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O Curso de especialização em nefrologia Multidisciplinar tem como 
objetivo promover a capacitação de profissionais da saúde no âmbito da 
atenção Primária e visar ao cuidado integral e ações de prevenção à doença 
renal. Busca, ainda, desenvolver e aprimorar competências clínicas/gerenciais 
na prevenção e no tratamento do usuário do SuS que utiliza a Rede assistencial 
de Saúde.

Este curso faz parte do Projeto de Qualificação em Nefrologia 
Multidisciplinar da una-SuS/uFMa, em parceria com a Secretaria de 
atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SaS/MS), a Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da educação na Saúde (SGTeS/MS) e o apoio do departamento 
de epidemiologia e Prevenção de doença Renal da Sociedade Brasileira de 
nefrologia.

essa iniciativa pioneira no Brasil contribuirá também para a produção 
de materiais instrucionais em nefrologia, de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde, disponibilizando-os para livre acesso por meio do acervo 
de Recursos educacionais em Saúde (aReS). este acervo é um repositório 
digital da una-SuS que contribui com o desenvolvimento e a disseminação 
de tecnologias educacionais interativas.

O modelo pedagógico enquadra-se na modalidade de educação a 
distância (EAD), que possibilita o acesso ao conhecimento, mesmo em locais 
mais remotos do país, e integra profissionais de nível superior que atuam nos 
diversos dispositivos de saúde. estamos associando tecnologias educacionais 
interativas e os recursos humanos necessários para disponibilizar a você, nosso 
discente, materiais educacionais de alta qualidade, que facilitem e enriqueçam 
a dinâmica de ensino-aprendizagem.

esperamos que você aproveite todos os recursos produzidos para este 
curso.

Abrace esse desafio e seja bem-vindo!

Profª. Dra. Ana Emília Figueiredo de Oliveira
Coordenadora Geral da una-SuS/uFMa

Prof. Dr. Natalino Salgado Filho 
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APRESENTAÇÃO

Caro(a) aluno(a). 

Nesta unidade, apresentaremos os fatores que influenciam o processo 
de capacitação de recursos humanos, isto é, os objetivos e as expectativas 
dos programas de capacitação profissional e suas questões metodológicas,  
bem como os aspectos que compõem a infraestrutura, logística e cultura 
organizacional.

além disso, nesta perspectiva serão abordadas as condições que visam 
ao desenvolvimento da autonomia dos profissionais e a descentralização 
de saberes e conhecimentos que participam dos processos de trabalho. 

aproveite a leitura! 
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APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS

• Apresentar os fatores que influenciam o processo de capacitação 
de recursos humanos.

• Reconhecer os fatores que influenciam para o desenvolvimento 
das atividades profissionais.
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1 INTRODUÇÃO

A capacitação profissional, inserida 
no processo educacional, adquiriu 
importância determinante na medida 
em que o conhecimento tem se tornado 
cada vez mais mutável e as habilidades, 
competências e posturas profissionais 
exigidas para o desenvolvimento e o 
relacionamento no mundo do trabalho 
precisam ser permanentemente 
alimentadas e fortalecidas (LaMPeRT, 
2005).

a adaptação às novas realidades, às novas formas de “fazer”, 
“pensar” e “sentir” se apresenta, nos dias de hoje, como uma necessidade 
emergente das metamorfoses da sociedade. assim sendo, a capacidade 
de abrir-se ao novo, de flexibilizar os conhecimentos já adquiridos, de 
aprender estratégias diferenciadas de resolutividade, de permitir a reflexão 
e a mudança de postura, de aprender novas ferramentas e técnicas, de 
desenvolver habilidades para o trabalho individual e em equipe, de 
fortalecer a autonomia e desenvolver a responsabilidade, o compromisso 
comparecem como propostas educacionais direcionadas a profissionais de 
diversas áreas (LaMPeRT, 2005).

O desenvolvimento então, como defende Ferreira (1986), volta-se 
para a aptidão de aprender em um contexto no qual o conhecimento é 
transformado em produto, que se revela integrado ao objeto de trabalho.

 numa perspectiva de capacitação, a educação inserida no 
ambiente de trabalho, mantendo com este uma estreita relação, prioriza 
o entendimento dos processos, a avaliação de condutas, o repensar 
de práticas e, consequentemente, o preparo para a aplicação de novas 
estratégias e superação de dificuldades (LUZ, 2010). No entanto, esse é 
um movimento que não envolve tão somente o ambiente de trabalho do 
ponto de vista das relações, das rotinas, dos processos de trabalho, mas 
também a cultura da organização, o modelo de gestão, as concepções de 
desenvolvimento profissional vigentes, aspectos estes cujas influências se 
tornam, por vezes, determinantes dos caminhos pelos quais vão trilhar o 
investimento e a implantação das ações de capacitação profissional. 

