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“Pesquisar é perguntar, incorporar-se ao desconhecido é 

procurar domesticar a ignorância. Não é encontrar as respostas, mas 

melhorar as perguntas” ( Tovar, 2001, p. 20).      
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1 INTRODUÇÃO 

 

                O desejo de explorar o tema da formação em enfermagem certamente não foi 

nenhuma descoberta de final de curso. Acredito que este foi suscitado logo no início de 

minha vida acadêmica quando me aproximei do Projeto VER-SUS/RS (Vivência Estágio 

nas Realidades do Sistema Único de Saúde – RS), como parceiro da Escola de Saúde 

Pública - RS, representando o Diretório Acadêmico dos Estudantes de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (DAEE - UFRGS) na construção desta 

proposta.    

                De lá para cá, procurei me aproximar das discussões da Executiva Nacional de 

Estudantes de Enfermagem (ENEENF), a fim de socializar e ampliar a reflexão provocada 

por esta experiência, como também aprofundar este debate com o movimento estudantil.  

                Esta vivência no movimento estudantil nacional foi muito enriquecedora, uma 

vez que me proporcionou o contato com as mais distantes e distintas realidades da 

formação acadêmica em enfermagem no Brasil, mostrando-me que há um enorme 

descompasso entre os currículos das escolas de enfermagem, constatação esta que também 

me provocou a esta pesquisa. Este fato é preocupante, pois embora não seja desejável a 

existência de um currículo padronizado, esta discrepância não oferece a menor garantia da 

qualidade, inclusive existem escolas que não proporcionam estágios em serviços de saúde 

públicos. Costa (1998), explicita a importância de termos um currículo planejado e 

articulado com a realidade social dizendo que este é “um conjunto articulado e normatizado 

de saberes, regidos por uma determinada ordem estabelecida, em que estão em luta visões 

de mundo e onde se produzem, elegem e transmitem representações, narrativas, 
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significados sobre coisas e seres do mundo”, logo, conforme o autor referido, o currículo  

não provoca somente a formação profissional como também instiga a ampliar nossa visão 

de mundo, nos aperfeiçoando enquanto cidadãos. 

                Na construção semântica do título desta pesquisa, procuro fazer uma alusão ao 

tema da 12
a
 Conferência Nacional de Saúde – “A Saúde que Temos - O SUS que 

Queremos”, para já em um primeiro momento demarcar como eixo principal a formação 

para o SUS. Acredito, que neste País onde há o reconhecimento da saúde como um direito 

de todos e dever do Estado, conforme garante o artigo n
o
 196 da Constituição Federal de 

1998, como também em outros artigos de leis complementares como a de n
o
 8080 de 1990, 

o Estado é responsável por interferir na lógica da formação, buscando superar o modelo 

hegemônico vigente. Sendo assim, as Universidades Públicas, por serem uma “extensão” 

deste Estado, devem participar articuladamente a este na construção das políticas públicas 

que visem a reordenação da formação dos profissionais de saúde, a fim de efetivar seu 

comprometimento social, afirmação esta que também encontra amparo nesta mesma 

legislação e na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB - RH/SUS).  

                Neste contexto, conhecendo as dificuldades expressas pela totalidade dos 

discursos, desde as vozes que “pariram” o Movimento da Reforma Sanitária, as quais se 

propõe a implementar um sistema público de saúde, comprometido e condizente com as 

demandas sociais, é necessária a formação de profissionais devidamente capacitados.  

                Acompanhando os passos do jovem Sistema Único de Saúde, este que possui 

uma natureza ideológica de extrema simplicidade, embasada em princípios de igualdade e 

cidadania, como também traz uma complexa rede de articulações e pactuações para seu 

pleno funcionamento, vemos que muitas de suas “nevralgias” se dão pela falta de 
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habilidade dos profissionais nele inseridos em conduzi-lo, tanto administrativa quanto 

assistencialmente.   

Deve haver um redirecionamento dos aparelhos formadores em saúde no 

fortalecimento do SUS- revisão das estruturas curriculares para que se 

enriqueçam pelo debate da política, legislação e trabalho no SUS, 

articulação dos aparelhos formadores com os segmentos do controle social 

do SUS (BRASIL, 2000, p. 159). 

                   Presenciamos hoje uma sociedade dominada por um sistema financeiro, é o 

capitalismo quem dita as regras do jogo, quais as necessidades de trabalho e sua forma de 

organização. Esta é a percepção de uma boa parcela de entidades formadoras que não 

respeitam seus compromissos, acreditando que o mercado é quem estabelece quais as 

necessidades e tendências na formação. Santos Neto já refletiu sobre esta influência da 

mercantilização do ensino na formação profissional,  quando dizia que  

Finalmente cabe discordar da tentação da visão corrente de que “o 

Mercado resolverá tais problemas”. O que aqui foi apontado é tarefa para 

a estrutura do estado brasileiro, que deve de fato cumprir com seu papel 

de responsável pela estruturação, regulação, controle e ajustes da política 

de recursos humanos para a saúde (2003, p.5). 

                   Retomo este tema a fim de provocar não só os leitores que terão contato com 

este trabalho, como também me autoprovocar na busca de novos conhecimentos acerca da 

necessidade e formas de transformar a formação atual, refletindo sobre qual o 

embasamento, ou quais nossas indicações para esta mudança.      

                   Procuro neste trabalho, analisar, ocupando-me ainda da visão problematizadora 

despertada no movimento estudantil, a importância dos pontos demandados nos discursos 

concernentes à reforma curricular na área da saúde e sua implicação na formação de 

enfermagem. Tento assim, refletir sobre a pertinência destes discursos no cotidiano de 

nossa formação.  
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                   Tomo como discursos os textos, documentos e artigos, entendendo-os como 

sendo discursos autorizados sobre o assunto, já que partem de pesquisadores, universidades 

e principalmente do governo. Entendo que esses discursos são produtores de realidade em 

determinadas condições históricas.  

                    Na leitura interessada desses textos mostro seus jogos e os efeitos de verdade 

que produzem e tento lê-los “como um sistema de dispersão regulado” para lembrar uma 

consideração de Michel Foucault (1999). Assim, não é o sentido que busco nos discursos 

produzidos, mas a função que lhes é atribuída e os efeitos que produzem.  
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2 QUESTÕES E MÉTODO 

 

                Objetivando conhecer os discursos autorizados sobre a formação em 

enfermagem, especificamente sobre a formação para o Sistema Único de Saúde, busco 

identificar as vozes que se cruzam e quais as temáticas recorrentes em relação ao assunto. 

Como também fomentar a discussão sobre a necessidade do reordenamento da formação de 

recursos humanos para o SUS. Procuro instigar a reflexão nos colegas estudantes acerca de 

sua formação, no sentido de avaliar o comprometimento social das mesmas, tentando 

também ser um estimulador de mudanças e buscando construir com esta pesquisa um 

instrumento para as representações discentes ampliarem seus debates acerca do assunto 

proposto. 

                Este estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (1999) é 

desenvolvida através de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. Nesta revisão de literatura utilizo textos publicados em periódicos, anais de 

congressos, documentos governamentais, projetos da área de educação, artigos de revistas, 

teses e dissertações, livros. Documentos oriundos de pesquisa on-line em sites de entidades, 

universidades e bases de dados como BDENF, LILACS e Medline, também foram 

considerados.  

                Para analisar os materiais selecionados utilizei os passos indicados por Gil 

(1999): leitura exploratória, consistindo na leitura rápida do material bibliográfico que 

tendo por objetivo verificar em que medida a obra consultada interessava à pesquisa; leitura 

seletiva, determinando o material que realmente interessava à pesquisa; leitura analítica, 

ordenando e sumariando as informações contidas nas fontes, de forma que estas 
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possibilitassem a obtenção de respostas ao problema levantado na pesquisa; leitura 

interpretativa, procurando estabelecer relação entre o conteúdo das fontes pesquisadas e 

outros conhecimentos anteriormente adquiridos, ou seja uma leitura mais ampla do 

material. Por fim, fiz a tomada de apontamentos, anotando as idéias principais e os dados 

importantes em relação aos objetivos da pesquisa, como o registro dos conteúdos das obras, 

e os meus comentários acerca das mesmas, com base no referencial teórico. A última etapa 

consistiu na redação do trabalho. 
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3 VOZES QUE SE CRUZAM 

 

                   Segundo Escorel 

Durante o período mais repressivo da ditadura militar, desenvolveu-se um 

pensamento transformador na área da saúde. Enquanto os derrotados (as 

classes populares e seus representantes) eram silenciados pelo regime, foi 

sendo construída a sua “voz”, a voz dos derrotados.  A construção de um 

novo marco teórico no pensamento médico-social no Brasil iniciou um 

movimento à procura de seu personagem (as classes populares), existindo 

antes que estas próprias classes organizadas procurassem criá-lo. Em um 

primeiro momento, o movimento não encontra seu sujeito social porque 

este está silenciado, mas com a eclosão dos movimentos sociais, o 

movimento sanitário encontra seu referencial: desde seus primórdios está 

referido às classes trabalhadoras e populares (1998, p.176). 

 

                   Partindo desta referência, dedico este trabalho a todas as “Vozes”, sejam elas de 

docentes, discentes, profissionais ou cidadãos, de um modo geral, espraiadas pelos quatro 

cantos deste país. Elas influenciaram ou protagonizaram estes discursos que, por hora, 

utilizei neste trabalho. Elas reivindicam e lutam pela efetivação de uma saúde pública 

preservadora de nossos direitos sociais. 

 

3.1 Vozes do Controle Social 

 

Inicio as minhas análises pelas vozes do controle social, provenientes das 

Conferências Nacionais de Saúde (CNS). As Conferências tem sido um espaço de reflexão 

e proposição coletiva, onde estão representados todos os segmentos e agentes envolvidos 

no processo formativo, destacando dentre estes os usuários do SUS, que são os principais 
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implicados com a qualidade da política de formação de recursos humanos, o que reflete 

fortemente  na qualidade da assistência prestada.        

O tema Recursos Humanos permeia as discussões desde a 8
a
 CNS, realizada em 

1986, na qual se efetivou a criação do SUS, cujo tema foi a “Reformulação do Sistema 

Nacional de Saúde”. Desde então, este tema vem sendo ampliado e qualificado 

paulatinamente, já que tem sido apontada a necessidade de readequar o processo formativo 

aos princípios do Movimento da Reforma Sanitária, tais como a integralidade, a 

universalidade, a hierarquização e a resolutividade das ações de saúde. Desta forma, é 

necessário  integrar a formação de recursos humanos aos serviços de saúde respeitando sua 

regionalização e hierarquização, como também a inclusão de práticas alternativas nos 

currículos das escolas e a necessidade de integração entre hospitais universitários e o SUS. 

(BRASIL, 1986) 

O Movimento da Reforma Sanitária surgiu nos anos 70 no meio universitário com 

posterior adesão de técnicos, especialistas e pensadores. Durante sua caminhada, passou 

pelas experiências da medicina comunitária, pelos movimentos populares e avançou no 

movimento municipalista. Seu principal objetivo era derrubar a ditadura, por entendê-la 

como incompatível à saúde pública. Já na década de 80, em seus encontros, esse 

inconformismo era expresso na denúncia da crise do setor saúde, que se encontrava 

fortemente marcado pela privatização da assistência e compra de serviços, verticalização e 

centralização administrativa, exclusivista ou classista, pois apenas tinham acesso os 

trabalhadores que contribuíam com a previdência social. Dos seus ideais e lutas nasceu o 

Sistema Único de Saúde.  
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Visualizando a necessidade de um debate mais aprofundado, foi deliberada a 

realização da 1
a
 Conferência Nacional de Recursos Humanos, ocorrida em 1986, tendo 

como tema central: “Políticas de Recursos Humanos Rumo à Reforma Sanitária”. Percebo 

que desde aquele momento a formação na área da saúde vinha sendo refletida, inclusive  

com algumas críticas que se conservam até hoje.  “Há a necessidade de uma articulação 

mais estreita entre as instituições que prestam serviços e aquelas que formam pessoal de                                                               

saúde” (BRASIL, p.12, 1986).  

