodology used was to problematize the theoretical question 
and proceed to a reflection based on assumptions, concepts and notions about the 
Institutionalist Movement considering their contributions to the studies of the public servant´s 
health care. The institutional analysis has instruments that can increase the autonomy of the 
professionals of the area and improve the quality of the services provided. 
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1. INTRODUÇÃO 

A área gestão de pessoas no serviço público ainda não galgou lugar estratégico nas 

instituições, ficando relegado a ela, na maioria das vezes, o papel cartorial de registros 

funcionais e de atendimento às exigências legais dos órgãos auditores e reguladores do 

serviço público. Dentre as atividades de gestão de pessoas no serviço público,  encontra-se 

a atenção à saúde do servidor.  

No Brasil, foram articuladas ações sobre as condições de trabalho e saúde dos 

trabalhadores como consequência de movimentos de mobilização social, reivindicações 

sociais e atuação dos sindicatos quanto as condições de saúde e trabalho, destacando o 

aumento da participação dos trabalhadores nas discussões trabalhistas e por meio de ações 

do Estado, (Freire, 2012). 

Tais movimentos e ações podem, dentre outras, ser verificados no que é imposto por lei ao 

empregador. Para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

CLT, ao longo dos anos, o Estado criou leis e normas regulamentares relativas à segurança 

e medicina do trabalho urbano e rural, no sentido de monitorar e fiscalizar as ações de 

atenção à saúde e segurança do trabalhador, ainda que restritas à saúde ocupacional. Estas 

questões podem ser constatadas nos artigos 6º, 7º, XXII, 196 a 200 e artigo 225, §1º, V da 

Constituição Federal que dispõe sobre saúde do trabalhador e o ambiente do trabalho e 

também podem ser verificadas nas prescrições dos artigos 154 a 201 da CLT, instituída pelo 

Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.   

O papel do Estado no campo da saúde do trabalhador avançou em termos conceituais e 

reformistas. Entretanto, as ações focadas nas questões da saúde dos trabalhadores 

vinculados ao Serviço Público em suas três esferas, ainda são incipientes (Freire, 2012). 

Depois do advento do Regime Jurídico Único (RJU), em 1990, o servidor público passou a 

ter um estatuto próprio, no qual as questões da promoção e da manutenção da saúde do 

trabalhador não foram regulamentadas. Ao longo dos anos, cada órgão público investiu em 

ações nesta área conforme as suas possibilidades. Em algumas instituições havia serviços 

com equipes completas e, em outras, nenhuma ação na área da saúde. As entidades de 

classe pressionaram e o próprio Governo Federal passou a perceber a importância da 

questão considerando a ocorrência de muitas aposentadorias precoces, absenteísmo e 

afastamentos médicos prolongados.  

Neste cenário, em 2006, o Governo Federal, instituiu o Sistema Integrado de Saúde 

Ocupacional do Servidor Público Federal – SISOSP, através do Decreto nº 5.961 de 

13/11/2006. Foram priorizadas as ações referentes aos processos de perícia médica tendo 

sido elaborado o primeiro Manual para os Serviços de Saúde dos Servidores Públicos Civis 
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Federais. Com esse movimento, o Governo esperava implementar na administração pública 

federal, diretrizes e ações através de normas voltadas para saúde e segurança no trabalho e 

se prover de dados epidemiológicos sobre a saúde dos servidores no âmbito do serviço 

público federal (Portaria n. 1.675 MPOG/SRH, 2009).  

Em 2009, o Governo Federal, na tentativa de construir uma Política de Atenção à Saúde e 

Segurança do Servidor Público Federal (PASS), instituiu o Subsistema Integrado de Atenção 

a Saúde do Servidor Público-Federal (SIASS), por meio do Decreto n. 6.833, 2009, cujo 

objetivo é coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia 

oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração 

pública. 