Quando resultante de um bom planejamento, onde se consideram as 
reais demandas advindas das experiências vividas no cotidiano dos serviços 

x

y
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oferecidos e da execução que promova a participação, o envolvimento 
e motivação, aliados a um ambiente que sustente a implantação das 
mudanças necessárias, a capacitação conta com aspectos capazes de 
promover transformações positivas no dia a dia. 

Por outro lado, como apropriadamente enfatizam Batista; Gonçalves 
(2011), os resultados alcançados podem remeter a um distanciamento 
dos resultados esperados pelos programas de capacitação, haja vista que 
a execução destes podem sofrer interferência da estrutura e da política 
institucional, da sua dinâmica e cultura, principalmente quando estas não se 
apresentam alinhadas aos objetivos propostos pelas ações de capacitação, 
minimizando assim sua efetividade.

Assim, no universo da capacitação profissional, vários são os 
fatores envolvidos, cujas influências se traduzem não só como condições 
facilitadoras, mas também como condições capazes de entravar a dinâmica 
e fluidez da implantação e execução de ações de capacitação. 

dentre esses fatores, destacam-se aqueles associados às questões:

 Em estudo recente, Davini (2009) aponta a importância de se conhecer 
essas condições, evitando, com isso, incorrer-se em alguns equívocos, 
como desconsiderar no planejamento e nas perspectivas de alcance de 
resultados a caracterização do contexto político institucional e seu papel 
legitimador dos processos de trabalho que podem levar a resultados do 
processo educacional não satisfatórios. 

a seguir, são destacados os aspectos que, em sua maioria, estão 
presentes na realidade organizacional dos serviços de saúde. Propõe-
se então, conhecê-los com mais detalhes, caminhando em direção ao 
entendimento de como e em que medida essas influências operam quando 

Logísticas Operacionais Políticas

Ideológicas Culturais Metodológicas
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se trata de aspectos no campo das concepções, objetivos e expectativas 
de alcance dos resultados; definições e relações político-didático-
pedagógicas; rotinas dos processos de trabalho e construção de espaços 
de aprendizagem; dinâmica das equipes de trabalho, sob o ponto de vista 
do individual e do coletivo; modelos de gestão e cultura organizacional.

A capacitação profissional envolve uma 
estratégia pedagógica diferenciada, em que 
se busca a aproximação entre o saber e o 
fazer, ou seja, a aprendizagem sustentando 
a transformação das práticas a partir das 
formulações teóricas e vice-versa. 

OBSERVAÇÃO!
A capacitação profissional envolve uma série de aspectos 

caracterizando a complexidade da relação entre teoria e prática. 
Requer um ambiente que permita e fortaleça o aprendizado, 
legitimando-o e validando-o através de modelos vigentes na 
assistência e na gestão cuja visão transcenda os problemas na sua 
forma “aparente”, “superficial” e “particular”, mas seja capaz de ir além, 
que abrace a base, o conteúdo subjacente nas relações, nas práticas, 
na assistência ao usuário, identificando nesse contexto as relações 
contraditórias que caminham em direção oposta ao compromisso e 
responsabilidade de uma prática e de uma assistência com qualidade  
(BaTiSTa; GOnÇaLVeS, 2011).

2 FATORES RELACIONADOS ÀS CONCEPÇÕES, 
OBJETIVOS E EXPECTATIVAS DOS PROGRAMAS 
DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

no que concerne à relação entre objetivos e expectativas, estudo 
realizado por Roschke; Brito; Palacios (2002) mostra que, além das 
expectativas relacionadas à melhoria do desempenho profissional, ao 
desenvolvimento de habilidades e competências e às transformações 
culturais em direção a novas tendências de gestão e relação com o usuário, 
os programas de capacitação também sugerem, para muitos, a possibilidade 
de contribuição para as mudanças institucionais. no entanto, como alertam 
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os autores, dificilmente há um maior envolvimento estratégico institucional 
que sustente tais transformações.

esse contexto suscita vários questionamentos sob os propósitos da 
capacitação profissional, dentre os quais, aquele que indaga os reais objetivos 
do processo de capacitação, ou seja, quais os resultados esperados. esse é 
um aspecto a partir do qual é introduzida ainda a discussão sobre o papel 
institucional do ponto de vista da gestão e do(s) serviço(s) de saúde, sobre 
os impactos nos processos produzidos nos programas de capacitação. 