Nos discursos deste relatório percebemos que o diagnóstico sobre a formação de 

recursos humanos tinha muitos avanços, porém as proposições tinham forte repercussão 

sobre a capacitação e treinamento de ingresso no Sistema através de programas de 

especialização e pós-graduação, com metodologias pedagógicas  que valorizavam o saber 

do treinado.  Penso que o Movimento da Reforma Sanitária acreditava que as mudanças no 

ensino superior seriam decorrentes da mudança nos modelos de atenção e no mercado de 

trabalho, inerentes às transformações vindouras no processo de democratização da área. Por 

outro lado, existiam barreiras que dificultavam as mudanças, como o grande distanciamento 

entre os currículos e este novo conceito de saúde que se desenhava, bem como as estruturas 

hierárquicas das universidades, que dificultavam as mudanças. Assim, mesmo sinalizando a 

necessidade de alterações e algumas propostas de mudança na formação, não se percebia 

que os cursos  de graduação habilitassem profissionais capazes de atuar no SUS. A 

valorização da formação para o trabalho em equipe já era bastante enfatizada. 

Atualmente, o saber da área da saúde está fragmentado em campos 

profissionais, fazendo com que cada profissional detenha apenas uma 

parcela do conhecimento necessário à atenção à saúde. Além desta divisão 

técnica, ocorre uma divisão social do trabalho manifesta pela repartição 

das tarefas em diferentes níveis de complexidade, o que determina uma 

hierarquização dos profissionais da área. Tal distribuição do 
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conhecimento cientifico alija, em grau crescente, a população do saber 

sobre sua própria saúde (BRASIL, 1986, p.25). 

Em relação à democratização do Sistema, encontramos a demanda de uma formação 

e capacitação dos profissionais para que tenham habilidade necessária para “reconhecer o 

direito e estimular a participação da população no desenvolvimento das atividades de 

saúde” (BRASIL, 1986, p. 11). 

No mesmo relatório encontramos também uma análise do Programa de Integração 

Docente-Assistencial (IDA),  que mobilizou as universidades na década de 80, avaliando 

como  problema à alienação da escola em relação à realidade social da população, a 

divergência entre a estrutura autoritária das escolas e as propostas do SUS e a 

desarticulação intra e interinstitucionais na relação serviços/escolas. Como alternativas  

para superação destes entraves e como garantia de qualidade do programa foi proposta  a 

participação ou inclusão dos espaços de ensino-aprendizagem nas comissões 

interinstitucionais de saúde em seus diversos níveis, assim como nos espaços de controle 

social e pactuação do SUS,  a co-responsabilização dos serviços pela produção do ensino e 

da pesquisa, a inclusão do Hospital de Ensino no SUS, a democratização das estruturas de 

escolas e serviços, assim como um reforma curricular que contemplasse a inclusão de novas 

práticas pedagógicas. No relatório está expressa também a necessidade de se realizar 

“práticas extra muros” para reforçar as ações de prevenção, sendo que a necessidade de 

integração é explicitada indicando que esta deva se dar entre  e nos Hospitais de 

Ensino/Centros de Saúde/Distritos – Escolas. 

Em 1992, em meio a conjuntura dramática por que passava o sistema público de 

saúde, decorrente das políticas do governo Collor, acontece a 9
a
 Conferência Nacional de 

Saúde, cujo temário foi "Municipalização é o Caminho". Nesta, ficou presente a 
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necessidade de se assegurar uma política de formação e capacitação de recursos humanos, 

construída de forma articulada com os órgãos formadores, considerando os quadros 

nosológicos e epidemiológicos de cada região. Mais enfaticamente se defendia a 

reformulação dos currículos das carreiras da área da saúde para que se adequassem às 

realidades sócio-epidemiológicas e características étnico-culturais das populações, 

especialmente a indígena. Paralelamente à reivindicada inserção da Universidade no SUS, 

assegurava-se a necessidade de mecanismos de avaliação contínua do ensino em saúde. A 

inclusão da fitoterapia nos currículos aparece reforçando a necessidade de terapias 

alternativas ou  complementares  na formação, como já tinha sido reivindicado. Atrelada à 

exigência da imediata regulamentação do artigo 200 inciso III da Constituição Federal que 

atribui ao SUS a tarefa de “ordenar a formação dos RH”, é destacada a importância da 

garantia de recursos orçamentários para a educação dos profissionais de saúde, bem como 

devam criar núcleos de desenvolvimento de trabalhadores junto à gestão de recursos 

humanos. 

Recomendada pela 9
a
 CNS, em 1993, a II Conferência Nacional de Recursos 

Humanos, tem como tema Os Desafios Éticos Presentes na Atualidade Histórica da 

Sociedade Brasileira. Nesta Conferência foi produzido um denso documento sobre o tema, 

trazendo um alerta detalhado e preciso sobre os riscos da falta de uma política de recursos 

humanos para o SUS.  

“Onde dá SUS, dá certo”! Esta era a chamada da 10
a
 CNS (BRASIL, 19961). Nesta, 

houve deliberações quanto à formação e desenvolvimento de recursos humanos em Saúde. 

Ouve a cobrança que o Ministério da Saúde apresentasse, após ampla discussão com as 

entidades representativas da área, um Plano de Ordenamento da Capacitação, Formação, 
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Educação Continuada e Reciclagem de Recursos Humanos em Saúde, para deliberação do 

Conselho Nacional de Saúde, que fosse articulado nacionalmente, inclusive com previsão 

de repasses financeiros específicos para essas atividades, baseado nos seguintes princípios 

Criação de Comissões Permanentes para integração entre os Conselhos de 

Saúde, os serviços de saúde e as Instituições de Ensino Fundamental e 

Superior, para deliberar sobre a capacitação, formação, educação 

continuada e reciclagem dos Recursos Humanos em Saúde, a partir da 

ótica do SUS; Estímulo à utilização das unidades e serviços do SUS como 

espaço prioritário para a formação de trabalhadores em saúde (sistema de 

saúde-escola), com a supervisão das unidades de ensino e de serviço, 

garantindo um intercâmbio qualificado entre essas instituições e a 

formação de profissionais com perfil mais compatível com o SUS 

(ARMANI, CECCIM,ROCHA, 2002, p. 4). 

Nesta 10
a
 Conferência é reforçada a exigência da revisão dos currículos mínimos 

dos cursos de nível superior da área da saúde, com a participação dos gestores do SUS e 

Conselhos de Saúde, adequando-os às realidades locais e regionais, aos avanços 

tecnológicos, às necessidades epidemiológicas e às demandas quantitativas e qualitativas do 

Sistema Único de Saúde. Também se deliberou o apoio, participação e valorização de 

projetos de avaliação do ensino como os da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino 

Médico e da Rede Unida, por parte dos Gestores do SUS e os órgãos de fomento à 

pesquisa. A reivindicação da integração ensino-serviço reaparece qualificada pela inclusão 

da comunidade, na construção da política de recursos humanos.  

Os participantes da 11
a
 CNS (BRASIL, 20001) entenderam que a formação dos 

trabalhadores da saúde não se orienta pela leitura das necessidades sociais em saúde. Em 

seu relatório final, dentre as críticas apontadas ao processo de formação, aparece a 

supervalorização das tecnologias e da especialização, os quais não atendem ao perfil 

demandado pelo SUS, pois não garantem acesso universal, qualidade e humanização da 

atenção com controle social. Afirmam que há uma deficiência técnica e ética  no preparo 
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para a humanização, existindo um estímulo ao “diagnóstico armado” ou pré-estabelecido, 

em detrimento da avaliação clínica, dando origem a um enorme número de exames 

subsidiários, agravando a busca e a espera pela assistência.   

Ainda no relatório da 11
a
 CNS encontro a afirmação da existência de um 

distanciamento entre os organismos de gestão e de participação social dos que propunham 

as políticas educacionais (Ministério da Educação, Universidades, Sociedades de 

Especialista). Como também a falta de intersetorialidade na formulação e implementação 

das políticas públicas que regem as reformas curriculares entre Ministério da Saúde e da 

Educação, principalmente em relação a implementação destas nas universidades privadas. 

Também no relatório da 11
a
 CNS encontro a referência de que não há uma 

participação do saber acadêmico na construção e na formação dos profissionais para 

atuarem nos modelos de gestão do SUS, o que se reflete em ações sem planejamento e 

conflitos internos nas equipes de saúde.  

Há ausência da academia nos processos de formação, requalificação 

e capacitação dos Recursos Humanos para a nova realidade e 

modelos de Gestão (BRASIL, 20001, p.148).  

                    

Como propostas encontramos a construção de um debate “articulado e articulador” 

de gestores, conselheiros, trabalhadores e formadores de RH para implementar a NOB-

RH/SUS e aperfeiçoá-la, assim como introduzir o conceito de equipe multiprofissional 

segundo as necessidades sociais em saúde para combater pacotes pré-determinados de 

equipes e processos de trabalho (BRASIL, 20001, p.147). Expressa-se também a 

necessidade de haver interdisciplinariedade no processo de trabalho das equipes de saúde e 

nos processos de formação, porém aparecem conceitos corporativos como profissionais 

não-médicos nestes debates. Defende-se que o Ministério da Saúde efetive os protocolos de 
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ações de saúde, o que me leva crer na necessidade de se ter um contato com estes durante a 

formação. Encontro a reivindicação de que haja uma canalização de recursos financeiros 

para a formação dos recursos humanos para o SUS, definindo o perfil profissional 

apropriado a partir de necessidades concretas locais (BRASIL, 20001, p.150), salienta-se a 

necessidade de se redirecionar o papel dos aparelhos formadores em saúde (universidades e 

escolas técnicas) no fortalecimento do SUS e a revisão das estruturas curriculares para que 

se enriqueçam pelo debate da política, legislação e trabalho no SUS (idem p.159). Em 

relação ao papel das universidades, foi reivindicado   na 11
a
 CNS o cumprimento da 

deliberação da 10
a
 CNS que dizia 

Que se cumpra a deliberação da 10
a
 CNS: Revisão imediata dos currículos 

mínimos dos cursos de nível superior com a  participação dos gestores do 

SUS e Conselhos de Saúde, adequando-os às realidades locais e regionais, 

aos avanços tecnológicos, as necessidades epidemiológicas e às demandas 

quantitativas e qualitativas do SUS. Implementar as novas Diretrizes 

Curriculares para o ensino médio e superior, de modo a possibilitar a 

modificação na formação dos profissionais de saúde, de acordo com as 

política proposta pelo SUS, incluindo e ampliando, no currículo de cursos 

de formação dos profissionais da área da saúde, discussões sobre saúde 

coletiva (BRASIL, 19961, p.160). 

Também é destacado o distanciamento entre entidades formadoras, gestão e controle 

social, trazendo propostas de articulação entre estes, através de uma horizontalização e 

democratização da gestão das escolas, sob a busca de resolução dos problemas de saúde de 

suas regiões, seu país e seu mundo, com e para a sociedade, por meio, por exemplo, da 

extensão universitária (idem p.161).  

Estabeleceu-se a ressalva de que os órgãos formadores em saúde devam ter seus 

papéis revistos no sentido de que se enriqueçam com o debate das políticas de saúde, da 

legislação e do trabalho no SUS. A articulação do controle social com os órgãos 

formadores foi proposta mais uma vez. Da mesma forma que em todas as Conferências 
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citadas neste texto, a imersão dos órgãos formadores na realidade do SUS foi proposta 

novamente, sendo enfatizada a importância do reordenamento dos currículos de formação 

na área da saúde. 

Quanto à formação na área  da saúde é destacada a importância de 

Estabelecer regras nacionais de articulação entre o MEC, as Sociedades de 

Especialistas e o CNS e passar ao SUS a decisão sobre especialidades a 

serem criadas ou extintas, bem como a regulamentação da diversificação 

dos papéis das profissões de saúde e das oportunidades formativas nos 

ambientes de trabalho da saúde (BRASIL, 20001, p.159). 

Com o objetivo de orientar a formação de profissionais, regulação e papel da 

universidade, foram aprovadas as seguintes recomendações  

que os Conselhos de Saúde e de Educação criem critérios rígidos 

que regulem a criação de novas instituições formadoras, a abertura 

de cursos e a ampliação de vagas na área de saúde e, dentre eles, 

seja considerada a necessidade social de cada região, em 

cumprimento à Lei n
o 

8.080/90, Artigo 6º, Parágrafo III, que diz 

estar no campo de atuação do SUS a ordenação da formação de 

recursos humanos na área de saúde. Que a aprovação se dê com 

base em pareceres dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional 

de Saúde, ouvidos os respectivos Conselhos de categoria. 

