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RESUMO
Saúde é um direito social conquistado, e a efetivação deste direito só se cumpre com o
enfrentamento dos seus dois principais entraves: financiamento em saúde e gestão dos recursos
humanos em saúde. O Brasil tem lidado com a questão dos recursos humanos em saúde através
de programas governamentais que têm por finalidade o provimento de profissionais e a melhoria
da qualidade da formação destes. O PROVAB – Programa de Valorização do Profissional da
Atenção Básica e o Programa Mais Médicos são os dois mais recentes programas na área. O
presente trabalho objetiva refletir e analisar, a partir da experiência do Sujeito-Pesquisador como
Supervisor do PROVAB e do Programa Mais Médicos, sobre o papel da supervisão prática nestes
programas, e também sobre suas potencialidades e limites como ferramenta pedagógica. Tratase de um estudo de natureza qualitativa e exploratória, baseado em relatos de experiências do
Sujeito-Pesquisador, ocorridas no período de 2013 a 2015. Realiza-se um estudo descritivo dos
programas, em seguida são relatadas as experiências selecionadas de supervisão, e por fim realizase a construção de categorias de análise. São delimitados três grupos de categorias: supervisão em
contexto, papel da supervisão e ferramentas de supervisão. A pesquisa encontra seus limites na
contemporaneidade aos fatos, que dificultam o encontro de dados e fontes distintas às fornecidas
pelo governo federal, além da própria escolha metodológica, que remete os achados ao olhar
implicado do autor. Com este trabalho, verifica-se que a prática de supervisão no PROVAB e
no Programa Mais Médicos tem grande potência pedagógica, e que uma melhor definição do
papel do supervisor, assim como a incorporação de novas ferramentas, tal qual o Grupo BalintPaidéia e a Supervisão Ampliada, são algumas das propostas para o avanço dessas políticas.
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Novos estudos são necessários, para ampliar o olhar dos profissionais, gestores, equipe, usuários
sobre os programas e, verificar as mudanças ocorridas, e a influência/potência da supervisão nestas
mudanças.
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