nesse sentido, o que se coloca em pauta não são os aspectos 
metodológicos e operacionais que permeiam a execução do processo, mas 
antes, a efetividade destes diante de sistemas fechados e modelos de gestão 
centralizadores que fortalecem práticas dificultadoras da participação 
mais ativa de profissionais enquanto agentes de mudanças. De forma 
mais frequente, as iniciativas de reformas organizacionais dos sistemas de 
saúde acabam não articulando ou acompanhando a capacitação em suas 
propostas educacionais, o que mais uma vez reforça o comprometimento 
em seus resultados (BRaSiL, 2004).

entende-se que no contexto organizacional, os modelos construídos 
historicamente e, de certa forma, “internalizados” pelos grupos, podem 
se configurar como restrições, desfavorecendo assim as mudanças. 
Caminhando nessa discussão, north (1993) aponta para a relação entre os 
termos “institucionais” e “organizacionais” que, embora semelhantes, têm 
suas peculiaridades no que concerne à conceituação:

FIXE ESSES CONCEITOS!

Institucionais: estão associado ao conjunto 
de regras e valores que circunscrevem a relação 
entre as pessoas. São mecanismos formais ou 
informais que se apresentam, neste caso, sob a 
forma de regras regulamentadas.

Organizacionais: estão ligado intimamente 
aos grupos de pessoas compartilhando objetivos 
comuns. apresentam-se sob a forma de condutas 
e percepções, legitimadas pela interação humana, 
pelos comportamentos, hábitos e vínculos 
estabelecidos, em que as pessoas, inseridas 
num processo de adaptação e acomodação, os 
apreendem e os mantêm através de suas práticas.



21

Especialização em Nefrologia Multidisciplinar

Refletir sobre esses aspectos, incluindo aqui a gestão dos serviços 
de saúde, se mostra pertinente na medida em que nos faz considerar a 
relevância de fatores que vão para além da estrutura do ponto de vista 
físico, técnico e instrumental. nos chama a atenção, conforme ressalta 
Cotrim-Guimarães (2009), o fato de que a instituição de saúde trata de 
um conceito e uma prática que se configuram dentro de um processo de 
construção histórica, em que valores, cultura, saberes são compartilhados 
e entendidos como pilares de sustentação à ideia da instituição enquanto 
“construção social”. assim, os processos de trabalho são elaborados e 
executados sob a égide de modelos e normas institucionais ora explícitas, 
ora implícitas, que sustentam a operação técnica e as relações sociais 
dentro do trabalho.

REFLITA!
O que se pretende ao elaborar processos de capacitação 

profissional nas instituições de saúde? No seu ambiente de 
trabalho, costumam acontecer capacitações profissionais? Em 
caso afirmativo, você observou mudanças no local de trabalho?

Respostas a questões como essas implicam uma abordagem que 
nos remete à relação entre educação continuada e educação permanente 
enquanto mediadoras do processo de capacitação na medida em que 
ambas, embora complementares no que tange aos objetivos propostos, 
relacionam-se quanto a perspectivas de aprendizagem diferenciadas. 

na capacitação como processo de educação permanente na 
prática profissional identifica-se que, embora toda capacitação busque o 
desenvolvimento dos profissionais e melhorias nos processos de trabalho, 
nem toda ação de capacitação se configura numa estratégia de educação 
permanente, haja vista existirem aquelas cujo fim se volta apenas para 
a qualificação e/ou atualização de conhecimentos e técnicas específicas 
empregadas nos processos de trabalho. 

Reconhece-se que estas podem se apresentar como parte integrante 
de uma estratégia mais global e sistemática de mudança, no entanto, não 
respondem sozinhas por elas. neste caso, as ações de capacitação, que 
têm por objetivo o alcance de transformações mais evidentes, devem 
prioritariamente partir da análise da cultura e dos modos de fazer daquela 
instituição para então conduzir um planejamento que considere os macros 
e os micros processos.

