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Fernanda de Oliveira Sarreta 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que os produtos obtidos nesta pesquisa possam contribuir para
a ampliação do entendimento do SUS e de suas Políticas de implementação.
Neste caso, em específico, focou-se na Política Nacional de Educação Per-
manente em Saúde, entre outras razões, por já estar em andamento, coinci-
dindo com a estratégia do movimento sanitário, na contracorrente do proje-
to neoliberal adotado pelos governos nacionais.

Desde a década de 1990, em nome da “crise fiscal”, transfere-se no País
a responsabilidade dos serviços públicos para os indivíduos, deixando
intocadas as transformações necessárias da maioria dos determinantes dos
problemas de saúde da população. O que a pesquisadora observou foi, aliás,
que os determinantes sociais da doença eram objetos de mera constatação,
como fatores inerentes-permanentes da sociedade brasileira.

A finalização do estudo e as reflexões realizadas durante o processo le-
varam a ponderar que os problemas levantados e que deram origem à pes-
quisa não eram imaginosos e que não se estudou um corpo estranho. O tra-
balho estava fundamentado na vivência e conhecimento muito próximo,
diurnal, de como as ações são desenvolvidas na área da saúde na locorregião
de Franca.

Observa-se que, na prática, a trajetória da Política de Educação Perma-
nente em Saúde foi quase que completamente desenvolvida dentro do mo-
delo predominante e tradicional de ensino e que foi implementada mais como
cumprimento de funções e tarefas da administração estadual e municipal,
frente às instruções emanadas do Ministério da Saúde. Pode-se afirmar ain-
da que, como gestor federal, o Ministério da Saúde também não possibilitou
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a construção das ações a partir da realidade da locorregião de Franca, seus
limites e potencialidades.

Além disso, também não foi disponibilizado o tempo necessário para a
compreensão da complexidade da Política indicada, que se utiliza da meto-
dologia da problematização como caminho para a aprendizagem significati-
va do SUS. Esta abordagem foi recomendada aos Polos do SUS como um
caminho efetivo para se garantir que todas as ações, serviços e políticas de
saúde direcionadas à formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saú-
de conseguissem atingir seus objetivos, como estratégia para mudança de
paradigma. Porém, verificou-se que a falta de acompanhamento da meto-
dologia proposta acabou por deixá-la apenas como sugestão, não ocorrendo
sua prática efetiva.

A construção desse conhecimento sobre as ações necessárias e realizadas
para a implementação de Política de EPS deu-se por meio de entrevistas com
os trabalhadores da saúde, atores do SUS, no desafio de prestar uma contri-
buição ao aprendizado da saúde proposto, ou, ao menos, explicando por que
essa energia não produziu os resultados a que se dirigia.

O conhecimento permitido pela apropriação teórico-analítica do conteúdo
das entrevistas e observação participante das ações desenvolvidas foi regis-
trado e selecionado, como também a avaliação reflexiva posterior, baseado
no que foi dito e observado em todas as instâncias de saúde da locorregião de
Franca, até porque a pesquisadora participou do processo e fez uma avalia-
ção dos fatos atrelada à própria autoavaliação de sua atuação na implemen-
tação da Política.

Das falas emerge também a paixão dos próprios trabalhadores da área da
saúde por seu trabalho construído no cotidiano dos municípios, seus senti-
mentos e emoções no atendimento. Outro aspecto relevante é a contribui-
ção dos trabalhadores da saúde, que participaram como sujeitos desta pes-
quisa e expressaram que se sentiram honrados em poder contribuir com mais
essa iniciativa de construção do SUS.

A partir dessa constatação, podem-se perceber os novos significados dos
processos democráticos passíveis de serem construídos e compartilhados. Se
foi possível sentir vivo esse amor pela causa pública, por que então não emerge
daí uma parte da força que irá se somar na implementação efetiva do SUS
antes que seja esgotado em si mesmo e desapareça para sempre no valo co-
mum da desesperança e nas privatizações incentivadas pelo neoliberalismo?
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De todos os aspectos observados e das informações obtidas a partir das
análises das entrevistas realizadas com os atores participantes do processo
iniciado pela Política de EPS – os trabalhadores da saúde – do SUS na
locorregião de Franca, emergiram alguns temas dominantes durante o dis-
curso. Pela recorrência e pertinência desses temas, foram considerados eixos
centralizadores do pensamento, possíveis na realidade e temporalidade.