Recomendar a participação da comunidade nos Conselhos 

Superiores das Universidades como forma de contribuir, 

acompanhar e fiscalizar a formação dos profissionais de acordo com 

as necessidades sociais da população; Articular mesas regionais e 

estaduais de discussões entre gestores, conselhos e órgãos 

formadores sobre a necessidade de adequar a formação profissional 

ao SUS, coordenada pelos Conselhos Regionais e Estadual de 

Saúde (BRASIL, 20001, p.160). 

 

Paralelamente às Conferências, o Conselho Nacional de Saúde vem organizando 

oficinas e seminários descentralizados a fim de sistematizar e aprofundar os acúmulos nas 

discussões acerca da política de recursos humanos. Deste trabalho resultou a elaboração dos 

“Princípios e Diretrizes para uma Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o 

SUS”, que se constitui em um material propositivo de ações e normas estabelecedoras de 
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um maior comprometimento dos gestores federal, estadual e municipal, com a mesma 

estabelecendo como necessidade que o modelo de educação permanente seja baseado nas 

atribuições e competências dos trabalhadores do SUS e para equipes de trabalhadores, para 

a implementação do SUS em novos modelos assistenciais e de gestão (BRASIL, 20001, 

p.60). 

Sobre a 12
a
 CNS, a qual ainda não temos o relatório final, dentro do tema “O 

Trabalho na Saúde”, Noronha destacava os principais desafios. 

Se acompanhar as profundas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, 

devido principalmente a incorporação de novas tecnologias e ao processo 

de globalização, sem que se inviabilize a efetivação do SUS, o que teria 

uma relação direta com as deficiências quali-quantitativas de recursos 

humanos na área da saúde e a implantação de uma política que reduza a 

precarização nas relações de trabalho no setor, possibilitando mais 

investimentos na capacitação e educação continuada dos profissionais e 

melhores resultados dessas ações, e que regule a formação em todos os 

níveis para adequá-la às necessidades do sistema de saúde (20031, p.10). 

Cabe destacar que a afirmação de que há um grave descompasso entre a formação 

acadêmica e a realidade social do País tem sido freqüente nos relatórios das Conferências, 

assim como a reivindicação da efetivação do artigo 200, da Constituição Federal, que 

coloca sob responsabilidade do SUS ordenar a formação dos recursos humanos para a 

saúde, foi expressa em todas Conferências. Também é oportuno esclarecer que focalizei 

minha análise aos eixos referentes a formação contidos nestes relatórios, pelo tema em 

questão, porém explicito que estas reivindicações se deram por uma política de recursos 

humanos no seu sentido mais amplo, que reforme a própria gestão dos Recursos Humanos 

da saúde, hoje tão questionada.  

Para a efetiva implementação do SUS, é indispensável uma Política  

Nacional de Recursos Humanos, pois ele somente será viável com o 

tratamento ordenado de sua força de trabalho (BRASIL, 20031, p.11).  
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Por fim, analisando os discursos das vozes do controle social não encontro as falas 

da população assistida por estes serviços. As falas que encontro são marcadas por vozes da 

academia ou dos serviços. Esta observação me leva a interrogar se estas vozes não se 

manifestam somente no que se refere aos recursos humanos ou se os relatórios que tanto as 

defendem não dão espaço para suas expressões em seus modos de ser e agir.   

 

 

3.2 Vozes da Gestão 

 

A legislação fundamental que rege o Sistema Educacional Brasileiro constitui a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Instituída pela Lei N.º 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, a LDB promove a descentralização e a autonomia para as escolas e universidades, 

além de instituir um processo regular de avaliação do ensino. Para garantir as 

especificidades de cada curso na construção das Diretrizes Curriculares são estabelecidos 

um conjunto de orientações, pareceres e resoluções.  

Até o ano de 1999, o Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelecia os 

currículos mínimos dos cursos de graduação com validade nacional, devendo as instituições 

observarem rigorosamente suas disposições, quando da elaboração de seus currículos 

plenos. Segundo Pierantoni e Machado (1993), esta política de formação pretendia produzir 

um profissional “estandardizado” (padronizado) para se adaptar ao mercado de trabalho 

especializado, o qual seria ditado pelas relações competitivas emergidas com o capitalismo, 

propondo um profissional mais adaptado às necessidades regionais, respeitando as 

vocações institucionais e locais.   
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No Parecer n
o
 776/97, intitulado “Orientações para as Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Graduação” (DCN) temos a crítica ao modelo dos currículos mínimos o qual 

segundo este documento, teria se caracterizado por uma excessiva rigidez, ferindo a 

liberdade concedida às Instituições de Ensino Superior pela LDB em relação a elaboração 

de seus currículos. Avalia ainda, que esta uniformização trouxe um certo nivelamento entre 

estas instituições ou “semelhança formal” como refere, porém não garantiu a qualidade 

desejada, assim como as inovações e a benéfica diversificação da formação oferecida 

(BRASIL, 1997). Interrogo-me aqui sobre quais seriam estas inovações necessárias e 

benéficas para a formação do profissional que vai atuar no SUS. Neste parecer também é 

referenciada a importância de se rever a tradição que burocratiza os cursos, que assim 

assumem uma postura dicotômica em relação às atuais tendências contemporâneas de 

considerar a formação ao nível da graduação como uma etapa inicial de formação 

continuada, bem como à crescente heterogeneidade, tanto da formação prévia como das 

expectativas e dos interesses dos alunos. Este discurso não estaria se contrapondo àquelas 

vozes do controle social que reivindicavam uma melhor formação profissional no período 

de graduação? Não estaríamos criando um novo espaço ou abertura para a cultura da 

especialização? Quais seriam estas expectativas que temos e  não são contempladas nos 

currículos? 

Encontro também neste parecer a indicação de que as novas diretrizes curriculares 

devem se pautar na tendência de redução da duração dos cursos de graduação. Porém, não 

explicita que tendência seria esta, qual seria a sua origem? Seria proveniente da visão das 

políticas neoliberais defensoras da diminuição dos papéis do Estado na busca de menor 

comprometimento com o processo educativo? Aponta a necessidade de se ter  um corpo 
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mínimo de fundamentação em cada área ou campo de saber, para que o estudante se sinta 

incentivado a busca ativa, ou seja ao estudo independente, visando seu crescimento 

intelectual e profissional. Que leitura deveremos fazer desta proposição? Seria a de ser uma 

estratégia para possibilitar a diminuição da carga horária, ou o Ministério da Educação ao 

propô-la estaria manifestando sua  preocupação com a construção político emancipatória 

dos sujeitos.  

Este parecer que orienta à construção das Diretrizes Curriculares Nacionais indica 

ainda que estas deveriam ser construídas preservando a liberdade das Instituições 

Superiores em estabelecer a carga horária e os conteúdos necessários para a formação 

profissional. Esta autonomia no contexto educacional que temos hoje, onde predominam 

entidades privadas na condução dos cursos superiores não ameaçaria alguns dos princípios 

centrais da formação de RH restringindo a formação para o mercado de trabalho? Salienta a 

necessidade de aliar a teoria à pratica através de estágios, estudos e pesquisas 

independentes, como também, a de participação na extensão universitária. 

Em 2001 é organizado um novo Parecer, o de n
o
 583/2001. Neste, as proposições e 

observações do anterior são reafirmadas, porém se indica que a  definição da duração, carga 

horária e tempo de integralização dos cursos será objeto de um Parecer e/ou uma Resolução 

específica da Câmara de Educação Superior. Também explicita o que deve ser contemplado 

nas Diretrizes Curriculares. Dentre os pontos levantados encontro: o perfil do 

formando/egresso/profissional - conforme o curso o projeto pedagógico deverá orientar o 

currículo para um perfil profissional desejado; Competência/habilidades/atitudes; 

Habilitações e ênfases; Conteúdos curriculares; Organização do curso; Estágios e 

Atividades Complementares; Acompanhamento e Avaliação (BRASIL, 20011). 
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Contudo, em 2001, o MEC institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, através da Resolução CNE/CES nº 3, substituindo o conceito 

de "currículo mínimo" para as profissões superiores pelo conceito de "diretrizes 

curriculares". O documento que institui as diretrizes foi ou deveria ter sido construído em 

um processo colaborativo, desencadeado no ano de 1997, quando então o MEC provocou a 

discussão de sua construção.  

Construído pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação (ForGrad), o qual teve 

importante participação no processo de construção das diretrizes, segundo o próprio MEC, 

o Plano Nacional de Graduação traz a referência de que 

As IES devem reformular suas políticas de graduação procurando superar 

as práticas vigentes derivadas da rigidez nos currículos mínimos, 

traduzida em cursos com elevadíssima carga horária, número excessivo de 

disciplinas encadeadas em sistema rígido de pré-requisitos, em cursos 

estruturados mais na visão corporativa das profissões do que nas 

perspectivas da atenção para com o contexto científico-histórico das áreas 

de conhecimento, do atendimento às demandas existentes e da indução de 

novas demandas mais adequadas à sociedade (FORGRAD, 1999, p.24).                         

A participação das representações de nossa categoria profissional nesta construção 

esteve liderada pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN). Para ampliar e 

socializar o debate acerca das DCN, a enfermagem se organizou nos Seminários Nacionais 

de Diretrizes Curriculares (SENADEN), para coletivamente discutir os caminhos que 

necessitava e desejava percorrer na mudança da graduação. Embora, não encontre críticas a 

este processo de construção em documentos da enfermagem, no Plano Nacional de 

Graduação, a ForGrad refere que as instituições ao construírem seus pareceres acerca das 

diretrizes, foram pautadas pela visão ministerial, pois seguiram as determinações expressas 

no Edital n
o
 4/97 da Secretaria de Educação Superior, o qual continha um conjunto de 

elementos constitutivos que as diretrizes deveriam contemplar. Esta afirmativa nos provoca 
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a reflexão sobre a autonomia do processo criativo da categoria de enfermagem ao discutir 

as novas diretrizes curriculares.  

Como refere a própria Resolução das DCN, estas são orientações que devem ser 

seguidas pelas instituições de ensino superior na reformulação dos seus projetos 

pedagógicos e conseqüentemente dos currículos dos cursos de graduação. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de graduação em 

Enfermagem definem os princípios, fundamentos, condições e 

procedimentos da formação de enfermeiros, estabelecidos pela Câmara 

Técnica do Conselho Nacional de Educação para aplicação em âmbito 

nacional na organização, no desenvolvimento e na avaliação dos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação em Enfermagem das instituições de 

ensino superior (BRASIL, 20012, p.1). 

Ramos (2001) refere o que vem a ser um currículo por competências. 

Currículo por competência corresponde à um conjunto de experiências de 

aprendizagens concretas e práticas, focadas em atividades que se realizam 

nos contextos ou situações reais do trabalho. Privilegia a aprendizagem 

em ritmo individual, gradual e o desenvolvimento da capacidade de auto-

avaliação (p.3).  

O documento instituinte das novas diretrizes curriculares para graduação em 

enfermagem dita o perfil esperado do profissional enfermeiro, com enfoque para a 

formação generalista, humanística com habilidade crítica e reflexiva, capacidade de 

reconhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional e comprometimento com a cidadania.  

Em seu parágrafo único, a Resolução explicita a necessidade de comprometimento 

do processo formativo com o SUS, expressando que os objetivos ainda são os mesmos da 

lei anterior, porém, afim de otimizá-lo traçam-se novas alternativas. 

A formação do enfermeiro deve atender às necessidades sociais da saúde, 

com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), e assegurar a integralidade 

da atenção e a qualidade e a humanização do atendimento (BRASIL, 

20012, p.2).  
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Para atingir este perfil, um conjunto de competências e habilidades são indicadas, as 

quais são necessárias para o bom desempenho profissional do enfermeiro, tais como de 

atender à saúde, a tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento, como também realizar educação permanente entre tantas outras. 

Apresentam propostas que se ancoram na educação centrada na práxis, privilegiando a 

inserção do estudante na sua realidade concreta, a qual seria o mundo do trabalho em saúde. 

Segundo parecer da comissão de especialistas que construíram as diretrizes, a mesma tem 

como concepção norteadora à visão emancipatória que forma o indivíduo para a vida, com 

base na educação cidadã e solidária. Neste parecer ainda é inserido pela primeira vez o 

conceito de competência como um norteador da formação. Também constam no documento 

os  conteúdos necessários para a  construção do currículo.  

Motta (1998), apud Lanni (1994) diz que o que caracteriza o mundo do trabalho no 

fim do século XX, “é que este se tornou realmente global”, refere que o mundo do trabalho 

passou pela transição de um modelo fordista de organização, para um novo modelo 

denominado de “flexibilização produtiva”, acoplado à dinamização do mercado mundial 

amplamente favorecida pelas tecnologias eletrônicas, colocando novas formas e novos 

significados ao trabalho (p.132). 