Assim, dentro dos parâmetros conceituais, um dos fatores que 
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podem influenciar de forma negativa nos resultados efetivos das ações 
de capacitação empreendidas institucionalmente está relacionado à 
dificuldade em demarcar as reais pretensões e expectativas de resultados 
desejados, aliada à compreensão das perspectivas de alcance de melhorias 
e qualificação das ações, tanto através de um processo de educação 
continuada quanto de educação permanente. Saber diferenciar conceitual e 
metodologicamente essas duas estratégias pode favorecer o entendimento 
do que pode ou não funcionar quando se trata de capacitação.

ações de capacitação elaboradas e dirigidas a grupos numa perspectiva 
de educação continuada, com periodicidade e duração definidas podem, 
se articuladas e inseridas dentro de um planejamento mais global de 
desenvolvimento de equipes e processos de trabalho, ser consideradas 
como importante investimento de qualificação (BRASIL, 2004). 

No entanto, há que se questionar e aplicar as devidas reflexões a 
iniciativas como essa para não representarem aquilo que Farah (2003, p. 
174) já chama atenção e se referia apenas como “meros treinamentos 
preocupados em aumentar a produtividade ou a adequação dos profissionais 
ou programas [...] preocupados apenas com o aprimoramento das técnicas, 
desvinculadas da prática concreta dos trabalhadores de saúde”. 

decerto que, nesse contexto, várias organizações, a partir das suas 
experiências e atualizações, avançaram no que tange ao planejamento 
e efetivação dos seus programas de capacitação, partindo da análise 
da situação para a implementação adequada e bem aplicada de ações 
de educação continuada, quando pertinentes dentro das necessidades 
institucionais de atualização de conhecimento e aperfeiçoamento de 
técnicas. 

Grande parte das instituições preserva e se mantém fiel às estratégias 
educativas tradicionais dos cursos de qualificação técnica, treinamentos 
fechados em teorias, com duração definida, sem se preocupar com uma 
abordagem inserida dentro de um cenário mais global e com a discussão 
pautada numa relação com a realidade cotidiana das práticas e suas 
nuances. 

Nesse âmbito, circunscreve-se um segundo fator que influencia no 
processo de capacitação profissional - a questão metodológica.
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3 FATORES RELACIONADOS AOS ASPECTOS 
METODOLÓGICOS DOS PROGRAMAS DE 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

ao serem abordadas 
as dimensões características 
da educação permanente e 
continuada nos programas de 
capacitação profissional, retoma-se 
particularmente para discussão neste 
item os aspectos metodológicos que 

são tomados como referência e base para a execução desses programas 
e suas repercussões sobre a efetividade da educação no que concerne ao 
desenvolvimento e melhoria dos processos de trabalho.

Partindo-se das considerações feitas por Farah (2003) sobre as 
metodologias tradicionais utilizadas na operacionalização de cursos e 
treinamentos, cuja crítica acerca do modelo metodológico, que tem como 
base a transmissão e reprodução de conhecimento, leva à reflexão acerca 
desse modelo e os efeitos causados sobre o desenvolvimento profissional 
cujo processo de aprendizagem, por essa via, se apresenta muitas vezes 
distanciado da realidade e da prática. a autora pontua a inexistência, em 
não raros casos, de uma abordagem teórica que sustente a produção de 
conhecimento sob a ótica do estimulo à universalidade, integralidade e às 
reais necessidades de assistência à população.

nesse sentido, é importante ressaltar e 
refletir sobre a efetividade dos conteúdos e 
forma de abordagem desenvolvidos ao longo 
do planejamento e execução dos processos de 
capacitação profissional e sua aplicabilidade nos 
processos de trabalho, uma vez que nem sempre 
essa relação é alcançada. 

O que se verifica, nessa situação, são programas cujo foco se traduz na 
definição de métodos e qualificação de técnicas de trabalho, se mantendo 
oculto o mundo das relações, dos processos, dos valores, da gestão, dentre 
outros que permeiam o saber-fazer cotidiano. 
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O conteúdo e a forma como é desenvolvido não sustentam, por si 
só, a conversão da aprendizagem em prática, ou seja, pouco contribuem 
para o aprimoramento e qualificação desejados, assim como para o 
estabelecimento de relação de aproximação com a realidade social (BRaSiL, 
2009).

Remontando-se ao movimento de inserção da educação no contexto 
do trabalho, com vistas à promoção da capacitação profissional, destaca-
se, historicamente, uma aproximação bastante explícita da metodologia 
utilizada nesta com aquela, pertinente ao modelo educacional tradicional, 
uma vez que a educação continuada, uma das primeiras estratégias 
utilizadas na capacitação de profissionais, representa de certa forma um 
continuum do modelo escolar.

esse modelo, baseando-se nas teorias clássicas de aprendizagem, cuja 
tendência se volta para a transmissão de conhecimento teórico-científico, 
se não articulado com a vivência, com a práxis, só tende a fortalecer as 
dificuldades e as lacunas encontradas na formação acadêmica formal. 
assim, fragmentam-se as ações de capacitação, perdendo-se de vista os 
aspectos que podem facilitar ou dificultar a aprendizagem, a qualidade e a 
mudança que ora se busca e se deseja alcançar (BRaSiL, 2009).