Em 2013, a Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do MPOG instituiu a Portaria Normativa 

Nº 3, que trata das diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público federal, com 

orientações para os órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal - SIPEC.  Tal instrumento legal recomenda priorizar, dentre outras, ações voltadas à 

educação em saúde, à prevenção dos riscos, agravos e danos à saúde do servidor com a 

finalidade de melhorar os ambientes, a organização e o processo de trabalho, de modo a 

ampliar a conscientização, a responsabilidade e a autonomia dos servidores, visando a 

construção de uma cultura de valorização da saúde por meio de hábitos saudáveis de vida e 

de trabalho. (Portaria n. 3 MPOG/SEGEP, 2013). 

As diretrizes, contidas no texto legal citado, destinam-se a subsidiar políticas e projetos de 

promoção da saúde e de qualidade de vida no trabalho, a serem implantados de forma 

descentralizada e transversal, por meio das áreas de gestão de pessoas. Para a 

consecução de todas as ações previstas seria exigido das áreas de gestão de pessoas, uma 

atuação estratégica em nível formação de agenda, de planejamento e formulação, de 

implementação e avaliação das ações com vistas a acolher às respectivas peculiaridades 

organizacionais. 

Particularmente na Universidade Federal de Viçosa, foi implantada uma unidade de 

referência do SIASS, com vistas a atender aos servidores da própria Universidade, assim 

como, proceder a realização perícias médicas para outros órgãos do serviço público 

localizados na região. Esta unidade está localizada na Divisão de Segurança, Saúde 

Ocupacional e Qualidade de Vida (DSS), vinculada à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 

(PGP). Atuam na DSS, 18 profissionais entre assistentes sociais, engenheiros de segurança 

do trabalho, médico do trabalho, médicos peritos, psicólogos, técnico de enfermagem, 

técnicos de segurança do trabalho e equipe de apoio (assistentes e auxiliares em 

administração). As atividades realizadas por esta equipe são de intervenções nos processos 
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de adoecimentos físicos e mentais, exames médicos laborais e perícias médicas e projeto 

de atividades físicas e de ginástica laboral em parceria com os departamentos da própria 

Universidade. 

2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Este ensaio destina-se à luz da análise institucional nos termos da vertente utilizada por 

Gregório Baremblittt (2002) no 'Compêndio de Análise Institucional e outras correntes - 

Teoria e prática', propor uma reflexão sobre as relações entre os atores sociais envolvidos 

na atenção à saúde do servidor público. Pretende-se, com este trabalho, apontar algumas 

ideias abstraídas a partir da vivência com na área de gestão de pessoas e da compreensão 

teórica sobre a análise institucional como possiblidade de aplicação prática.  

O objetivo é compreender as questões relacionadas à saúde e bem-estar no âmbito da 

gestão da saúde dos servidores públicos e suas implicações na vida cotidiana de uma 

instituição pública. Especificamente compreender as práticas, as atividades e as questões 

cotidianas de um setor público e contribuir com a elaboração de inferências que possam 

auxiliar profissionais acadêmicos interessados no tema abordado. 

A escolha da abordagem da análise institicuinal, justifica-se, pois,  apresenta uma maneira 

inovadora de repensar a realidade social e métodos de intervenção nessa realidade e suas 

principais aplicações práticas no cotidiano.  

3. A ANÁLISE INTITUCIONAL – NOÇÕES, CONCEITOS BÁSICOS E FERRAMENTAS 
OPERATÓRIAS 

Para melhor compreensão do Movimento Institucionalista, e da Análise Institucional cabe 

apresentar alguns conceitos e noções que norteiam a proposta do Movimento. O Movimento 

Institucionalista foi definido por Baremblitt (2002 p. 11) como:  

um conjunto heterogêneo, heterológico e polimorfo de 
orientações, entre as quais é possível se encontrar pelo menos 
uma característica comum: sua aspiração por deflagrar, apoiar 
e aperfeiçoar os processos auto analíticos e autogestivos dos 
coletivos sociais. (BAREMBLITT, 2002, p. 11)   

Nesse sentido, a autoanálise e a autogestão representam os objetivos basilares da Análise 