A cada eixo, foi repensada a Política de EPS, as diretrizes do movimento
sanitário, os determinantes sociais, o embasamento teórico e a análise crítica
possível da sociedade atual, no aspecto referente à participação dos atores
sociais na implementação do processo, especialmente dos trabalhadores da
saúde.

Observou-se que, além das dificuldades de construir critérios para nortear
o processo de seleção dos facilitadores de EPS por parte do Conselho Técni-
co Pedagógico da locorregião de Franca no Polo do Nordeste Paulista, não
houve acompanhamento das ações desencadeadas. Gerou-se, assim, uma
situação pouco favorecedora ao ensino-aprendizagem crítico, dificultando o
conhecimento plural e diversificado que proporcionaria o aparecimento do
sujeito de alternativas, criando condições para a manutenção tradicional do
monopólio do saber e da informação nas mãos de poucos.

Essa contradição entre uma educação libertadora e as práticas de apren-
dizagem engessadas e dirigidas é aprofundada na análise de Mézáros (2005),
ao explicitar como tudo está impregnado de ideologia e interesse em nossas
sociedades. Para o autor, há uma interação social na comunicação das ideo-
logias, sendo que cabe ao sistema de ideias dominantes controlar, efetiva-
mente, as instituições culturais e políticas da sociedade, dificilmente revela-
da por causa da relação de forças.

Verifica-se, ao contextualizar o processo histórico do SUS, que a Política
de Educação Permanente em Saúde é uma necessidade que vem sendo apon-
tada pelos trabalhadores dessa área nas últimas Conferências de Saúde, e
implica formação e informação em um processo permanente e participativo.
Portanto, a proposta da EPS, condicionada à história do SUS e às peculiari-
dades da introdução de novos conceitos, passou a permear a área da saúde
pública a partir da Reforma Sanitária.

Há de se considerar as relações de poder e o peso da ideologia dominante
(Mézáros, 2004) durante o processo de implementação da Política para a
busca coletiva de superação das dificuldades que vão surgindo em cada eta-
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pa, como no caso da centralização de decisões nas mãos de poucas pessoas e
o desenvolvimento de processos pouco participativos.

Resultam disso algumas posturas de gestores que consideram o interesse
de aprimoramento dos trabalhadores como empenho de atualização dos cur-
rículos, para ampliar a empregabilidade ou subir em eventual carreira a ser
implementada, interesses esses extra-unidade de saúde. Esse pensamento
criminaliza o indivíduo na sociedade individualista, culpando-o por querer
seu crescimento pessoal-profissional, restringindo o papel libertador da edu-
cação à aplicação instrumental a seu campo de prática profissional.

Observa-se que a formação dos facilitadores de EPS no Curso do Ministé-
rio da Saúde só se tornou possível graças ao compromisso e à responsabilidade
dos trabalhadores envolvidos. Surge aqui, com força, como uma primeira cen-
tralidade de análise para a implementação definitiva do SUS, a necessida-
de da criação de ações e estratégias de longo prazo para a articulação do Polo
do SUS, visando à incorporação da participação integrante dos trabalhadores
da saúde por meio do alargamento na visibilidade dos critérios de orienta-
ção da Política e de sua aplicação prática observada. Portanto, um dos cuida-
dos a serem atendidos seria a identificação em todas as unidades da locor-
região, de trabalhadores já envolvidos com práticas educativas, dinâmicas de
grupo e processos coletivos, visto que essas ideias orientam a Política de EPS.

Além desses pontos apontados, há também a questão metodológica re-
comendada para a construção da roda no Polo da locorregião. A princípio,
houve o incentivo para o uso da metodologia da problematização, na qual o
ensino-aprendizagem ocorre a partir de problemas abstraídos da realidade
observada ou estudada.

Essa metodologia, difundida por técnicos coordenadores do Conselho
Técnico Pedagógico da locorregião, serviu como instrumento norteador
apenas no início do processo, contudo, no decorrer das ações, a problemati-
zação não recebeu a ênfase necessária. A falta do acompanhamento pedagó-
gico na condução metodológica das ações de EPS foi um fator que provocou
esse distanciamento da proposta da problematização, como se verificou nas
análises realizadas sobre a construção da roda na locorregião em relação ao
Polo e o Conselho Técnico Pedagógico.

Observa-se, ainda, que a maneira pela qual os facilitadores de EPS foram
indicados para a formação e para o desenvolvimento das ações educativas na
locorregião provavelmente provocou o desinteresse e serviu de obstáculo ao
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amadurecimento do processo de ensino-aprendizagem crítico. É necessário
considerar, no que tange a esse ponto, a possibilidade de que tenha sido re-
produzido o que vem sendo vivenciado pelos trabalhadores dos serviços
públicos em geral: a falta de estímulo e de incentivo para melhorarem a atua-
ção profissional.