Com ênfase no modelo escolar, as 
atividades de capacitação têm seu desenho no 
formato “professor-aluno”, em que o primeiro 
é geralmente um especialista que transmite 
seu conhecimento e experiência ao segundo, 
cujo lugar é ocupado por aqueles que, após 
a atualização das técnicas, serão chamados a 
aplicá-las nas suas rotinas de trabalho. 

a programação dessas atividades frequentemente gera expectativa de 
mudança, haja vista entender-se que uma vez sensibilizados e atualizados, 
os profissionais estarão aptos e terão habilidade para implementar as 
mudanças necessárias e transformar ideias em ação, esperando também 
que, na prática, modificações de postura e de comportamento sejam 
percebidas no ambiente profissional. 

no entanto, seguindo o percurso da análise dos efeitos alcançados 
com esse modelo, as evidências sugerem que quase sempre essa aplicação 
se mostra incipiente e, por vezes, inexistente do ponto de vista da promoção 
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de mudanças, sendo mais frequente, outrossim, a diluição dos conteúdos e 
informações após o término da capacitação (BRaSiL, 2009).

assim, a capacitação nesses termos tende a se tornar um processo 
de aprendizagem de alcance mais individual do que coletivo, do ponto de 
vista de mudança de práticas organizacionais, o que por sua vez interfere 
de maneira significativamente negativa no processo de incorporação do 
conhecimento adquirido a uma nova visão e prática, como afirma Teixeira; 
Pinto (1993). 

Se o processo de trabalho é coletivo, 
mudanças nesse processo só acontecerão a 
partir da mobilização desse coletivo diante 
da integração de posturas e condutas 
que estão para além do campo técnico-
científico, mas que, sobretudo, associam-
se a autonomia e responsabilização pela 
qualificação do seu trabalho na assistência.

Bateson (1991) chama atenção para o fato de que, frequentemente, 
embora as capacitações incluam e até se iniciem partindo de ações de 
reformulação de comportamentos, de fato, poucas alcançam efetividade em 
suas propostas. não raras vezes, desconsideram que práticas e limitações 
já existentes, quer do ponto de vista individual, quer organizacional, 
precisam ser ressignificadas para então conduzir-se a aprendizagem de 
novos processos. 

Presumir e partir da ideia da existência de um ambiente “neutro” nessa 
condução é uma das formas de distanciar-se cada vez mais dos aspectos 
reais que aqui se fazem presentes e, consequentemente, distanciar-se dos 
resultados almejados.

3.1 Refletindo sobre aspectos metodológicos da capacitação 
profissional

Como enfatizado na Política nacional de educação Permanente em 
Saúde (BRaSiL, 2004), “para se produzir mudança nas práticas e, sobretudo 
para modificar práticas institucionalizadas nos serviços de saúde, é 
necessário privilegiar o conhecimento prático em suas ações educativas e 
favorecer a reflexão compartilhada e sistemática”. 
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Considerando-se essas orientações e relacionando-as com as 
estratégias dos modelos tradicionais de educação frequentemente utilizadas 
nos programas de capacitação profissional, ressalta-se que, embora tais 
conhecimentos compartilhados sob o prisma da academia tenham suas 
contribuições e importância e, diante de tais, sejam privilegiados por sua 
condição de controle normativo e metódico de aplicação teórico-prática, 
necessitam ser encontrados e associados a um contexto de reflexão-ação. 

Refletir sobre a ação permite assim 
questioná-la e (re)construí-la a partir das 
vivências reais e da problematização das 
práticas, favorecendo com isso a preparação 
dos trabalhadores para a participação ativa 
nas mudanças dos processos a partir da 
compreensão do conhecimento prático em sua 
vertente educacional cuja mediação se dá pela 
reflexão contínua, sistemática e compartilhada. 

essa visão ganha destaque principalmente quando o que se 
busca diante de um programa de capacitação profissional ultrapassa o 
aperfeiçoamento de uma técnica e vai ao encontro da necessidade de 
mudança nas práticas e no modo de operar da equipe. 