Institucional. Deflagrar, apoiar e propiciar processos de autoanálise e autogestão nas 

comunidades, nos coletivos e conjunto de pessoas, implica compreender a complexidade da 

vida social e da construção social e histórica da humanidade.  Baremblitt (2002 p. 14) 

assinala que “os processos de interação humana, os processos de funcionamento social, 

têm sido sempre muito complexo [...] a complexidade da vida social atingiu seu máximo 

expoente em toda a história da humanidade”. 
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A produção de um saber sobre o funcionamento da sociedade como objeto de estudo tem 

gerado profissionais, intelectuais que são denominados experts. Tais profissionais tem-se 

colocado, em geral, a serviço das entidades e das forças dominantes da sociedade, eles são 

os conhecedores da estrutura e do processo de funcionamento a sociedade em si 

(BAREMBLITT, 2002). 

Para Baremblitt (2002), o Estado é a instituição que “representa o máximo da concentração 

de poder, o extremo de concentração de controle e de hegemonia sobre a sociedade.”  

A respeito do estado e de sua governamentalidade Foucautl (1979 p. 292) destaca “a 

tendência em que todo o Ocidente conduziu incessantemente durante muito tempo, à 

preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os outros – 

soberania, disciplina, etc. – que levou ao desenvolvimento de uma série de aparelhos 

específicos de governo e de um conjunto de saberes.”  

De acordo com o entendimento de Baremblitt (2002) quer seja na educação, na saúde e em 

tantos outros campos os problemas dos coletivos ficam submetidos às decisões dos 

experts, ou seja, por quem se supõe que saiba e conheça sobre o assunto, e a decisão 

prevalente será de acordo com os interesses das classes, níveis hierárquicos e grupos 

dominantes aos quais pertencem parcialmente. Assim, “os experts que acumulam o saber 

que lhes permite fazer com que as pessoas achem que precisam e solicitem aquilo que os 

experts dizem que precisam e o que os grupos e classes dominantes lhe concedem” (p.17 

op cit).  

Uma das possibilidades desse coletivo recuperar o saber que ficou alienado sob as forças 

dominantes, recuperar seus reais desejos, suas necessidades e de organizar-se para 

resolver seus problemas pode se dar por meio da autoanálise e autogestão.  

Baremblitt (2002) define a autoanálise como o processo que implica a compreensão pelas 

“comunidades como protagonistas de seus problemas, necessidades e interesses” para 

“adquirir ou readquirir um pensamento e um vocabulário próprio que lhes permita saber 

acerca de sua vida" (p.17). O processo de autoanálise deve acontecer de forma simultânea, 

concomitante e articulada com a autogestão que é o processo em que a “comunidade se 

articula, se institucionaliza, se organiza para construir dispositivos necessários para produzir 

ela mesma” (p. 17) melhorias para sua vida e possa “operar as forças destinadas a 

transformar suas condições de existência e resolver seus problemas” (p. 19).  

Mas o que acontece quando o coletivo revitaliza seu saber, revaloriza o seu saber 

espontâneo que ele tem acerca do que precisa? Normalmente esse saber espontâneo é 

“desqualificado pelo saber acadêmico, que atua predominantemente a serviço de interesses 

estatais, nacionais e multinacionais dominantes” (p.21). 
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A análise institucional trabalha conceitos que tem importante significado para a 

compreensão das questões do poder no interior dos coletivos que desejam passar de 

objetos a sujeitos das relações nas quais estão inseridos e recuperar sua autonomia, seus 

saberes e conhecimentos, obtendo assim condições de ter uma melhor qualidade de vida.  

A análise institucional trabalha com os conceitos de instituição, organização, 

estabelecimento e equipamento, agente e práticas. Além disso, com os conceitos como 

instituído e instituinte, organizado e organizante, função e funcionamento que serão 

explicados a seguir. 