Afirma que esta flexibilização também deve atingir o mundo da educação e as 

Diretrizes Curriculares quando fazem referência à necessidade de construção de novos 

modelos de ensino, como também quando adotam a noção de competência como estrutura 

da base curricular, estariam colaborando para esta mudança. Pelo distanciamento do mundo 

do trabalho, sem se adaptar as suas novas características estruturais, a formação profissional  

pela sua necessidade de se adaptar ao novo, acabou “sugando” somente as novas invenções 
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tecnológicas, sem incorporar a subjetividade e as novas tecnologias leves necessárias para o 

bom andamento do SUS. Ceccim e Bilibio reforçam esta constatação quando colocam que a 

formação na área da saúde ainda oferta pouco prestígio à saúde coletiva na sua estrutura 

curricular e que “a concepção hospitalocêntrica, médico-centrada e procedimento-centrada 

(medicalizadora) da saúde ocupa um espaço hierarquicamente superior na cultura 

acadêmica ou na imagem do trabalho em saúde (2002, p.163). 

Segundo Deluiz o conceito de competência surge na Europa na década de oitenta, 

como substitutivo da capacitação ou qualificação, a qual estava relacionada aos 

componentes organizados e explícitos da qualificação do trabalhador, como por exemplo a  

formação técnica e a experiência profissional, entre outras. Afirma, este mesmo autor que a 

emergência dos processos de “acumulação flexível”, tem gerado fenômenos tais como 

ampliação do trabalho precarizado, no qual o trabalhador multiqualificado, polivalente, 

deve exercer na automação, funções muito mais abstratas e intelectuais, implicando cada 

vez menos trabalho manual e cada vez mais manipulação simbólica (1996, p.3). Ainda para 

Deluiz, esta mudança de paradigmas aderida ao mundo do trabalho teria sido concebida em 

uma lógica de recomposição da hegemonia capitalista naqueles países que se encontravam 

em crise estrutural. Já no mundo da educação sua inserção nos países da América Latina 

estaria associada ao ajuste macroeconômico, pelo qual os mesmos se submeteram na 

década de 90 para superar a inflação e a estagnação econômica sofrida na década de 80 

(idem, p.6).     

Deluiz (2001), apud Tanguy (1991) que refere que competência “é a capacidade de 

articular e mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, colocando-os em ação para 
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resolver problemas e enfrentar situações de imprevisibilidade em uma dada situação 

concreta de trabalho em um determinado contexto cultural” (2001, p.3). 

Cecílio (1999) ressalta que as necessidades em saúde são extremamente dinâmicas, 

social e historicamente construídas, não são estruturas fisiopatológicas ou anátomo-clínicas 

biologicamente determinadas e, portanto, exigem que os serviços de saúde desenvolvam 

dispositivos também dinâmicos e extremamente flexíveis, para “escutar, retraduzir e 

trabalhar essas necessidades” (p.147), logo o modelo das competências seria positivo para o 

setor saúde. Também refere que a teoria é abordada antes da prática e deslocada da 

realidade desta, sendo que este distanciamento se dá como um círculo vicioso: conteúdo 

construído distante da prática/prática distante de conteúdo. 

Marques (2002) diz que o termo competência remete a três dimensões, sendo elas: 

as capacidades (recurso cognitivos), as atividades de trabalho e o contexto em que estas 

atividades são realizadas, sendo que este possui característica e peculiaridades específicas 

(p.21). Aponta, também, a importância de se definir quais os métodos de avaliação desta 

formação por competências, pois esta se dá em um processo gradual e articulado, mais 

amplo e complexo do que o diretamente observável, “nenhum fazer em si, isoladamente, 

expressa efetivamente as competências de uma pessoa; se assim fosse, poder-se-ia pensar 

em formação unicamente pela perspectiva do treinamento”, afirma a autora (idem p.21). 

Salienta ainda a importância de não perdermos de vista a perspectiva histórica dos 

processos de trabalho e de formação, pois se a formação estiver puramente voltada à esfera 

profissional, em detrimento de uma formação integral que abranja a dimensão de cidadania, 

corremos o risco de reduzirmos o termo competência (idem p.26). 
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Diagnosticando uma necessidade do sistema de saúde, que no vocabulário das 

diretrizes curriculares seria conceituada como competência, a comunicação ou capacidade 

de diálogo com os grupos e agentes sociais é destacada por Ceccim que expõe “o SUS tem 

de se apresentar com capacidade de diálogo com grupos sociais e com usuários, em que os 

trabalhadores, independente de escolaridade exercem protagonismo e autoria” (2003, 

p.116). Para exercitá-la defende que temos, nós estudantes que “ter contato com além das 

UBS, laboratórios e hospitais, com aqueles locais de mudança”, citando como exemplos 

destes os grupos sociais, comunidades específicas, grupos que tem culturas e modo de viver 

diferentes, ou ainda como exemplos as populações indígenas, acampamentos do MST, 

municípios vizinhos entre outros (idem p.117). Porém para implementar estas propostas de 

encontro, quais seriam os recursos pedagógicos que teríamos? Que apoio teremos na 

construção destes vínculos? Pois, conforme os discursos da gestão a academia hoje não 

tem, nem provoca, esta competência em seus educandos. Outra pergunta seria quais 

trabalhos ou práticas desenvolveríamos com estas comunidades? Seria através da educação 

em saúde? 

Cury (1995) reforça esta visão quando conceitua a educação como sendo a “ligação 

com o total”, a partir das relações sociais. Fica explícita a necessidade da universidade 

interagir com a sua comunidade usuária, buscando melhor compreender a sua realidade e 

suas demandas, como também através desta aproximação qualificar os vínculos entre esta e 

o serviço de saúde, otimizando, por conseguinte, a qualidade das, até então problemáticas, 

relações com o controle social.  

A reflexão do autor referido me instiga a questionar como estamos trabalhando ou 

construindo esta competência, ou esta capacidade comunicativa. Não estaremos 
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sobrecarregando a extensão universitária, por ter esta a tradição de fazer o elo com a 

comunidade, com este compromisso? Considerando que na extensão também se produz 

conhecimento, para onde este está sendo canalizado? Ou melhor, em que medida o mesmo 

está sendo absorvido pela graduação? 

Sophia (2001), afirma que “usualmente a educação é associada à escola, enquanto a 

saúde é ligada ao serviço ou cuidados ao corpo e à mente. Ou seja, do ponto de vista do 

senso comum, educação e saúde têm aparecido como termos isolados e não com uma 

relação” (Radis, p.5).  

Para Ceccim (2003) o aluno e seu professor não podem atuar na comunidade como 

quem vai prestar procedimentos para uma população mais pobre ou diferente. “Eles tem de 

experimentar e descobrir que existem outras culturas e outras linguagens para que possam 

ser profissionais em que o cuidado em saúde seja um cuidado que respeite as diversidades 

humana e cultural” (p.117). Porém como construir isto, sem necessariamente perdermos 

nossa identidade? Segundo o mesmo autor, seria através da habilidade em interagir, 

desafiando a si mesmo a problematizar esta relação crítica e sensivelmente.  

A discussão nos estaria sensibilizando para a necessidade de termos contato, durante 

nossa formação, com o conceito e com as práticas de educação popular em saúde? Entendo 

que estas práticas nos propiciam um campo aberto para a aproximação entre a academia e a 

comunidade. Este campo é muito rico e  colabora para o processo de mudança na graduação 

que estamos tentando construir, pois acredito que os conceitos da educação popular tem 

muito a colaborar com um projeto educativo libertador e problematizador.  

Segundo Freire “ninguém educa ninguém, nem ninguém educa a si mesmo: os 

homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo” (1996, p.65). Acredito que quando 
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encontramos nos discursos de reforma do serviço de saúde, a afirmação de que é preciso 

reconfigurar esse espaço para que possibilite a produção de conhecimento, formando 

profissionais que tenham  um perfil educador, isto não se refere somente à educação 

permanente da equipe de saúde, mas ao processo educativo da população usuária. 

Com a atual configuração da equipe de saúde da família, esta necessidade acima 

citada toma vulto pois, com a inserção do agente comunitário na equipe de saúde 

legitimamos a necessidade de termos uma melhor aproximação com a população usuária. 

Assim, questiono como nós, que moramos distante do bairro onde atuamos ou atuaremos, 

que temos uma bagagem cultural diferente destes, em que medida evoluímos nossa 

capacidade de diálogo com as comunidades? Caso não nos qualifiquemos para esta ação, 

não estaremos reforçando aquele jargão, posto ao modelo de atenção de Saúde da Família, 

que indica que este “se dá de pobre para pobre”? Se esta necessidade estiver confirmada 

teremos que vencer as barreiras sociais e culturais em nossa comunicação.  

Seixas (2003), indica que o modelo de atenção da Saúde da Família exige novas 

competências, já que o elo entre os profissionais aqui é mais estreitado, pois “ao 

responsabilizar a equipe por determinada população, residente em um território definido, e 

estruturar o trabalho numa equipe bastante simplificada acaba por promover a 

desfragmentação do trabalho, criando áreas de atuação comuns. O mesmo autor indica 

também que para trabalhar em equipe é necessário competência comunicacional, para 

realizar as atividades do cuidar e do planejar de forma integrada entre os profissionais, 

logo, unindo as exposições destes autores, a competência comunicativa é demandada tanto 

nas relações internas quanto nas externas à equipe de saúde. 
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A linguagem deste autor me levou a procurar a relação do trabalho em equipe com o 

modelo das competências. Encontro nas análises de Deluiz (1996), a afirmativa de que o 

modelo das competências traz como um de seus pressupostos o trabalho em equipe, pois na 

lógica da flexibilização, neste modo de trabalho estaríamos, através das relações 

colaborativas que se instalam, construindo também novas relações de poder. Nestas um 

profissional vigiaria o outro, de modo que o patrão “estaria” ao lado de cada trabalhador 

durante todo o tempo. Seria, então o Programa de Saúde da Família (PSF) uma estratégia 

colaborativa para superar as então complicadas relações entre a gestão do sistema e os 

funcionários da rede básica?  

Vejamos quais ações estão sendo implementadas para transformar esta realidade 

criticada. Desencadeado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

ocorre em maio de 2003, o Seminário Nacional de Incentivo às Mudanças na Graduação 

das Carreiras da Saúde. Neste ficou firmada a responsabilidade do Ministério da Saúde com 

a formulação das políticas orientadoras da formação, enquanto cumpridor do seu papel de 

gestor do SUS. No relatório deste seminário, encontro alguns nós críticos ainda existentes 

na política de formação de recursos humanos para o SUS, como a falta de conexão ou 

articulação entre as políticas já existentes, como as Mudanças Curriculares nos Cursos de 

Medicina, Saúde da Família, Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem, dentre 

outras, as quais se continuassem sendo elaboradas e implementadas desarticuladamente não 

conseguiriam transformar a realidade.  

Neste mesmo relatório fica evidente a preocupação com o perfil da formação 

profissional distante da realidade da gestão descentralizada do SUS, inclusive é colocada 

em evidência a necessária transformação do modelo tradicional de ensino nas 
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universidades, baseadas em organização disciplinar e nas especialidades, quando deveriam 

se contrapor pontualmente ao modelo hegemônico de formação e cuidado à saúde, 

procurando transformar as práticas de gestão e do controle social em saúde. O relatório 

assim afirma: 

Formam-se profissionais que dominam diversos tipos de tecnologias, mas 

cada vez mais incapazes de lidar com a subjetividade e a diversidade 

moral e cultural das pessoas. Também são incapazes de lidar com 

questões complexas como a dificuldade de adesão ao tratamento, a 

autonomia no cuidado, a educação em saúde, o sofrimento da dor, o 

enfrentamento de perdas e da morte, o direito das pessoas à saúde e à 

informação ou necessidade de ampliar a autonomia dos pacientes 

(BRASIL, 20032).  

                Neste, também encontramos uma análise sobre o modelo pedagógico tradicional 

da educação criticando o atual papel do professor no processo ensino-aprendizagem, o qual 

atua como transmissor do conhecimento, ficando ao seu cargo a definição e relevância 

destes, ou seja, não há reformulação, somente transmissão para reprodução. Também refere 

que nos é repassado um modelo de intervir sobre uma realidade, como se esta não tivesse 

variações.        