O conteúdo formal repassado e o conhecimento compartilhado 
em grupo e em sala de aula configuram-se nesse cenário como aspectos 
importantes dos programas de capacitação para instrumentalizar o 
conhecimento. no entanto, a responsabilização da equipe de trabalho 
pela qualificação e melhoria contínua perpassa pela superação do modelo 
tradicional acadêmico, colocando em pauta os contextos em discussão 
(BRaSiL, 2004).

ao abordar a questão metodológica enquanto fator que, em 
seu planejamento e operacionalização pode facilitar ou dificultar a 
aprendizagem, há que se considerar, visando à efetividade na implantação 
de programas de capacitação profissional, as expectativas e objetivos que 
se pretende alcançar a partir de tais programas - se apenas atualização 
de habilidades técnicas individuais necessárias à execução de rotinas ou 
a qualificação do fazer a partir de mudanças nos processos de trabalho, 
dinâmicas complexas ou até mesmo no comportamento organizacional. 

nessa perspectiva, busca-se alcançar uma maior aproximação 
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entre os objetivos propostos nas ações de capacitação e as estratégias 
metodológicas que podem sustentar tais resultados, minimizando os 
fatores que, nessa ordem, podem se apresentar como entraves ao processo 
(BRaSiL, 2004).

4 FATORES RELACIONADOS A 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Tratando de aspectos ainda no campo metodológico, aborda-se 
outro grupo de elementos que, associados a fatores infraestruturais e 
logísticos, podem facilitar ou dificultar a organização e participação dos 
profissionais nas propostas de aprendizagem e capacitação dentro do 
ambiente organizacional.

Infraestrutura
Questões como disponibilidade de espaço 

e condições de acomodação comparecem como 
elementos que, em primeiro lugar, podem dificultar a 
operacionalização de ações internas de capacitação. 
algumas organizações, por não possuírem espaços 
físicos adequados, tais como salas de estudo, salas 

de aula, sala de reunião, auditório não oferecem ambientes favoráveis a 
encontros presenciais, aplicação metodológica de técnicas pedagógicas e 
desenvolvimento do processo de aprendizagem a partir das oficinas, rodas 
de conversa, construção grupal, dentre outros (OTT, 1991).

Logística
um segundo fator que também se destaca 

pela sua significativa influência associa-se a 
dinâmica e divisão do trabalho e seus impactos 
sobre a organização de grupos e disponibilidade 
de profissionais para participarem das ações de 
capacitação, tendo em vista a grande demanda 

e sobrecarga de trabalho a que esses profissionais estão submetidos, 
normalmente, nas suas rotinas de trabalho. Nesse contexto, identifica-
se também a falta de organização no que se refere a planejamento, 
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estabelecimento de cronograma, escalas de trabalho e liberação de carga 
horária (OTT, 1991).

Aspectos motivacionais
Outro fator que também comparece nessa 

categoria e exerce influência sobre a composição 
das equipes de estudo/discussão e sua participação 
nas ações de capacitação está ligado à valorização e 
validação dessa participação por parte das chefias e 
coordenações de serviços que nem sempre possuem 

a consciência da importância de tais ações, agregando-as às rotinas de 
trabalho. nesse quesito, destacam-se, também, a disposição e motivação 
pessoal dos próprios profissionais em fazer parte desses grupos, bem 
como o compromisso e comprometimento com a melhoria e qualificação 
do trabalho (OTT, 1991).

Considerando-se que as organizações se caracterizam como locais 
onde se agrupam e convivem pessoas que ali chegam, com objetivos e 
perspectivas por vezes diversificados, presume-se que diante da falta de 
alinhamento e compartilhamento de objetivos organizacionais comuns, o 
interesse pessoal tende a sobrepor os interesses organizacionais. 

Somam-se a este, fatores que, segundo OTT (1991), estão relacionados 
ao individualismo e à consciência fragmentada, que dificultam a integração 
dos conhecimentos e a disposição para o envolvimento através de uma 
concepção crítica e reflexiva, que permita a discussão e posicionamentos 
diante de questões que, estruturalmente, do ponto de vista organizacional, 
como será discutido no próximo item, podem minimizar os efeitos e 
resultados dos programas de capacitação.
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5 FATORES RELACIONADOS A CULTURA 
ORGANIZACIONAL E MODELOS DE GESTÃO

Aponta-se, sobremaneira, a influência exercida pelas condições 
institucionais, em seu aspecto cultural e político, sobre a efetividade das 
ações educativas dentro do ambiente organizacional em seus limites e 
possibilidades. 

nesse contexto, resgatar as concepções e expectativas fortalecidas 
pela gestão e mantidas pelos padrões culturais da organização configura-
se como primeiro passo em direção a uma reflexão mais ampla do processo. 