 Baremblittt (2002, p.25 e 26) aponta que as "instituições são árvores de composição 

lógicas” que podem ser leis, hábitos ou regularidades de comportamento que regulam as 

atividades humanas. É o conjunto das instituições que constitui uma civilização ou uma 

sociedade humana. Essa composição lógica valorativa e discriminativa, é que vai 

“esclarecendo o que deve ser, o que está prescrito, e o que não deve ser, isto é, o que está 

proscrito, assim corno o que é indiferente.” São exemplos de instituições a educação, a 

justiça, a administração da força, dentre outras. A sociedade é “um tecido de instituições que 

se interpenetram e se articulam entre si para regular a produção e a reprodução da vida 

humana sobre a terra e as relações entre os homens.” (p. 27 op. cit.). As instituições para 

cumprir a função de regulação da vida humana se materializam em dispositivos concretos 

que são as organizações, definidas como “formas materiais” que concretizam as opções que 

as instituições distribuem e enunciam (BAREMBLITT, 2002, p. 27).   

Uma organização pode ser composta de vários tipos de estabelecimentos com 

características diferentes. Os estabelecimentos normalmente abarcam dispositivos técnicos 

como, por exemplo, as maquinaria, as instalações, arquivos, aparelhos diversos. Isso 

recebe o nome de equipamento. São os agentes, ou seja, as pessoas que operam e dão 

dinamismo à instituição, organização, estabelecimento e equipamento. Nenhum deles se 

mobiliza ou opera senão por meio dos agentes. Por sua vez, são “os agentes que 

protagonizam práticas que podem ser verbais, não-verbais, discursivas ou não, práticas 

teóricas, práticas técnicas, práticas cotidianas ou inespecíficas” (BAREMBLITT, 2002, p. 11).  

Baremblitt (2002) assinala que existem duas vertentes que se contrapõe dialeticamente, a 

vertente instituinte e a instituída. O instituinte aparece como um processo e o instituido como 

um resultado. O instituinte é sempre informado pelo instituído que o gera e que é 

regenerado por ele. Quanto mais revolucionária for uma prática, mais elementos instituintes 

ela agrega.  O autor recomenda evitar uma interpretação do tipo maniqueísta, onde se 

coloca o instituinte como bom e o instituído como ruim, ainda que seja fato que o instituído 

apresente uma disposição à resistência em persistir em seu ser, ou seja, “a não mudar, que 
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quando se exacerba, se exagera, se conhece politicamente pelo nome de conservadorismo, 

reacionarismo” (BAREMBLITT, 2002, p.30). 

No nível organizacional o autor trabalha com as figuras do organizante e do organizado. A 

atividade crítica, transformadora e otimizadora das organizações é representada pelo 

organizante, enquanto o  organizado tem uma tendência a cristalizar-se e a adotar uma 

série de vícios, entre os quais o mais conhecido é a burocracia.  

Além disso, o autor distinguiu função e funcionamento, produção e reprodução, onde as 

instituições, organizações, estabelecimentos, agentes, práticas desempenham uma função 

“e as exprimem de tal maneira que as fazem parecer e se apresenta aos olhos não atentos 

como "naturais", desejáveis e eternas e invariável ao passo que o instituinte e o organizante 

são sempre inspirados pela utopia [..] o funcionamento é sempre instituinte, é sempre 

transformador, é justiceiro e tende à utopia” (BAREMBLITT, 2002, p. 32). 

O autor explicou a divisão que se estabelece na vida social entre função e funcionamento, 

aperfeiçoamento e utopia da seguinte forma “a função é predominantemente reacionária, 

conservadora”, (p. 32 op. cit.) está a serviço das três situações viciosas que se apresentam 

como característica histórica “a exploração, a dominação e a mistificação” (p. 32 op. cit.). A 

exploração é representada pela expropriação da potência e do resultado produtivo de uns 

por parte de outros; a dominação é a imposição da vontade de uns sobre os outros e 

desrespeito à vontade coletiva, compartilhada, de consenso; e a mistificação uma 

administração arbitrária ou deformada do que se considera saber e verdade histórica, que é 

substituída por diversas formas de mentira, engano, ilusão, sonegação de informação etc. E 

aponta que isso “ não significa que as utopias sejam sempre inocentes e acabem traídas, 

mas em geral elas são mesmo traídas” (BAREMBLITT, 2002, p. 32.). 