Essa situação de precariedade das condições de trabalho, observada nos
serviços públicos em geral, tem-se destacado, tristemente, na área da saúde
pela gravidade das consequências, e revelada diariamente na mídia, a qual
aponta as situações de atendimento deficitário e escassez de recursos. É, pois,
no setor público de saúde que as muitas dificuldades se evidenciam mais
claramente, e uma importante razão para isso é a falta de investimento go-
vernamental adequado tanto na infraestrutura das instalações físicas quanto
no investimento dirigido aos próprios trabalhadores, seja na quantidade, seja
na qualidade dos serviços prestados.

Embora a quantidade de funcionários possa ser resolvida até que rapida-
mente por meio de contratações em concursos públicos, sabe-se que apenas
elevar os números não resolve a complexa questão do atendimento integral e
humanizado em saúde. É necessário investir em gestão democrática do sis-
tema e na qualidade dos serviços prestados, as quais passam necessariamen-
te pelo crivo da formação profissional e da educação e desenvolvimento dos
trabalhadores, que dependem, por sua vez, da continuidade do processo
administrativo em linhas permanentes de incentivo, promoção e avaliação
de todos os atores envolvidos.

As ações de Educação Permanente em Saúde devem ser desenvolvidas
por sujeitos envolvidos e comprometidos com a saúde pública e o SUS. Esse
aspecto está explicitado nas falas dos sujeitos. A construção desse processo
representa um dos canais para a humanização e para a qualidade do atendi-
mento e pode favorecer não só o entendimento abstrato, mas também a com-
preensão ativa dos determinantes sociais do processo de adoecimento e nas
condições de vida.

Os trabalhadores da saúde têm possibilidade de estabelecer uma nova
relação com o usuário dos serviços, a família e a comunidade, consequente-
mente, com o processo de construção social da saúde. Desse modo, eles po-
dem desencadear ações voltadas para a totalidade, rompendo com o modo
fragmentado e descontinuado que, ao longo dos tempos, foi seguido pelas
instituições de saúde.
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Essas considerações levaram à necessidade de resgatar a Política de Edu-
cação Permanente em Saúde na locorregião de Franca, já que o frágil proces-
so de integração dos atores do SUS demonstra como a formação dos traba-
lhadores dessa área vem sendo efetivada e seu distanciamento de sua proposta
original.

A meta da Política de EPS requer o engajamento dos trabalhadores da
saúde em ações que envolvam a comunidade, a equipe de saúde e as práticas
multiprofissionais, interdisciplinares, coletivas e intersetoriais. Afasta-se da
reprodução das relações tradicionais de poder na sociedade e traz sua pro-
posta fundamentada na mudança de paradigmas. Vem daí a importância da
criação dos Polos como espaços democráticos para articular sua implemen-
tação, a formação pedagógica e as racionalidades necessárias na implemen-
tação definitiva do SUS. Pode-se concluir que a gestão colegiada e a estraté-
gia da EPS conciliam a busca de respostas para problemas vivenciados no
cotidiano dos serviços de saúde.

A contribuição da Política de Educação Permanente em Saúde leva a pen-
sar, portanto, uma formação que considere o contexto cultural, educativo,
social, econômico e político. E que considere também o conceito ampliado de
saúde, transcendendo a dimensão setorial de serviços e o caráter multiprofis-
sional e interdisciplinar dessa produção. Enfim, uma formação que conside-
re a saúde um direito universal, e o SUS, uma política do Estado brasileiro.

A introdução da metodologia de trabalho participativa, como seja, a pro-
blematização, traz em si a relação com o que é comum ao grupo e o que
vivencia em seu campo de trabalho, substituindo os tradicionais modelos de
transmissão do conhecimento. A problematização, ao trazer no primeiro
plano a elaboração conjunta dos temas e a construção do novo conhecimen-
to, não evidencia a um sujeito o poder de ensinar e a outro a obrigação de
aprender, uma vez que é dinâmica e participativa. Esse processo de ensinar
aprendendo, ou aprender ensinando, revira antigas certezas e exige a capaci-
tação dos chamados a ser “professores” no processo.