Segundo davini (2009), nessa perspectiva a autora menciona alguns 
fatores, de ordem de planejamento e execução, que necessitam ser 
cautelosamente considerados, tais como: 
1. Visão reducionista da educação profissional, simplificando-a e 

concebendo-a apenas a um processo resultante do emprego de 
metodologia pedagógica, sem no entanto, reconhecê-la enquanto 
um processo intrinsecamente relacionado ao contexto institucional, 
em que as concepções político-culturais exercem influência sobre sua 
aplicação, realização e efetividade para as mudanças necessárias; 

2. expectativa imediatista de alcance de resultados e a crença de que 
efeitos significativos podem ser alcançados a partir de programas de 
capacitação de aplicação rápida; 

3. Dificuldade em identificar e discriminar a natureza dos problemas e 
desafios a serem trabalhados, reduzindo, por um lado, a capacitação 
profissional como uma estratégia de resolutividade de problemas 
técnico-operacionais e alcance de objetivos pontuais e imediatos, 
sem concebê-la dentro de um contexto mais amplo, como base para 
um processo de mudança institucional e, por outro, atribuindo a 
ela a responsabilidade pela solução de problemas que, por sua vez, 
dependem de outros elementos presentes na estrutura institucional; 

4. Falta de visão e implementação de uma política que fomente e garanta 
a continuidade das ações educativas de forma permanente ao invés 
de tornar sua execução dependente de fontes de financiamento e, 
consequentemente, com duração previamente definida, limitada em 
um período com início e fim; 
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5. estabelecimento de parcerias interinstitucionais, em que os 
programas de capacitação que são oferecidos podem, em seu 
bojo de abordagem e conteúdo pré-formatado, não contemplar 
as reais necessidades vivenciadas pelos profissionais em seus 
ambientes de trabalho (daVini, 2009).

Como ainda afirma Davini (2009), as organizações constituem um 
sistema de vínculos sustentados por meio de “rotinas, rituais, normas, 
interações, intercâmbios e regulações. Se os processos educativos em 
pauta não incluem a análise desses vínculos, dificilmente conseguirão 
transformá-los”.

Partindo-se da relação que existe entre a estrutura político-cultural de 
uma organização e os componentes a ela associados, que podem facilitar ou 
impedir que mudanças propostas nos programas de capacitação operem 
nas práticas e processos de trabalho, torna-se fundamental considerar 
como fatores influenciadores os princípios e valores compartilhados no 
ambiente de trabalho, sabendo-se que a dinâmica nesse ambiente e seus 
processos de trabalho se desenvolvem sob as bases de processos grupais 
que ora se apresentam complexos e de normas estabelecidas, explícita 
ou implicitamente, sustentando uma rede de relações compartilhando 
saberes, posturas, além de objetivos pessoais e profissionais.

O processo de educação, particularmente aquele que se realiza numa 
perspectiva de educação permanente nos serviços de saúde, deve ter como 
fundamento o olhar crítico e reflexivo acerca da estrutura institucional, sua 
conjuntura e contingências, em seus aspectos éticos e políticos, apoiando 
o processo de capacitação como estratégia de desenvolvimento integral, 
individual, coletivo e organizacional (LuZ, 2010). 

na perspectiva da capacitação que visa ao desenvolvimento da 
autonomia dos profissionais, descentralizando saberes e conhecimentos, 
incentivando a participação coletiva nas mudanças, nos modelos e 
processos já estabelecidos e que precisam ser continuamente atualizados, 
melhorados, articulados dentro de equipes interdisciplinares, reconhecendo 
e validando a realidade social e, por vezes, que precisam ser rompidos dada 
a sua verticalização, segregação e fragmentação. É fundamental, como 
apropriadamente ressalta Sarreta (2010), “a construção de dispositivos 
institucionais que estimulem a disponibilidade para estabelecer estruturas 
mais democráticas e participativas”.