Para Blaremblit (2002) os homens só entram nesses processos de dominação, exploração, 

mistificação em ou processos revolucionários, por mais que estejam submetidos às leis 

econômicas e políticas, se estes, de algum modo, coincidem com suas crenças, 

representações, expectativas, vontades, desejos e convicções acerca da vida social. 

Entretanto, os desejos mais pujantes que conduzem a comportamento ou a vida dos 

homens, “são inconscientes, isto é, não fazem parte de seu saber, de seu querer deliberado” 

(BAREMBLITT, 2002, p.43.). 

Baremblitt (2002) entende que a vida social deve propiciar a todos os membros maior 

felicidade, realização, saúde e criatividade e isso se torna: 

possível quando ela é regulada por instituições e organizações 
e quando nessas instituições e organizações a relação e a 
dialética existentes entre o instituinte e o instituído, entre o 
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organizante e o organizado se mantêm permanentemente 
permeáveis, fluidas, elásticas” (BAREMBLITT, 2002, p. 32).     

São os instituintes-instituídos, organizantes-organizados que compõem a rede social e 

atuam em conjunto. O entrelaçamento, a interpenetração que existe entre os instituintes e 

instituídos, entre os organizantes e organizados acontece ao nível da função e ao nível do 

funcionamento; ao nível da produção e ao nível da reprodução. A interpenetração ao nível 

da função, do conservador, do reprodutivo, chama-se atravessamento e ao nível do 

instituinte, do produtivo, do revolucionário, do criativo chama-se transversalidade. Para 

Baremblitt (2002) em geral o Institucionalismo acredita em analisar o lugar do instituinte e 

entendê-lo, busca com as estratégias de intervenção nos espaços de atuação propiciar as 

mudanças locais, ou seja, criar campos de compreensão, de intervenção para que cada 

processo produtivo desejante, revolucionário, seja capaz de gerar os sujeitos de que 

precisa, acolher que os novos homens se fazem a cada momento, em cada circunstância.  

4. DISCUSSÃO DA ANÁLISE INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR 

Os arranjos, mencionados anteriormente, na construção da Análise Institucional da Atenção 

à Saúde do Servidor, com base nos conceitos de Baremblitt e na correlação feita por Pereira 

(2002). 

No arcabouço teórico da análise institucional a instituição, seria a saúde, posto a 

contextualização inicial sobre a atenção a saúde do servidor. Conforme assinalado por 

Merhy e Onocko (1997, p. 9) alguns cientistas tem trabalhado com a temática saúde com 

uma abordagem marxista sobre o trabalho humano. Nesta perspectiva, buscam 

compreender os significados de "exercício do autogoverno pelos trabalhadores de saúde", 

particularmente quando se referem ao trabalho médico e quando citam a sua "autonomia" 

no exercício de seu processo de trabalho e o "espaço intercessor constituído na relação 

trabalhador de saúde/produtor e o usuário/consumidor”. Os autores utilizaram a ideia de 

intercessores de Deleuze e Guattari , ou seja, “a interseção formada pelo produtor e pelo 

consumidor, e como ela se apresenta distinta para os processos nos quais os produtos são 

consumidos em movimentos separados dos da produção” (MERHY e ONOCKO, 1997, p. 

16). 

A organização seria numa instância onde se encontram-se os agentes pertencentes aos 

órgãos que elaboram os regimentos e diretrizes regimentais, no caso da Saúde e da 

Educação, podemos elencar a Presidência da República, responsável por sancionar as 

legislações que regem o serviço público, o Ministério da Saúde, o da Educação e o do 

Planejamento e Orçamento que estabelecem as diretrizes para o cumprimento da 

legislação, os órgãos fiscalizadores com Secretaria Geral da União e Tribunal de Contas da 
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União, dentre outros, ou seja, todos os atores desses órgãos que são responsáveis pelo 

aparato legal a que está submetido o serviço público. 