No contexto do SUS, a problematização foi ressaltada para a construção
de relações baseadas em uma prática pedagógica transformadora em que os
sujeitos são motivados a experimentar uma maneira diferente de ver o mun-
do, em uma postura crítica e ativa para a solução de problemas que são co-
muns e coletivos. Esse caráter fortemente político do trabalho pedagógico a
partir da problematização é condição para o desenvolvimento de uma inteli-
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gência da escuta, do cuidado, do tratamento em si, para a produção das apren-
dizagens relativas à intervenção na vida social e coletiva.

Portanto, para que o trabalhador possa ocupar lugar ativo na saúde, é pre-
ciso abandonar, ou desaprender, o sujeito que é submisso e reprodutor de
modelos hegemônicos, e ser um sujeito produtor de subjetividade, permitin-
do-se “aprender a aprender” permanentemente. O desafio, portanto, é pen-
sar uma nova pedagogia na saúde que possa implicar a construção de sujeitos
comprometidos sócio-historicamente com a construção da vida e sua defesa,
social e coletiva.

Desse modo, problematizar as questões da saúde é tornar a reflexão e a
análise uma prática de pensamento no trabalho; é agir ativamente para aco-
lher as incertezas e o estranhamento. Isso deve permitir valorizar as capaci-
dades, desenvolver as potencialidades existentes em cada realidade, estabe-
lecer a aprendizagem significativa, efetiva e crítica.

Eventualmente, utiliza-se dos argumentos da dificuldade e desinteresse
dos trabalhadores de campo para trilhar os tortuosos caminhos do pensar
abstrato, ao se introduzir o processo de teorização de conteúdos inerentes à
prática. Ressalta-se que o trabalho examinado pelo olhar teórico-crítico de
revisão de pensar o realizado, e o que se havia proposto a saber e realizar,
também pode gerar desconforto e incerteza acerca do que se vive e acredita.

Ao deter essas dificuldades na implementação da Política na locorregião
de Franca surge outro problema: a circularidade na indicação e/ou convite
dos escolhidos para participar, os quais são sempre os mesmos, “aquele que
sempre vai” é novamente o escolhido. Centraliza, então, o conhecimento e
as oportunidades de aprendizagem sempre nas mesmas pessoas, o que sig-
nifica aumento de poder, possibilidade esta já apontada nos estudos de
Foucault (1979). Ao mesmo tempo, exclui o princípio da Política de EPS,
baseado na integralidade do atendimento, já que a proposta para ser efetiva
não pode ficar limitada apenas a um grupo reduzido de pessoas.

A transformação das práticas de saúde, ainda com ênfase curativa e pou-
co democrática, depende de ações educativas que deem condições para o
pensar fazer na saúde, na perspectiva da cidadania, e não da doença. Por
outro lado, existem alguns casos, por vezes isolados, de funcionários que são
convidados por demonstrarem atitude pró-ativa e colaboração no andamento
do trabalho. Esse é o “bom funcionário”, que merece retorno por seu de-
sempenho e boas oportunidades.
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Isto porque não existe no serviço público uma maneira de incentivar os
“bons” a continuarem “bons” ou melhorarem cada vez mais, havendo uma
equalização perversa. Tanto os “bons” funcionários como os considerados
“desleixados”, os indiferentes e até os que se colocam em posição contrária
aos princípios do SUS recebem os mesmos proventos e benefícios, não ha-
vendo qualquer diferenciação, o que, afinal, coloca todos no mesmo pata-
mar. A colaboração com o serviço e a preocupação com o próprio aprimora-
mento passam a ser uma opção individual, embora algumas vezes ressalvadas
as questões coletivas determinantes, na disputa de atender-se o mínimo pos-
sível de usuários.

Acrescenta-se a essas considerações que a centralização no gerenciamen-
to das ações de EPS introduzida para viabilizá-las em curto espaço de tempo
também gerou dificuldades em seu desenvolvimento, afastando igualmente
as possibilidades de ampliação da participação decisória de outros atores
sociais.

A manutenção do poder de decisão, observada nas ações dos coordena-
dores, de certa forma tornava verticalizadas as decisões da Política de Edu-
cação Permanente em Saúde na locorregião. Nem no Polo do Nordeste Pau-
lista nem nos trabalhos do Conselho Técnico Pedagógico do Núcleo de
Franca havia distribuição decisória da programação a ser efetivada, e as pro-
postas circulavam já definidas em algum outro fórum, certamente premidas
que eram pela urgência de implementação.