                Noronha (2002) reforça esta necessidade de transformação das práticas 

pedagógicas na educação universitária, dizendo que são necessárias mudanças urgentes e 

em profundidade para acabar com o predomínio da educação bancária, centrada na 

pedagogia da transmissão e nos currículos cheios de disciplinas que fragmentam o processo 

de ensino aprendizagem. Segundo Pereira , na pedagogia da transmissão, também chamada 

de bancária, a premissa é que o conhecimento e as idéias são os pontos mais importantes da 

educação, logo o treinamento é visto como uma página em branco. Quanto às relações 

estabelecidas entre os agentes envolvidos no processo educativo, sejam eles educador e 
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educando ou professor e estudante, este ocupa um papel de agente passivo e ignorante e o 

professor seria aquele que detém todo o conhecimento (2001, p.177).  

                Como possíveis fatores que colaboram para dificultar as mudanças, Pereira 

(2001) refere o despreparo do corpo docente das escolas, os currículos ultrapassados nos 

quais o ciclo básico e o ciclo clínico não se relacionam, a excessiva carga horária, a 

dissociação entre teoria e prática e a ênfase na assistência especializada e no uso maciço da 

tecnologia como problemas. Cita a área da saúde como um exemplo a ser seguido, pois esta 

conta com os mecanismos das Conferências Nacionais de Saúde. 

                Como alternativa para a estruturação pedagógica na formação, o relatório  

apresenta a metodologia da aprendizagem significativa a qual requer a articulação da 

academia, dos órgãos de gestão, na seleção dos conteúdos prioritários a serem inseridos no 

processo de formação do futuro trabalhador, na produção do conhecimento e 

desenvolvimento de competências através da aproximação dos espaços de gestão/serviços 

ao espaço de formação. Nesta metodologia o professor assume um novo papel o de 

“facilitar o processo de ensino-aprendizagem, que deve estimular o aprendiz a ter postura 

ativa, crítica e reflexiva durante o processo de construção do conhecimento” (BRASIL, 

20032). Observo que tal proposta pelos termos de que se utiliza, se insere naquele modelo 

das competências, logo tem a intenção de dinamizar o que já vem sendo trabalhado ou 

construído pelas DCN.  

                Alicerçada na necessária responsabilização dos serviços de saúde com a 

transformação das práticas profissionais, se configurando como espaços de construção de 

conhecimento comprometido com a realidade social de sua população usuária, neste mesmo 

seminário é lançada a estratégia ou política de Educação Permanente. Baseada na 
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aprendizagem significativa, propondo que a capacitação/formação dos profissionais de 

saúde seja enraizada na metodologia da problematização do processo e da qualidade do 

trabalho ofertado em cada serviço de saúde, propõe-se a transformar as práticas 

profissionais e a organização do trabalho. Tendo como conceitos a descentralização, 

implantação ascendente multiprofissional e transdiciplinar coloca o desafio às 

universidades e gestores a testarem sua capacidade de articulação, tendo como caminho a 

democratização de suas instituições.  

Educação em serviço é uma forma de desenvolver o aperfeiçoamento 

profissional, tanto pela presença contínua nos locais de produção das 

ações, como pelo estabelecimento de estratégias de aprendizagem coletiva 

e em equipe multiprofissional. O contato contínuo dos profissionais com 

os usuários das ações e serviços de saúde, atuando em equipes com 

trabalhado coletivo e co-responsável, permite o cruzamento dos saberes e 

o desenvolvimento de novos perfis, mais adequados a exigência ética de 

atender a cada cidadão conforme sua necessidade e levando em conta as 

necessidades epidemiológicas e sociais da população (FERLA, GEYER, 

BREUNIG, 2002, p. 15).                 

                Sem ter a intenção de traçar o significado do processo educativo na perspectiva 

da Educação Permanente, mas sim incitar a busca da sua compreensão, percebendo a sua 

complexidade e polarização com o atual modelo da Educação Contínua ou Continuada, 

trago o que diz Motta (1998) quando refere que a Educação Continuada busca manter e 

estender a compreensão profissional em qualquer área da prática médica, através da 

atualização de seus conhecimentos. Coloca que esta é construída de maneira  fragmentada, 

seguindo as necessidades detectadas em campos profissionais específicos, seccionados em 

categorias profissionais, logo distante do objeto que seria a equipe de saúde, a qual constitui 

a estrutura do processo de trabalho no SUS. 

                   Este método da Educação Continuada, como referem Buss, Motta  e Nunes 

(2001), privilegia o ensino após a graduação, com finalidades mais restritas de atualização, 
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aquisição de novas informações ou atividades de duração definida e através de pedagogias 

tradicionais.   Já a Educação Permanente abre este campo de atuação, abrangendo também a 

graduação e desde então com uma metodologia contra-hegemônica, em que o educando é 

protagonista do processo ensino-aprendizagem, tendo como campo de estudo o próprio 

processo de trabalho, expressando o esforço em transformar as práticas dos serviços de 

saúde, revendo seus valores e conceitos. Esta teria como eixo provocador os determinantes 

sociais e econômicos, inseridos nas ações pedagógicas e no espaço do trabalho.   

                Ceccim e Feuerwerker (2004) apresentam uma proposta em experimentação, 

encampada pelo Ministério da Saúde, na construção de uma política pública para a 

formação dos profissionais da área da saúde, que traz o conceito de “Quadrilátero da 

Formação para a Área da Saúde: ensino, gestão, atenção e controle social”, e afirmam que 

este busca sustentação nos princípios e diretrizes do SUS. 

                Avaliando que a organização do sistema de saúde brasileiro possui 

particularidade histórica, pela sua concepção de participação popular para além da 

participação fiscalizadora, propõem que o processo educativo deve dar suporte ao 

desenvolvimento de habilidade profissional para auxiliar a população usuária do sistema a 

resgatar sua cidadania, através da educação em saúde, “buscando uma maior autonomia do 

usuário e a capacidade de intervenção das pessoas sobre suas próprias vidas” (CECCIM, 

FEURWERKER, 2004, p.2). “Controle Social, no sistema de saúde brasileiro, quer dizer 

direito e dever da sociedade em participar do debate e da decisão sobre a formulação, 

execução e avaliação da política nacional de saúde” (idem p.2).    

A formação não pode tomar como referência apenas a busca eficiente de 

evidências ao diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e 

profilaxia das doenças e agravos, mas a busca do desenvolvimento de 

condições de atendimento às necessidades de saúde das pessoas e das 
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populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, 

redimensionando o desenvolvimento da autonomia das pessoas até a 

condição de influência na formulação de políticas do cuidado (CECCIM; 

FEURWERKER, 2004, p.2). 

                Tais autores indicam que o meio universitário carece de uma nova militância pela 

mudança na educação, tal qual ouve com o movimento da Reforma Sanitária, a fim de 

comprometer a universidade com as reais demandas da população no tocante a sua saúde e 

que, para isto, seria necessária uma democratização também da universidade, reconhecendo 

o direito da participação popular na gestão pública do ensino.  Esta afirmativa, aliada à 

análise conjuntural da atual participação do Movimento Estudantil da área da Saúde na 

construção de políticas públicas, em fase de implementação, nos instiga a reflexão de quais 

os nossos papéis nesta articulação e quais necessidades de apreensão da realidade do 

mundo da educação e do trabalho nos são postas para que tenhamos uma legitimidade 

política neste processo.   

                Os autores também indicam que das experiências de mudança nos processos de 

ensino-aprendizagem, tem se avançado na aproximação ensino-serviço, porém que não há 

sequer referência à necessidade de integração ensino-serviço-gestão-controle-social e a 

articulação com o movimento estudantil de graduação nas profissões da saúde” (CECCIM; 

FEURWERKER, 2004, p.4). Para os autores o movimento estudantil tem um diferencial 

enquanto um novo ator político nas instituições de ensino, além dos docentes e dirigentes, 

referindo que este deva ser incentivado como movimento político. Ceccim e Bilibio (2002) 

afirmavam que, até então, houve pouca presença das instâncias estudantis organizadas nas 

discussões sobre o tema dos recursos humanos. Avaliam que a força político-cultural deste 

setor vem sendo desperdiçada.(p.164). Esta é primeira referência da aceitação e 
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legitimidade do movimento estudantil como protagonista da roda de debate das políticas de 

formação de recursos humanos. 

                Para garantia da integralidade nas ações de saúde e, por conseguinte no processo 

formativo, Ceccim e Feuerwerker (2004) indicam que os serviços de saúde devam se 

adaptar a concepção da rede de cuidados, ou cadeia de cuidados progressivos indicada por 

Cecílio (1997). Colocam que atualmente o sistema organizado na hierarquia de 

complexidade crescente (onde primeiramente se localizam as Unidades Básicas de Saúde e 

PSF, logo as Policlínicas e Pronto Atendimentos e por último os hospitais e centros 

especializados),  adota uma postura “prescritivista” marcada pelo racionalismo 

funcionalista. Exemplificam indicando que isto ocorre quando o profissional de saúde se 

depara com uma situação mais complexa que necessita de um cuidado mais especializado, e 

se desresponsabiliza com o processo de cuidado do paciente, encaminhando-o sem lhe dar a 

informação e o conhecimento suficientes para que alcance a autonomia no seu próprio 

cuidado, ficando, assim, subordinado à eficácia do outro serviço ao qual se destina.          

Ainda para estes autores, o método do quadrilátero, por integrar ao sistema a educação em 

serviço permite articular gestão, atenção, ensino e controle social no enfrentamento dos 

problemas concretos de cada equipe de saúde em seu território geopolítico de atuação (p.9).  

                Tais autores, acima citados indicam que o espaço de debate, articulação e 

construção destas ações ou políticas locorregionais, terá como locos os Pólos de Educação 

Permanente (PEP), deliberados pelo Ministério da Saúde através da Portaria Ministerial n
o
  

198/2004. Segundo este documento, tais PEP estão sendo propostos como núcleos de 

articulação entre gestores municipais e estaduais do SUS, representações dos Conselhos de 

Saúde, instituições formadoras aqui representadas por seus discentes e docentes, entidades 
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de categoria e a população representada pelo controle social e movimentos sociais 

organizados.  

                Segundo a Portaria que regulamenta os Pólos de Educação Permanente, estes 

buscam superar os limites da formação e da prática clínica: vínculo, responsabilização, 

integralidade da atenção, clínica ampliada, conhecimento sobre a realidade, trabalho em 

equipe multiprofissional e intersetorialidade. Também se propõe a alterar a atual estrutura 

da verticalidade única e hierarquizada na construção das políticas de RH, no momento em 

que coloca como princípio construtivo e deliberativo a gestão colegiada nestes Pólos, 

afirmando que tais agentes detêm os conhecimentos necessários para a construção das 

políticas em conformidade com sua a realidade local da saúde. Esta estratégia vem ao 

encontro do que dita a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS no 

sentido de que as políticas de formação de RH devem ser construídas respeitando o perfil 

epidemiológico e demográfico de cada região do país, revelando que o princípio da 

regionalização do SUS, seria a forma organizacional da política que mais garantiria a 

universalização do direito à saúde. Assim, as políticas deveriam estar sendo construídas o 

mais perto da suas populações usuárias, para que tenham melhor capacidade de resposta às 

demandas da população.                  

                Também é referida a necessidade de incluir conhecimentos de saúde no processo 

formativo pré-graduação, ou seja, desde os currículos das séries fundamentais.  Frisam que 

para esta política ter êxito, as universidades e a gestão Federal, Estadual e Municipal do 

sistema terão de estar  comprometidas com a real implementação do sistema de saúde e que 

este engajamento facilitará as mudanças necessárias em suas estruturas de gestão. Ainda, 

em relação às instituições de ensino, colocam que a principal mudança não está centrada na 
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mudança de seus currículos mas sim, no seu papel de responsabilidade com o sistema, isto 

é, na orientação dos cursos. Porém, em um cenário de mudança, qual o amparo ou preparo 

pedagógico que estes docentes teriam? Quais seriam as motivações que os levariam a entrar 

nesta busca desconhecida e inesperada? 

 

 

3.3 Vozes da Formação 

 

Tento aqui fazer uma breve retrospectiva sobre o ensino de enfermagem, para que 

tenhamos mais propriedade de nossa construção histórica até os dias atuais. Assim, 

encontro que a primeira Escola de Enfermagem surgiu em 1923, na cidade do Rio de 

Janeiro, época em que o país enfrentava um forte processo de urbanização em suas capitais. 