Os estabelecimentos seriam todas as estruturas tradicionais existentes relacionados aos 

órgãos que irão executar as atividades fins da saúde e da eduação, tais como os hospitais 

as Universidades públicas. Nessa caso específico, numa universidade pública, as suas 

unidades que cuidam das questões acadêmicas e dentre outras muitas atribuições cuidam 

também da gestão administrativa, tais como a área de gestão de pessoas, que por 

consequência responde pela saúde e bem-estar dos servidores daquele estabelecimento, 

nosso objeto de interesse nesse ensaio. 

Os equipamentos seriam os dispositivos técnicos, cuja finalidade consiste em facilitar a 

consecução dos objetivos específicos ou genéricos propostos pela instituição e pela 

organização (regras, regimento interno, normas, técnicas, procedimentos etc) e, ou, seriam 

equipamentos de realidade material (sistemas integrados (SIASS), instalações, arquivos, 

maquinários etc.); Todos esses arranjos envolvidos pelo dinamismo dos agentes (pessoas, 

servidores, equipe multiprofissional etc) e suas práticas e seus saberes. Nesse caso 

específico, representados pelos servidores públicos responsáveis pelas áreas e pelas 

atividades de segurança, higiene, saúde ocupacional, qualidade de vida e bem-estar dos 

servidores (professores e técnico-administrativos).   

Neste ensaio o campo de análise prioriza os agentes materializados na equipe que cuida da 

atenção à saúde dos servidores. Ora esta equipe pode ser os instituídos quando no 

cumprimento de sua atividade profissional e na utilização de regras, regulamentos e 

sistemas dentre outros, “representa a lei, a ordem e o conhecido”. Podem  atuar de forma 

alienada e submissa, sem se preocupar com o bem-estar do servidor atendido. Pode atuar 

cumprindo o estabelecido sem priorizar a dignidade e a vida humana.  Pode representar o 

instituído que nas inter-relações evidenciam as relações de poder em sua ação. Quer seja 

pela hierarquia de saberes hegemonicamente constituída como, por exemplo, a relação 

entre médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Quer seja pela prática da 

atividade em relação ao usuário do sistema. 

Entretanto, por outro lado a equipe de atenção à saúde pode agir como instituintes 

mostrando seu lado transformador, criativo, revolucionário dando contribuições para que 

haja mudanças na relação social e, por conseguinte, transformações. 

Baremblitt (1996, pg. 32) assinala que “é nas ações que toda essa parafernália que acaba 

por operar transformações na realidade”. É por meio desse aparato que os institucionalistas 

conseguem compartilhar uma terminologia, que permite sua comunicação e 

operacionalização de práticas inspiradas na autogestão e na autoanálise (Baremblitt, 1996).  
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A figura 1 delineia o entendimento da análise institucional a cerca da saúde do servidor 

público, conforme explicado acima. 

 

Figura 1 – Análise Institucional da Atenção à Saúde do Servidor. 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Bastos e Bifano (2016). 

Merhy e Onocko (1997) fizeram uma reflexão interessante para enfatizar a relação 

produção/consumo em saúde. Lembraram os autores que tanto os produtores como os 

consumidores são instituintes de necessidades e atuam como forças no espaço intercessor 

produção/consumo, expondo distintamente suas intencionalidades, anseios, necessidades, 

etc. Assinalaram que o produtor de ações de saúde pode estar em busca de dinheiro, mas o 

consumidor estará em busca de defender a sua saúde, ou seja, a sua capacidade de seguir 

vivendo com certa qualidade. Assim, satisfazer necessidades e realizar finalidades é uma 

discussão no campo da subjetividade humana. 

Os profissionais da equipe multiprofissional (médicos, engenheiros de segurança, 

psicólogos, assistentes social, enfermeiros e técnicos, dentre outros) da área de atenção à 

saúde do servidor púbico podem ser considerados experts. São esses profissionais que 

informam aos servidores públicos quais são as suas necessidades e que, em geral 

coincidem com os serviços que os profissionais querem ou podem oferecer. Assim, em dado 

momento de sua atuação profissional podem ser instituintes e em outros podem ser 

instituidos. 