Tal situação, como defendem alguns autores, pode ir de encontro à 
realidade organizacional, à estrutura de poder estabelecida e sustentada, 
em que a democratização do saber e, consequentemente, a participação 
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mais efetiva dos profissionais sobre os modos de fazer pode não comparecer 
como uma rotina de fácil incorporação na dinâmica organizacional, 
principalmente quando são imprescindíveis mudanças no modelo de gestão, 
o que, segundo Cotrim-Gonçalves (2009), pode mobilizar resistências e 
barreiras por parte daqueles que, de alguma forma, se acomodaram ou 
ainda beneficiam-se com a estrutura dos modelos vigentes, o que por sua 
vez, torna fragmentada a eficácia das ações de capacitação que visam não 
apenas ao aperfeiçoamento técnico de processos, mas que se desenvolvem 
com o propósito de promover mudanças nos modos de relacionar e fazer.

Na dinâmica organizacional, a resistência à incorporação de 
mudanças comparece como um fator significativo, minimizando e, por 
vezes, bloqueando o alcance de resultados planejados a partir das ações 
de capacitação profissional, dificultando a transformação do aprendizado 
em ação e criando obstáculos para a inserção de novas práticas.

elementos que vão desde as condições infraestruturais, tais como:

davini (2009) menciona que todo esse processo de re(construção) 
de práticas e modelos envolve um movimento coletivo que influi não só 
no desenvolvimento de habilidades, mas antes implica uma “educação 
operável”, ou seja: 

[...] além de desenvolver habilidades e reflexão-ação, 
analisa os contextos em que elas podem ser postas em prática 
e coloca em discussão os bloqueios institucionais, regulatórios, 
normativos ou cognitivos necessários para abordar e colocar o 
conhecimento em ação, tendo em vista que as práticas postas 
em discussão nos programas de capacitação, numa proposta 
de recondução são as mesmas sustentadas e mantidas por 
sistemas de incentivo, normas explícitas e implícitas e padrões 
culturais (p.19).

Equipamentos Condições de espaço
físico de trabalho

Passando pelas condições subjetivas, como incentívos, valores, 
responsabilidades, papéis assumidos, posturas, condutas interferem 

signi�cativamente na instalação de comportamentos e ações.

Recepção

Cozinha

Sala WC
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nesse cenário, o caminho que se percorre, muitas vezes é o de se 
pensar a capacitação profissional, limitando-a a adoção e tomada de novas 
rotinas e processos de trabalho, raramente discutindo-se a inserção de 
práticas e habilidades num contexto organizacional, submetendo, nesse 
caso, à análise e à reflexão, os aspectos e elementos que, implicitamente, 
contribuem para manter e alimentar as posturas atuais e dificultam o 
processo de transformação deles. 

Por outro lado, quando desenvolvida, a aprendizagem que argyris 
(1993, 1999) chamou de “circuito duplo” passa a comportar a revisão 
de valores, das relações, dos modelos mentais, dos exercícios de poder 
legitimado, numa proposta de modificação das concepções que estão 
envoltas nas ações; o processo educativo passa a ser visto como uma 
ameaça às pautas estabelecidas institucionalmente.

Planejar programas de capacitação que envolvam resultados em que 
se pretende mais do que o desenvolvimento e atualização de habilidades 
e competências técnicas, mas transformação das práticas, deve envolver 
mediação institucional que favoreça a efetividade de tais ações no que 
tange à modificação de contextos organizacionais cujos estilos de gestão 
articulem dispositivos que facilitem, por sua vez, a mudança e validem os 
avanços de forma a minimizar ou mesmo romper com rotinas em pautas 
de modificação, aproximando-se assim dos efeitos e resultados esperados 
por tais programas (aRGYRiS, 1993).

ATENÇÃO!
Há que se considerar também, além destes fatores, aqueles que 

associados aos modelos de gestão e gerenciamento, estrutura de 
poder, processos de trabalho e cultura organizacional, impactam na 
abertura ou limitação de espaços propícios às mudanças advindas de 
um processo de intervenção educativa. 

SAIBA MAIS. 
acesse:
https://goo.gl/Ckfmpc
http://goo.gl/ea4bpk 

https://goo.gl/Ckfmpc
http://goo.gl/Ea4bpk
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Finalizamos mais uma unidade e os assuntos abordados foram:

• Os fatores que influenciam o processo de capacitação de recursos 
humanos e que visam produzir condições facilitadoras capazes 
de executar ações de implementação e execução de processos de 
trabalho. 

• aspectos referentes às concepções, objetivos, expectativas e 
questões metodológicas dos programas de capacitação profissional 
devem ser pautados em ações que visam as questionamento e à 
experimentação de novos modos de fazer. 

• Fatores relacionados a infraestrutura, logística, cultura organizacional 
e modelos de gestão podem facilitar a organização e envolvimento 
dos profissionais no processo de aprendizagem dentro do ambiente 
organizacional. 
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