Esta situação forçou o governo a construir uma política sanitária centralizada para controlar 

as doenças endêmicas que se alastravam pelos centros urbanos.  O modelo utilizado nestas 

políticas era o Campanhista. Logo, a demanda social pela enfermagem era a de atuar junto 

à sociedade colaborando na erradicação destas doenças. No entanto, devido às concepções 

de saúde e educação regentes na época, o ensino em enfermagem já nasce desvirtuado de 

sua finalidade, pois desde então a formação trazia uma forte valorização do ensino prático, 

porém este se dava fundamentalmente atrelado aos hospitais.  

A criação das primeiras escolas foi apoiada pela Fundação Rockfeler, a qual tinha 

como um de seus preceitos a construção de hospitais. Como conta Kruse (2003), esta 

influenciou fortemente a construção de tais políticas públicas, pois detinha um alto poder 

político e econômico neste período. Assim, teve influência decisiva no ensino de 
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enfermagem, o centralizando na realização de práticas em serviços maioritariamente 

hospitalares, tornando-a então, um serviço coadjuvante da prática médica hospitalar 

(KRUSE, 2003, p.53-56). 

Um dos destaques que gostaria de fazer sobre a formação da enfermagem 

brasileira, nas primeiras décadas do século XX, é que esta se deu, 

principalmente nas instituições  hospitalares, em oposição aos discursos 

que circulam hoje de que a enfermagem brasileira surgiu “sob a égide de 

saúde pública”. Esta versão, a que a enfermagem brasileira iniciou por 

uma necessidade de atenção à saúde pública, tem sido questionada, 

ultimamente (idem p.66). 

O ensino era dominado nesta época pelo modelo Flexineriano, aliado às teorias 

positivistas que surgiam, no Brasil ele é implementado na década de 40, nas escolas 

médicas. Na enfermagem, além das influências do modelo de Florence Nightingale, que, de 

certa forma permanece até os dias de hoje, encontrava-se o Modelo Goldmarck. Suas 

características eram a valorização excessiva de uma sólida formação nas ciências básicas 

nos primeiros anos de curso, centralização na figura do professor; pouca ênfase nos 

aspectos de prevenção e promoção da saúde; predomínio do hospital como campo de 

prática individualizada e pela especialização. Analisando nossa realidade atual vemos que 

ele ainda encontra forte eco na formação que temos.  

Segundo Germano (2003) em 1949 ocorre a primeira mudança nos currículos de 

enfermagem quando então fica estabelecido um prazo de sete anos para extinguir-se o 

ingresso de estudantes com apenas o curso ginasial no curso de enfermagem. Somente em 

1961 as Escolas começam a exigir que os candidatos tivessem o curso secundário completo, 

o qual seria o nível médio de hoje (p.367).   

O currículo vigente desde 1972 não era capaz de dar as respostas necessárias às 

necessidades de formação da enfermeira, então ouve uma grande mobilização da categoria 
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para construir um currículo mínimo. Este, em 1994 entrou em vigor, tendo sua construção 

recebido forte influência da ABEN, o Currículo Mínimo Nacional. Porém, como aponta 

Faustino (2003) em sua dissertação de mestrado, as divergências as quais este currículo 

buscou superar não foram superadas pelo mesmo, tais como fragmentação do eixo 

formador, mantendo os ciclos básico e profissional, o ensino centrado no modelo médico, a 

dicotomia teórico-prática, a desarticulação entre conteúdos e disciplinas, e a adoção de 

práticas pedagógicas tradicionais. Assim, concluiu-se não se estar atingindo o objetivo de 

formar uma enfermeira critica, reflexiva, competente e transformadora da realidade(p.346).  

Saliento que neste período foi instituído o Sistema único de Saúde, alterando todo o 

modelo de atenção e gestão do setor saúde.  

Como já referido pelas vozes anteriores, em 2001 temos a substituição dos 

currículos mínimos pelas diretrizes curriculares. Vejamos como foi este processo. 

Em 2001 então cria-se o Programa de Sustentabilidade tendo como propósito 

potencializar o movimento de transformação buscado pelas Escolas/Cursos de 

Enfermagem, foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), através 

de sua Diretoria de Educação, Ministério da Saúde em parceria com as Instituições de 

Ensino Superior organizadas nos Fóruns de Escolas, que estão sendo fomentados em cada 

Estado. Sua estratégia é de buscar articular e dar apoio às Faculdades/Escolas e Cursos de 

Enfermagem na implementação das DCN, propunha que se realizassem seminários e 

oficinas em cada estado em busca da sensibilização e mobilização para a mudança, tendo 

como referencial as diretrizes curriculares nacionais.  
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Para Ceribelli e Xavier (2003) as DCN são uma oportunidade para mobilizar os 

sujeitos sociais envolvidos no processo ensino-aprendizagem, como também são um grande 

desafio(p.6).   

Segundo Torres (2002) as DCN para os cursos de enfermagem foram construídas 

em um processo coletivo, através de muitos debates descentralizados, onde a categoria de 

enfermagem teria participado ativamente (p. 333). Henriques e Rodrigues (2003) vem 

reforçar esta reflexão quando colocam que a enfermagem vem discutindo qual o 

profissional deseja e qual a sociedade precisa desde à década de 80, acompanhando a 

redefinição dos papéis dos profissionais de saúde que se deu com a Reforma sanitária (p.3). 

Segundo refere Faustino (2003) a enfermagem encontra-se hoje em um cenário 

político e de saúde favorável às mudanças em todos os níveis de formação profissional. 

Dizem elas que a implementação das diretrizes curriculares como estratégia para mudanças 

na graduação, visa formar profissionais voltados às necessidades de saúde da população e 

de fortalecimento do SUS (p. 353). 

Torres e Bonfim (2002) ressaltam a importância da adesão ao referencial teórico 

pelos docentes quando em período de mudança para efetiva apropriação do que está sendo 

implementado. Observam que os discursos na área educacional provocam “modismos e 

encantamentos” (isto é bom para a discussão das competências, não serão mais um  

modismo ou encantamento?), muitas vezes o novo, em se tratando de proposta educativa, se 

configura, entre os professores, como alternativa mágica, podendo ser incorporado sem 

reflexão, à linguagem dos educadores produz uma certa banalização de conceitos como o 

da prática reflexiva, afirmam. Apontam, ainda, como entre as novas “seduções” temos a 

pedagogia das competências parafraseando Duarte que a insere nas pedagogias do 
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“aprender a aprender”, esta sendo mal absorvida pode voltar-se para a capacidade 

adaptativa dos indivíduos quando diz que 

trata-se de preparar o individuo formando as competências necessárias à 

condição de desempregado, deficiente, mãe solteira etc. Aos educadores 

caberia reconhecer a realidade social não para construir a crítica a esta 

realidade e construir uma educação comprometida com as lutas por uma 

transformação social radical, mas sim para saber melhor quais as 

competências a realidade social está exigindo dos indivíduos (DUARTE, 

2001, p.5). 

Kruse e Meyer (2003) sugerem que se não assumirmos uma postura crítica, 

problematizadora nos processos de mudança que estamos implementando, corremos o risco 

de reproduzir as mesmas verdades e as mesmas situações. Segundo estas, quando 

discutimos implementação das DCN temos o hábito de buscarmos repostas do que deve ser 

transmitido e como se deve dar esta transmissão.  Propõem então, que partamos da 

prescrição para a problematização na leitura das DCN. 

E isso significa, em determinados momentos, retomar alguns conceitos, 

pressupostos ou procedimentos e relacioná-los, de modo direto ou através 

de indagações, com a história,  com condições de sua emergência, com 

aquelas condições que lhes garantiram materialidade (KRUSE, MEYER, 

p.335). 

Para as autoras deveríamos estar atentos às críticas que a LDB tem enfrentado no 

âmbito da sociedade civil, como exemplo referem as realizadas em função das propostas do 

MEC para a formação de docentes e da educação básica, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), as quais se interrogavam em que medida era necessário um currículo 

nacional. Para situação a qual enfrentamos indicam que teríamos de nos utilizar destas 

experiências e assim traçar nossos questionamentos. Interrogam-se quais são as 

diferenciações entre o currículo nacional e as diretrizes curriculares (idem. p.337).  
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Alertam, ainda, que a palavra reforma por simbolizar a satisfação de todos nossos 

problemas é assimilada com facilidade pela sociedade referenciando Sacristãn (1996) o 

qual relata que 

sob a denominação de reforma se abrigam uma infinidade de tipos de 

iniciativas e programas com propósitos muito variados, desde a adequação 

do ensino às demandas do mercado de trabalho até a descentralização da 

administração do sistema, passando pela incorporação de novas 

tecnologias educacionais ao currículo ou visando melhorar os rendimento 

dos alunos, ou ainda melhorar a qualidade do trabalho docente (idem. 

p.337).  

Para Ceribeli e Fernandes (2002) as DCN caracterizam-se pela flexibilidade 

buscando romper com o modelo arcaico e rígido de ensino, trazendo o Projeto Pedagógico 

como base de gestão acadêmico-administrativa de cada curso e fornecendo os elementos 

das bases filosóficas, conceituais, políticas e metodológicas que definem as competências e 

habilidades essenciais à formação dos profissionais de saúde, como destaque para o 

enfermeiro (p.7). 

Porém, esta flexibilização que hoje se expressa no mercado de trabalho, provocou a 

realidade que temos hoje na formação, como fica claro nas palavras de Torres e Bonfim 

quando afirmam que 

Um projeto de formação na área de enfermagem tem como desafio inicial 

romper, tanto em nível superior como em nível técnico, com a tradição 

tecnicista do ensino, em virtude do próprio modelo de medicina 

característico do Brasil, marcado historicamente, por um certo 

pragmatismo e pela ênfase no aspecto curativo no atendimento 

(REBEN2002, p.18). 

 

Segundo refere Faustino (2003) a enfermagem encontra-se hoje em um cenário 

político e de saúde favorável às mudanças em todos os níveis de formação profissional. 

Dizem elas que a implementação das diretrizes curriculares como estratégia para mudanças 
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na graduação, visa formar profissionais voltados para as necessidades de saúde da 

população e de fortalecimento do SUS (p. 353).   

Almeida e Witt (2003) indicam que a formação deve ter como objetivo preparar e 

implementar um plano de desenvolvimento da força de trabalho, baseado nas competências 

derivadas das funções essencias em saúde pública, ainda que o modelo das competências  

objetiva adequar a formação da força de trabalho, às recentes exigências do sistema 

produtivo, possibilitando a flexibilização deste mercado e unificando o sistema de 

qualificação profissional. Para elas o termo qualificação, expresso pelo nível de 

conhecimento especializado, contribui para a formulação dos códigos das profissões e para 

sua classificação no plano da hierarquia social. Com esta transposição, o indivíduo evolui 

de uma lógica de ter (ter uma qualificação, ter conhecimentos), a uma lógica de ser (ser 

competente, ser qualificado) (p.564). 

As mudanças tecnológicas e de organização do trabalho, que atingem o setor saúde 

nos países de capitalismo avançado, a partir de meados da década de 80, configuram o 

mundo produtivo, com algumas tendências: flexibilização da produção e reestruturação das 

ocupações; integração de setores da produção; multifuncionalidade e polivalência dos 

trabalhadores, assim como a valorização dos seus saberes dos trabalhadores, não estando 

ligada ao trabalho prescrito ou formalizado. Neste contexto, a emergência da noção de 

competências é, fortemente, associada às novas concepções do trabalho em que se 

inscrevem atributos como autonomia, responsabilidade e capacidade de comunicação. O 

diploma deixa de ser o único ou principal pressuposto para o emprego e passa a concorrer 

com as formações ditas qualificantes, que visam a adaptação ao emprego. 
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Deluiz (1996) ressalta que é comum acontecer uma confusão conceitual entre os 

termos competências e habilidades, coloca que se por definição as competências são 

operações mentais que articulam e mobilizam os conhecimentos, as habilidades e os valores 

seriam, então, elementos constitutivos das competências. Logo, a identificação das 

competências, das habilidades e das bases tecnológicas, feita de forma isolada, fragmentada 

nas matrizes curriculares das áreas profissionais, converte-se portanto, em uma incoerência 

teórico-metodológica. 

Faustino (2003) alerta que apesar da polissemia entre os termos competências 

/competente presente nas diretrizes é fundamental que a enfermagem assuma um 

referencial teórico-pedagógico que sustente uma aprendizagem significativa, 

transformadora e adequada às demandas sociais e profissionais que se impõem (p. 344). 