A checagem de informações e do próprio processo decisório era desesti-
mulada pela coordenação do Conselho Técnico Pedagógico pelos seguintes
fatores: falta de tempo, pressa e a realização de atividades tardiamente indica-
das pelo Ministério da Saúde. Como foi no processo de escolha dos facilita-
dores de EPS, as rodas de discussão ficaram restritas, e a locorregião não con-
seguiu construir e ampliar a participação dos atores sociais. Essa urgência foi
imposta também verticalmente pelo Ministério da Saúde, reproduzindo o
autoritarismo das relações de trabalho aos coordenadores na aceleração da
escolha dos facilitadores e inclusive na insuficiência de preparo das próprias
pessoas envolvidas com a familiarização da metodologia a ser utilizada.

As dificuldades de entendimento do uso da metodologia da problemati-
zação vêm de encontro com a afirmação de que o Polo da locorregião não
conseguiu construir o diálogo intersetorial, reproduziu-se o comportamen-
to tradicional e centralizador. Esse fato comprometeu o amadurecimento
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dos atores envolvidos com a avaliação das ações e a possível reformulação do
modus operandi processual.

Mais grave ainda, e como consequência da descontinuidade das ações do
Poder Central, a própria equipe de trabalho foi desarticulada, e os trabalhos
do Polo no Conselho Técnico Pedagógico da locorregião de Franca foram
sendo esgarçados até que, finalmente, por falta de apoio, encerrados. Pode-
se sintetizar que, no caso da locorregião de Franca, a implementação da Po-
lítica Nacional de Educação Permanente em Saúde foi operacionalizada para
o cumprimento dos prazos.

Essas conclusões, ao mesmo tempo advindas das entrevistas, bem como
da observação participante da pesquisadora por ocasião da implementação
da Política, vêm cercadas pela desinformação dos próprios sujeitos entrevis-
tados a respeito dos acontecimentos após o encerramento do Curso de For-
mação do Ministério da Saúde: a maioria dos entrevistados informa que não
recebe nenhuma informação e foi excluída do processo pelo Polo.

Entre os limites observados na implementação desta Política, salienta-se
a reprodução do modelo tradicional de formação, ou seja, do processo de
aprendizagem, o que se refletiu na falta de participação ativa e crítica de
diversos atores no Polo. Isso mostra que a aprendizagem significativa, ao ser
introduzida pela problematização, não foi assimilada e compreendida pelos
atores envolvidos.

A gestão colegiada do Polo, que se considera inovadora e desafiante, nem
sempre possibilitou a superação da dificuldade no reconhecimento da diver-
sidade, das opiniões diferentes, de experimentar mudanças e de incentivar a
participação de outros atores sociais. Os problemas de comunicação entre os
diversos membros do processo não foram resolvidos nas reuniões do Conse-
lho Técnico Pedagógico do Núcleo de Franca. Constata-se, assim, que o Polo
de Educação Permanente em Saúde na locorregião não conseguiu construir a
roda para integração e articulação dos atores envolvidos no SUS.

A educação permanente em saúde requer uma postura de reconhecimento
do saber do outro, de aceitar o diálogo, o exercício democrático e participa-
tivo. Observa-se ainda certa posição autoritária e centralizadora na gestão
do SUS na locorregião, e esta não reconhece, não apoia ou incentiva a forma-
ção profissional.

Embora o discurso aconteça nesse sentido, na prática não é o que
vivenciam tais funcionários públicos. Os gestores, por sua vez, em sua
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maioria entraram no processo, negando-se a ver o papel político e peda-
gógico de transformação social inserido na proposta. Contrariamente às
decisões tomadas no Polo, então possuidor de poder e de verbas, foram
políticas e não técnicas, centralizadoras e sem a participação dos traba-
lhadores da saúde e das necessidades vivenciadas por eles no exercício
profissional.

Os trabalhadores da saúde mostram que a construção do SUS precisa
estabelecer uma gestão integral da saúde mais solidária e mais coletiva;
exige o enfrentamento desses desafios visando à superação das dificulda-
des de acesso, financiamento, gerenciamento etc. A análise dessa conjun-
tura mostra que as limitações não se restringem ao setor saúde nem ao mu-
nicípio de Franca e locorregião. O Estado brasileiro ainda não está voltado
à edificação das reformas sociais necessárias à superação da negatividade
dos determinantes sociais na vida da população.

A Reforma Sanitária é um exemplo dessa afirmação, e apesar de ser
um dos movimentos sociais mais completos da história do País, continua
inconclusiva. A descontinuidade dos processos e as contradições da polí-
tica do SUS e do Estado sobrepõem-se umas às outras, sem superar as di-
ficuldades estruturais ou mesmo conjunturais para a execução plena das
políticas públicas de proteção social.