Desta forma, pensar em atenção à saúde do servidor significa compreender que existem 

distintas decorrências relacionadas os gestores, tanto em nível micro (governo local) quanto 

em nível macro (governo central dos órgãos legisladores), que operam no sistema. Pensar 
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em mudanças na gestão do trabalho em saúde significa: enfrentar situações de alta 

complexidade, em termos qualitativos e ter a capacidade de problematizar cabeças e 

interesses, em um processo institucional que atua sobre a permanente ação dos 

autogovernos dos trabalhadores; gerar mudanças em processos cristalizados nos meios de 

produção e no processo já institucionalizado do modo de trabalhar, conforme determinados 

saberes e interesses. 

Além disso, conforme abordado por Baremplit (2002) a criatividade permanente do 

trabalhador em ação, pode ser “explorada” para inventar novos processos de trabalho, e 

mesmo para abri-lo em outras direções não pensadas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Análise Institucional, pode contribuir, por meio das práticas, para transformar a realidade, 

visto que o institucionalismo possui uma estrutura teórica, instrumentos e ferramentas que 

possibilitam contrapor considerações que tratam da reprodução da lógica de dominação 

pelos dominados. Assim como,  as ideias de exploração (expropriação da potência e do 

resultado produtivo de uns por parte de outros),  de dominação  (imposição da vontade de 

uns sobre os outros e desrespeito à vontade coletiva), de mistificação ( administração 

arbitrária ou deformada do que se considera saber e verdade histórica), de submissão, de 

alienação, de conformismo consentido, dentre outras.  

Ao explicitar a Análise Institucional da atenção à saúde do servidor, pode-se observar que 

trata de um movimento dinâmico onde os agentes tenham possibilidades de reedição de 

suas práticas institucionais. 

A atenção à saúde do servidor se materializa  pela força de trabalho dos experts (equipe 

multidiciplinar) que buscam por meio da instituição, organização, estabelecimento e 

equipamentos  novas formas de se organizarem num processo instituinte. 

Apesar do determinado na legislação, a gestão de ações voltada para a atenção da saúde 

do servidor ainda é um desafio a ser vencido, no contexto da gestão da pública, seja em que 

instância for, tanto no âmbito local das unidades de referência, ou na esfera federal. 

Alguns obstáculos e aspactos podem ser observados e devem ser considerados, dentre 

eles: a gestão se constitui como um espaço de relações de poder; falta de esclarecimento e 

compreensão sobre que tipo de atenção à saúde se deseja para o contexto do serviço 

público; falta de espaços participativos para a comunidade (gestores e servidores); falta de 

autonomia da equipe gestora na promoção à saúde; práticas autoritárias.  

A gestão da atenção à saúde em nível local, nem sempre consegue usufruir de autonomia, 

geralmente, restringe-se a executar as deliberações vigentes de registros no sistema e no 
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cadastro dos servidores. Desta forma, para a implementação e execução de ações em 

atenção à saúde do servidor, necessita-se de espaços de participação e decisão e necessita 

vontade para a participação dos envolvidos. 

Espera se que uma reflexão na tentativa de compreender melhor a dinâmica do trabalho em 

atenção à saúde do servidor público, possibilite a construção de mecanismos de mudanças 

e melhorias para o usuário desses serviços. Ou seja, que permita refletir sobre como é o 

trabalho no dia a dia, o que lhe é próprio, quem trabalha e como o faz, para que, por que, a 

quem e como serve, dentre outros. 

Considera se que os trabalhadores das áreas de atenção à saúde e os usuários dos 

serviços produzem-se mutuamente, subjetividades, de modos de sentir, de representar e de 

vivenciar necessidades, na busca de atenção à saúde. Cabe o despertar da demanda que 

pode iniciar no âmbito micro, pela própria equipe multiprofissional e multidisciplinar 

objetivando desencadear um processo de auto análise e de autogestão que possibilite sair 

do patamar hoje instaurado? 
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