Como observam Kruse e Meyer (2003), competências e habilidades aparecem como 

uma certa complementaridade. A consulta ao dicionário nos mostra que a habilidade 

corresponde aos sentidos de ser apto, competente, capaz, enquanto competência seria a 

qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, 

capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. O que elas podem estar a representar? Para 

que direções apontam? (p.338). 

Assim, a definição ou identificação das competências requeridas de instituições e 

trabalhadores de enfermagem, nos vários níveis do sistema, deverá estar comprometida 

com a construção de habilidades e atitudes que expressem a compreensão da integralidade, 

interdisciplinaridade, responsabilidade individual e coletiva, mediados pela dimensão ético-

política (ALMEIDA e WITT, 2003).  
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De acordo com Ramos como nunca antes, o perfil profissional do enfermeiro 

assume enfaticamente a promoção da saúde e o compromisso com a cidadania. Ela observa: 

“os profissionais se vêem agora chamados a responder às novas exigências, principalmente 

as de impacto na qualidade dos serviços de saúde e as de formação de seus trabalhadores, 

ambas intrinsecamente imbricadas” (2004, p.2).  Estas novas exigências, somadas às do 

contexto político nacional do setor saúde processo sólidos e o reconhecimento de nossas 

fragilidades e riscos. Prosseguindo a autora pergunta “que riscos podem existir em 

concretizar nos projetos de cada escola o que parece ser o resultado dos valores e esforços 

históricos de uma geração de profissionais? Se a defesa do SUS sempre foi também nossa 

luta, não é de se pressupor que estamos mais do que preparados para este momento da 

formação profissional?  (RAMOS, 2004, p.3). 

Estes questionamentos nos conduzem ao pensamento de Garrafa (1995) que diz que 

trabalhamos em arenas complexas em que sujeitos tão “iguais e tão diferentes se situam em 

um “equilíbrio instável ou em “terrenos movediços” e fronteiras contingentes. O autor 

conclui dizendo que o “nosso trabalho é essencialmente conflitivo, e não apenas 

ocasionalmente conflitivo” (idem p.18). Logo, o autoconhecimento teria um importante 

papel neste contexto de mudanças. 

Em relação ao processo de construção dos Projetos Político Pedagógicos das 

Escolas, Bellato e Witt (2003) se perguntam quais conceitos/concepções/pressupostos 

precisam ser compartilhados para dar um sentido e direcionalidade ao Projeto P. P para que 

contemple a arte, a ética, a bioética, a estética e a Ciência da Enfermagem? Como torná-los 

claramente definidos de forma que possam ser aplicados dentro de cada disciplina do curso 

em questão? Já que as diretrizes são construídas pela inter-relação educação e saúde, 
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percebemos que esta transita, no caso da práxis educativa entre idéias razoavelmente bem 

construídas e uma práxis ainda por acontecer. Concluem que há a necessidade de 

compartilhar com todos os sujeitos os principais elementos que farão a urdidura da trama 

desses processos, quais sejam: a) a existência de um eixo teórico-filosófico que seja claro e 

compreensível a todos os co-partícipes e que venha a dar sustentação e vigor ao Projeto 

Político Pedagógico. b) a definição de um processo avaliativo que emane tal eixo, 

direcionando tanto o processo educativo, quanto o processo do cuidado terapêutico para 

trazer coerência e transparência necessários ao mesmo. c) a definição de uma metodologia 

de ensino e de cuidado que seja harmônica com o eixo teórico-filosófico e com o processo 

avaliativo, podendo facilitar a construção de uma práxis criadora/transformadora dentro dos 

processos educativos e de cuidado terapêutico (p 67). 

Barbosa et al. (2003) interrogam-se o que é qualidade política do enfermeiro e sua 

relação com a formação? Primeira pergunta o que é qualidade política? Na perspectiva do 

ser política na qualidade política refere-se a uma determinada forma de se colocar nos 

processos de trabalho, na perspectiva da profissão na sociedade, nos processos decisórios, 

na defesa e luta por uma sociedade mais justa, pelos direitos dos cidadãos. Como formar 

enfermeiros que pudessem ter esta dimensão política intrínseca ao seu fazer de enfermeiro? 

Afirma que o primeiro passo seria reconhecer que somos seres políticos por natureza (p.5).     

Henriques e Rodrigues (2003) relatam que para formar este perfil temos duas 

dimensões interdependentes. Uma seria a que apresenta para análise e apropriação o que 

são as políticas públicas e a política de saúde aí incluída. Outra diria respeito à construção 

de um caráter interrogativo e problematizador da realidade e a conhecimentos 

descortinados ao longo da formação, a qual para ser desenvolvida exigiria uma nova forma 
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de organização do processo ensino-aprendizagem, reordenando os papéis dos atores 

envolvidos neste processo, coloca ainda que este seria o fundamental na construção de uma 

inserção social mais transformadora para a enfermagem. Indicam que para fazer isto 

acontecer seria melhor termos estas discussões nos espaços do exercício cotidiano dos 

serviços onde se dá a educação permanente dos trabalhadores de saúde (p.5).  

Interrogando-se sobre o que vem a ser a formação política do enfermeiro, colocam 

através de análises e de reflexões de Boaventura Souza Santos que qualidade política se 

refere a uma determinada forma de se colocar nos processo de trabalho, na representação da 

profissão na sociedade, nos processos decisórios, na defesa e luta por uma sociedade mais 

justa, pelos direitos dos cidadãos, pelo livre e igual acesso a todos bens sociais, dentre os 

quais os de saúde, por uma melhor qualidade de vida, entre outros. (idem p.5). Para 

propiciar esta formação, referem estas mesmas autoras que o primeiro passo seria o 

educador identificar que somos todos seres políticos por natureza, que nossas opções de 

vida e de trabalho refletem uma forma de ver o mundo e de compreender nossa articulação 

com o mesmo, que é natureza política. Desta forma, a construção de um projeto político 

pedagógico seria também um ato político, e o perfil deste projeto refletir-se-á no perfil do 

profissional, como exemplo colocam que nos processos produtivos rígidos, a execução 

repetitiva de procedimentos é o desempenho esperado dos trabalhadores.  

Conforme Ramos (2004) o enfermeiro parece não perceber a dimensão da esfera do 

poder conquistado ao longo do tempo em que buscava sua visibilidade. Também a 

formação profissional tem por função aumentar a consciência e favorecer aquisição de 

conhecimentos e habilidades imprescindíveis ao profissional para que efetivamente atue 

como formador de opinião, como agente transformador da sua prática e do contexto em que 
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se insere. Entende que o momento é oportuno para inserir nos projetos pedagógicos, 

discussões que favoreçam um preparo político que estimule a atuação dos enfermeiros nos 

espaços conquistados de articulação entre o saber, o fazer e o poder, incentivando a 

percepção de que ser enfermeiro transcende os muros institucionais, que é necessária a 

interação com o mundo ao redor e um responsabilizar-se pelo resultado das ações de todos 

(RAMOS, 2004). 

Dentre as mudanças que as DCN trouxeram também encontramos a do paradigma 

profissional, pois esta indica que o enfermeiro deverá ter uma formação generalista. E o que 

vem a ser  com formação generalista? Para Kruse e Meyer (2003)  este termo comporta 

múltiplas definições, o que por si só já determina uma indefinição sobre o tipo de 

profissional que se deseja formar. Interrogam-se: Expressa contrariedade entre 

conhecimento geral e especializado? O egresso deste currículo teria de ser capacitado para 

atuar em todos os cenários de prática? Seu objetivo seria o de enfatizar a importância da 

formação ir além dos aspectos técnicos, do saber fazer, atingindo outras competências?  

Para auxiliar as análises  citam o que refere Lima que ao refletir sobre as diretrizes 

curriculares propostas a Nutrição supõe que a mudança de formação generalista para geral 

talvez expresse o que se pretende fazer de uma forma mais adequada , já que o caráter geral 

da formação se refere tanto a uma base filosófica que fundamenta a idéia de humanismo, 

como a um conjunto de conhecimentos que possibilitaria o domínio da argumentação e das 

práticas, diz ele (p. 337).  

Sobre a interdisciplinariedade proposta pelas DCN vemos que não há um consenso 

defino. Para Ramos (2004) a noção de interdisciplinariedade não pode ser desvinculada da 

noção de disciplina e, por este vínculo, os saberes ditos científicos e as profissões 
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reconhecidas se defrontam com o dilema de consolidar-se, ou manter-se consolidado, como 

legítimo campo de conhecimento ou prática, sem fechar-se para o diálogo com outros 

campos de saber. Segundo esta, a enfermagem como poucas profissões vive ao extremo 

este conflito, pois ainda jovem como profissão, já possui uma história de arraigados 

arranjos corporativos e de defesa de sua diferenciação em relação às demais profissões da 

saúde (até mesmo como prática defensiva num campo competitivo de poder e hegemonia 

médica), assim como de um forte empenho por se fortalecer como disciplina científica. 

Paralelo a este movimento (para dentro) se coloca num outro movimento (para fora), 

quando se apresenta como profissão mais “afeita ao diálogo” com conhecimentos de 

diferentes áreas, numa “vocação” para “holo”, o “trans”, o “inter” e o “multi” (focal, 

dimensional, profissional, entre outros) (RAMOS, 2004, p.5). 

Para Kruse e Meyer (2003) a interdisciplinariedade é vista como uma “solução 

mágica” para resolver os problemas da educação contemporânea, principalmente quando se 

trata de reformar currículos. Embora manifestando concordância com sua necessidade 

alertam que até o momento não temos nenhuma proposta com este perfil no ensino superior 

que tenha funcionado por muito tempo e que em as experiências na educação de um modo 

geral já realizadas não conseguiram dar resultados palpáveis sobre sua eficácia. O que 

estaria causando estas barreiras ao sucesso de tais propostas? Terá relação com a polissemia 

referenciada, a qual tem nos trazido tantos prejuízos também quando na interpretação das 

competências? Quais estudos temos a respeito? Também referem que o movimento pela 

interdisciplinariedade propõe uma integração entre os diferentes campos do conhecimento a 

partir de novos arranjos curriculares onde as disciplinas se fundiriam alcançando uma 

unidade no saber. Porém, para elas considerando-se a organização política, funcional e 
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burocrática e das instituições de ensino superior esta proposta encontra muitos empecilhos 

(p. 337). 

Segundo Veiga Neto (2002) as tendências defensoras da interdisciplinariedade 

surgiram há aproximadamente três décadas, não se apresentando propriamente como uma 

teoria, mas como um movimento pedagógico. Vista como solução para inúmeros problemas 

que assolam o ensino e até mesmo o mundo moderno, o autor coloca que a 

interdisciplinariedade tornou-se um modismo e uma moeda forte no campo pedagógico. 

Alerta para a necessidade de refletir-se sobre qual modelo pedagógico será utilizado em um 

ensino interdisciplinar, assim como para a necessária relação entre as disciplinas que se 

deseja articular (p.87).  

Outro aspecto presente nos discursos é a questão da integralidade na formação. Para 

Henriques citado por Machado (2003) integrar as práticas e saberes exige a articulação 

entre as várias disciplinas que compõem o novo currículo do profissional de saúde, e entre 

serviços e instituições formadoras como também trabalhar a saúde como qualidade de vida 

por  meio de práticas intersetoriais. Segundo a autora, é inviável um profissional ter a 

integralidade como valor para o exercício de sua função se essa não tiver sido trabalhada 

durante todo o seu processo de formação. Na formação temos que trabalhar também as 

questões da doença, envolvendo a biologia humana, o estilo de vida e a organização do 

sistema de atenção à saúde, como também uma agenda de formação que inclua princípios 

éticos e políticos da reforma sanitária, de modos de fazer saúde que levem em conta a 

integralidade, a intersetorialidade e o trabalho em equipe (RADIS, p. 10). 