Isso refletiu na experiência da construção da Política de Educação Per-
manente em Saúde na locorregião de Franca, que ao ser implementada “de
cima para baixo” não constituiu algo inovador na área da saúde, pois fal-
tou desenvolver a prática democrática e participativa. Constata-se, con-
tudo, que essa é a primeira oportunidade em que a educação permanente
em saúde se tornou uma política pública, exigindo mudança da mentali-
dade da “prestação de atendimento com qualidade” para “o direito do
usuário à qualidade em saúde”.

Houve ainda, como um dos aspectos mais positivos, a introdução da
possibilidade de mudança nas ações e práticas profissionais na área da
saúde, a partir do diálogo sobre os princípios e diretrizes do SUS, princi-
palmente sobre a integralidade da atenção. Essa visão ampliada tornou
plausível aumentar a compreensão do Sistema Único de Saúde e seu fun-
cionamento com estratégias voltadas para todas as categorias profissio-
nais, permitindo o reconhecimento das dezesseis profissões da saúde com
a necessidade de formação e educação permanente.
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A busca de respostas e de esclarecimentos que inspiraram a realização
desta pesquisa, principalmente a possibilidade de aproveitar as experiências
e saberes dos atores sociais envolvidos na saúde, mostram a contribuição
deste estudo para o SUS da locorregião. Constatou-se a aprovação generali-
zada dos trabalhadores da saúde da formação em EPS, que considerou per-
tinente e que teve um significado tanto profissional como pessoal, indican-
do que essa iniciativa tivesse continuidade.

Portanto, a implementação da Política de Educação Permanente em Saúde
em Franca e na locorregião não passou despercebida, e mesmo sendo resul-
tante de um esforço desarticulado e pouco partilhado, deixou suas marcas
nessa área. São os aspectos positivos provocados, e devem ser enfatizadas as
modificações introduzidas no cotidiano da atenção à saúde, à aproximação,
ainda que um tanto insuficientes, mas pela primeira vez efetivadas, das ações
de educação com os serviços de saúde e a gestão do SUS.

Foi possível notar, também, o início da mobilização e integração, mesmo
restritas, entre os quatro atores do SUS: a gestão, o trabalhador da saúde, os
órgãos formadores e o usuário. Esse entrosamento incipiente permitiu que
se realizasse o levantamento dos problemas e de necessidades da realidade
local e regional e o estabelecimento de prioridades para a realização das ações
de formação, mas cujo desenrolar foi interrompido precocemente pelas mu-
danças administrativas e políticas.

Destaca-se nas falas dos sujeitos que se tornou evidente a questão do co-
nhecimento acerca da definição do que seja o SUS, seus princípios e diretri-
zes organizacionais e de seu conceito ampliado de saúde. Nesse sentido, o
SUS é referenciado pelos trabalhadores da saúde como uma política pública
do Estado brasileiro e um direito universal da população. O que leva a afir-
mar que a formação permanente contribui de maneira significativa para o
trabalho no SUS, seu conhecimento e funcionamento

O trabalhador da saúde, como ser humano, como sujeito histórico social
e cultural, sujeito de direitos, tem direito ao saber socialmente construído.
A educação permanente destina-se a fortalecer a autonomia dos sujeitos na
produção da saúde, capazes de ser criativos no pensar, no sentir, no querer e
no atuar.

Não se pode negar que há um reconhecimento internacional da necessi-
dade de mudança na educação dos profissionais da saúde, da qual o aparelho
formador é comandado por projetos neoliberais e pelo mercado, e não res-
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ponde as demandas sociais e de saúde. O processo de mudança da educação
traz inúmeros desafios, entre os quais o de romper com estruturas e modelos
de ensino tradicional para formar profissionais de saúde com competências
que lhes permitam recuperar a dimensão essencial do cuidado em saúde.

Resta ainda, para finalizar, dizer como pesquisadora e especialmente
como trabalhadora da saúde a emoção em concretizar este trabalho, que tra-
duz em palavras os sonhos e ideais de compromisso e respeito com a vida
humana. Vivenciaram-se não só experiências e oportunidades de exercitar
os saberes, conhecimentos e limites acerca da saúde e da educação perma-
nente em saúde, mas também, e principalmente, usufruiu-se da oportuni-
dade de provar o grande desafio de construir a roda de aprendizado e de
trocas, tornando possível realizar a aliança de emoção e trabalho voltado à
coletividade.
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