Em relação à aproximação ensino / serviço este discurso parece ser consenso, porém 

encontro alguns receios nos relatos de Ramos (2004). Refletindo sobre as propostas atuais 



 53 

do Ministério da Saúde para as reformas curriculares da área da saúde, coloca que é 

fundamental refletirmos quais as especificidades requeridas a estes serviços para que 

tenhamos um ensino de qualidade, sendo este aquele que promove o desenvolvimento de 

habilidades para atuar comprometido socialmente. Devemos questionar se todo serviço, 

independente de sua prática, faz saúde? Modelos ou exemplos negativos também 

colaboram para com estas provocações? Um ensino crítico problematizado supera possíveis 

dificuldades? Com que estratégias lidaremos para interferir nos modelos assistenciais e de 

relações de trabalho nestes serviços? Indica que dentro deste contexto também não 

podemos deixar de refletir sobre o aspecto temporal da permanência do estudante no campo 

de estágio. Que método pedagógico será capaz de atender a esta dinamicidade, selando este 

vínculo? Conclui referindo que um ensino que reflita somente as necessidades imediatas da 

população da sociedade, temos o risco de estar formando uma massa de profissionais 

acríticos para um mercado (RAMOS, 2004, p.7-8). 

Creio que a dificuldade também se dê em incitar esta participação crítica, quando no 

cotidiano deste sistema encontramos uma grande quantidade de profissionais “dormentes” 

com a atual situação dos seus vínculos de trabalho, situação do financiamento desta saúde 

desejada. Isto pensando que esta aproximação ensino/serviço, o próprio constará como 

agente ativo deste processo, assim  é necessário também este sistema dar suas respostas, e 

criar políticas públicas amenizadoras destas questões, são fundamentais para o sucesso 

desta proposta. 

  

Lobo Neto (2002) nos traz algumas colocações sobre o que seria ser professor nos 

modelos atuais de ensino. Para este, ser professor é exercer, numa perspectiva de totalidade 

pessoal, as mediações possíveis da relação do aluno com o mundo,  visando facilitar suas 
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percepção, apreensão, domínio e, portanto, capacidade transformadora da realidade. Relata 

que é importante que o professor tenha uma formação de pesquisador em educação, 

desenvolvendo uma atitude de pesquisa, um olhar inquisidor, que interroga e problematiza 

a sua prática, o contexto em que sua ação se insere, se a sua relação como os alunos e 

destes com a vida. Diz que o professor deve se aproximar das teorias de educação e 

perceber que a história da educação não é diferente da saúde no Brasil, que partilham das 

mesmas ideologias de exclusão. Assim, diz ele, poderá perceber o quanto somos marcados 

de discursos idealistas, revestidos de beleza dialética, e que na prática temos olhares duros 

(p. 54-56). 

Para Vieira (2001), dentre as possíveis dificuldades na implementação de um 

currículo capaz de atender às reivindicações da sociedade brasileira, a formação do 

professor é uma das maiores (p.36). Ninguém dúvida que tal proposta vem ao encontro dos 

anseios dos alunos e dos professores comprometidos com a formação integral do 

profissional da saúde. Mas não é fácil para um professor cuja própria formação nunca 

passou por um currículo “fundamentado no humanismo”, cumprir esta missão. Somos 

frutos, na maioria, de uma graduação que sempre privilegiou o tecnicismo e trazemos em 

nossa bagagem, obviamente, a sua influência (idem p. 37). 

Finalizando estas vozes trago as palavras de Silva (2003), acreditando que elas 

simbolizem os esforços da categoria de enfermagem nestes tempos de  mudança.  

Estamos construindo mudanças, fazendo a diferença porque acreditamos 

que a Escola no Brasil, de ensino básico, educação profissional e curso 

superior, precisa deixar de ser um celeiro de “deficientes cívicos” e 

tornar-se um lugar/espaço social de uma formação profissional consistente 

no campo técnico-científico e verdadeiramente humana e cidadã, 

comprometida com a construção coletiva de um novo projeto de nação 

(BOL. ABEN, 2003, p.1).   
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4 CONFLITOS E CONVERGÊNCIAS 

 

A universidade sempre foi uma parceira nessa luta, mas uma parceira que 

podia ser muito mais. Eu acredito que a universidade não está 

acompanhando o desenvolvimento do SUS. Está formando médicos, 

dentistas e enfermeiras para atender as classes privilegiadas. São os 

especialistas, para os grandes centros urbanos, e não profissionais 

adequados à nossa realidade. As universidades deveriam passar por uma 

reforma completa. Primeiro precisamos redefinir o currículo, colocando o 

profissional desde o primeiro ano para trabalhar na rede, nos centros de 

saúde, em contato com a realidade. A universidade tem muito mais com 

que colaborar, especialmente as universidades públicas que são 

financiadas pela população brasileira (AROUCA, 2003, p,2). 

Com as palavras de Arouca (2003) inicio a etapa conclusiva desta pesquisa, onde 

pretendo fazer uma reflexão sobre os conflitos e as convergências suscitadas pelos 

discursos que estas vozes do controle social, da gestão e da formação produzem. Estou 

certo de que esta reflexão constrói um outro discurso, tão frágil ou onipotente quanto os que 

tento analisar. Não pretendo que este seja um discurso verdadeiro pois, como ensina 

Foucault (1999) este aliena seu destinatário (p.12).   

Analisando as vozes do Controle Social, novamente recordo Foucalt (1999), quando 

afirma que um discurso interfere sobre o outro (subordinação), sendo assim, creio que estes 

discursos por mais que tenham sido construídos num espaço representativo, muitas vezes 

de conflitos ideológicos e divergência de opiniões, são reflexo de um contexto histórico, ou 

seja, são fortemente influenciados por tendências, são construídos em contextos onde as 

questões políticas, econômicas e do trabalho exercem grande papel em sua constituição. 

Logo estas vozes são carregadas de múltiplas visões de mundo (p.239).  
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Ao descrever as vozes autorizadas a falar sobre a formação de RH para a saúde 

observo que a afirmação de que há um grave descompasso entre a formação acadêmica e a 

realidade social do país tem sido freqüente nos relatórios das Conferências.      

Embora esta reflexão necessitasse de uma análise mais pontual e aprofundada, 

percebo que as vozes do controle social e da gestão, pelo vocabulário que utilizam trazem 

um enfoque bastante tendencioso à medicina, porém são direcionadas a toda à área da 

saúde. Nos cabe então refletir em que medida afirmações, como aquela de que os RH atuais 

apresentam um déficit técnico e ético no seu preparo para a humanização, encontrão reflexo 

em nossa formação de profissionais do cuidado. Acredito que para iniciar esta análise 

temos de problematizar a questão da desigualdade entre os currículos das escolas. A 

dicotomia existente entre o campo profissional e a formação que os cursos oferecem.  

O campo profissional se encontra em constante mutação devido às conquistas e 

avanços que ocorrem diariamente na organização do trabalho em saúde e a escola nem 

sempre consegue acompanhá-los, por ter uma natureza intrinsecamente conservadora. Esta 

dicotomia é defendida por alguns argumentando que a escola tem o papel de legar a cultura 

para as novas gerações. “O fato de aprender está inevitavelmente voltado para o passado”, 

escreve Arendt (1972) e o papel do educador supõe “um imenso respeito pelo passado, esta 

é uma atitude conservadora sem a qual a educação é total e simplesmente impossível” (p. 

228). 

Observo que há uma crítica à maneira desarticulada com que Ministério da Saúde e 

da Educação vem trabalhando na discussão da política de recursos humanos, indicando que 

projetos importantes estão sendo implementados sem a devida articulação e debate entre 

estes agentes, influenciando apenas determinada área, o que comprometeria o impacto ou 
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transformação desejada por tais políticas. Assim, acredito que tais reflexões sobre o 

passado próximo devem estar sempre presentes nesta nova conjuntura de mudanças.  

Em relação ao trabalho em equipe, Pierantoni (1993) diz que o conceito está 

configurado como uma retórica, pois os profissionais “são treinados para se reconhecerem a 

atuarem como um praticante de uma corporação fechada em si mesmo” (p.24).  

Neste mesmo texto a autora refere-se a um conceito de profissão e semiprofissão, o 

que os difere é que neste segundo caso não há um corpo de conhecimento específico, que 

lhe assegure autonomia de decisão e ação, atrelado a isto coloca que o conhecimento deve 

ser retido, tornado específico e suficientemente misterioso para que se construa o 

profissionalismo, diz ela que a categoria médica tem como ponto fundamental para sua 

legitimidade e profissionalismo o segredo profissional, expondo como exemplo o de uma 

consulta, que deve ser realizada entre quatro paredes onde somente os dois agentes, médico 

e usuário estejam presentes para não violar os segredos da prática.  

Transpondo estas idéias para a nossa realidade, penso que isto nos provoca a fazer 

algumas reflexões, a primeira é de que se aceitamos este conceito, temos de nos interrogar 

se queremos ter este título, pois vejo uma dicotomia entre esta visão e o ideário de saúde e 

educação que defendemos. Se temos o ímpeto de nos constituirmos como profissionais 

cidadãos, comprometidos em colaborar com o resgate da cidadania dos nossos usuários, 

creio que nossa estratégia está na socialização de nosso saber, a fim de que estes adquiram 

autonomia sob seu processo de cuidado, com esta conduta estaremos respeitando as vozes 

expressas nesta pesquisa. Considero que deste respeito ou comprometimento ético  

provenha o reconhecimento social que tanto desejamos.   
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Encontro nos discursos da gestão a crítica ao distanciamento da formação dos 

espaços da gestão descentralizada do SUS. Obviamente que devemos apoiar esta 

descentralização da gestão fomentando a participação popular neste processo, porém 

conforme afirma Deluiz (1996) esta descentralização quando ditada pelo modelo das 

competências profissionais, busca também a precarização das relações e vínculos de 

trabalho. Logo, precisamos refletir sobre quais intenções e gestos nosso Estado está 

manifestando neste processo de mudança, quais cuidados tem tomado para não reduzir esta 

proposta. 

Ainda nesta perspectiva da gestão considero importante destacar que a enfermagem, 

dentre os cursos da saúde, é a que mais trabalha com o tema do planejamento, da liderança, 

da coordenação de equipes e de serviços, talvez pela divisão técnica no trabalho, este 

preparo é explicitado no campo profissional quando percebemos um grande  número de 

enfermeiros ocupando cargos de chefia de equipes, gerindo sistemas  em secretarias de 

saúde. Porém devemos nos interrogar qual o comprometimento deste trabalho realizado na 

formação com o serviço público, ou melhor, em que medida tem garantido qualidade? 

Quais modelos de gestão estamos trabalhando? Avaliar qual a influência da visão 

hospitalocêntrica e do modelo neoliberal nesse processo. Nossos conhecimentos ao nível de 

graduação evoluíram suficientemente para acompanhar às novas demandas administrativas 

do sistema? Será que esta formação administrativa, não está muito empresarial, distante dos 

conceitos de saúde defendidos atualmente? Será que a qualidade da assistência, que é 

direito do cidadão, tem tido excelência neste processo. Quais as vivências proporcionadas 

aos acadêmicos de enfermagem nos processos de gestão do SUS? Como proporcioná-las 

em um campo marcado por um corporativismo hegemônico? 
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Enquanto lia estes discursos percebi que cada qual tinha suas peculiaridades, nos 

provenientes do controle social, assim como aqueles da gestão encontro um tom 

provocativo, por vezes agressivo, acredito que no primeiro isto se explique pelo caráter 

reivindicatório, já no segundo talvez por ter este a tradição de ser o implementador das 

regras que supostamente nesta lógica seriam as responsáveis por manter a ordem social. 

Porém, só por serem discursos, como diria Foucault (1999) eles carregam esta 

característica, pois para o autor “discurso é aquilo que domina o homem com uma 

normatividade despótica, mas é aquilo que deve ser excluído ou reduzido ao silêncio” 

(p.13).   

Já nos discursos da formação esta característica não é tão marcante, talvez por 

serem neste caso os sujeitos desta ação prescrita naqueles discursos. Porém estes também 

trazem suas dicotomias. Mostram-se defensores da participação coletiva na construção 

deste processo formativo almejado, porém confirmam as conclusões de Foucault (1999) 

que afirma que os discursos têm características ambivalentes, no momento em que, mesmo 

com tais defesas, não citam a necessidade nem a participação popular em seus processos de 

mudança. Seria esta mais uma das características conservadoras apontadas pelas vozes da 

gestão e do controle social? (p.16).  

            Partindo da reflexão foucaultina de que “ao descrever estruturas somos contagiados 

pelos discursos dominantes” (FOUCAULT, 1999, p. 26), saliento que, embora tenha 

buscado uma posição problematizadora, como referi na introdução desta pesquisa, minhas 

análises também são contagiadas. No entanto, reconheço que como “o discurso é poroso à 

práxis e a práxis é modificada pelo discurso” (FOUCAULT, 1999, p.10) faço esta reflexão 

como um movimento político que irá produzir novas subjetividades e domínios de saber. 
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