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PARTE 5 – 
 

EDUCAÇÃO E  
FORMAÇÃO EM SAÚDE



16. FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Ricardo Burg Ceccim1

INTRODUÇÃO

Este capítulo resulta da apresentação preparada para o I Congresso 
Internacional de Políticas Públicas de Saúde, uma oportunidade primeira e especí-
fica de promover espaço para “pensar” teórica, científica e politicamente o campo 
das Políticas Públicas diante dos Sistemas de Saúde, enfocando a construção e o 
fortalecimento dos princípios de justiça social presentes no acesso universal às 
ações e aos serviços de saúde. À época, me vali de uma pesquisa realizada junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, orientada pela professora de Políticas Públicas e Sistemas 
de Saúde, Lisiane Böer Possa, e empreendida pela mestranda Sharlene Goulart 
Rodrigues. O trabalho foi supervisionado pela professora de Sociologia e Políticas 
Públicas, Soraya Côrtes. A pesquisa envolveu os Programas de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva, em Políticas Públicas e em Educação, sendo concluída e 
publicada como dissertação de mestrado em dezembro de 2015 (RODRIGUES, 
2015). A metodologia seguiu o roteiro da análise de política e a estratégia do 
estudo de caso: atuação de indivíduos e grupos na condução estatal nacional de 
uma política pública, aprofundando conhecimentos sobre o surgimento de um 
“campo de ação estratégica” (FLIGSTEIN, 2007).

1 Doutor em Psicologia Clínica. Pós-doutor em Antropologia Médica. Professor Titular na área de Educação em 
Saúde/Saúde Coletiva e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Membro titular da Comissão Nacional de Residência Multi/Uniprofis-
sional em Saúde.
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A política analisada instaurou-se no contexto de criação de uma secreta-
ria nacional junto ao Ministério da Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde (SGTES), em 2003, e da implementação do mandato 
constitucional (Constituição Federal, 1988) de “ordenamento da formação de 
recursos humanos na área de saúde” (Art. 200), entre 2003 e 2007. Trata-se de 
um estudo de análise de políticas públicas relativo à proposta de uma Política 
Nacional de Educação e Desenvolvimento dos Trabalhadores de Saúde, apre-
sentada pelo governo federal como “Caminhos para a Educação Permanente em 
Saúde”. Observou-se que as prerrogativas de criação de uma secretaria e o man-
dato constitucional à ação do setor sanitário nacional reorganizaram o campo 
da educação de profissionais de saúde. 

No campo da educação de profissionais de saúde, encontram-se: a relação 
entre os setores de saúde e de educação; a relação das instituições formadoras 
com os serviços de saúde; a educação em serviço destinada aos trabalhadores já 
inseridos no ambiente produtivo; a relação ensino-sociedade; e a relação educativa 
que constrói as interações entre profissionais e usuários das ações e serviços de 
saúde. Quando criada e formulada a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde (PNEPS) – estratégia do SUS para formação e desenvolvimento de tra-
balhadores ao setor –, verificou-se, na atuação dos atores dirigentes da Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a conformação de um novo 
campo de ação estratégica: o ordenamento da formação de recursos humanos 
na área de saúde foi transposto de uma normativa constitucional e legal a um 
“Campo de Ação Estratégica” em políticas públicas – CAE (FLIGSTEIN, 2007).

A criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e a 
formulação, pela primeira vez, de uma política nacional específica à educação na 
saúde constituíram as condições de viabilidade para o surgimento de um “campo 
de ação estratégica” no setor da saúde. Importante apontar que diversos antece-
dentes desta política podem ser arrolados sob a forma de programas, projetos 
e planos de ação, inclusive a elaboração de uma Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde (NOB-RH/SUS), sem, entretanto, 
até então, referir uma Política Nacional de Educação na Saúde. 

Em todos os documentos relativos aos recursos humanos da saúde, o rol 
de itens relativos à educação acompanha a dimensão da formação (valorização 
dos trabalhadores e valorização do trabalho por meio da elevada qualificação 
dos trabalhadores), não o campo educativo. Deve-se lembrar da análise de 
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Paulo Henrique d’Ávila Seixas, de 2002, designada como “A Política de Recursos 
Humanos e os campos específicos – conjunturas e ações desenvolvidas”, relativa 
ao projeto nacional de 1999 a 2002 (SEIXAS, 2002). A NOB-RH/SUS, construída 
ao longo de quatro anos pela Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, do 
Conselho Nacional de Saúde, configura a proposta de uma Política de Gestão 
do Trabalho na Saúde. Nela se incluem a formação, mas falamos da gestão da 
educação na saúde como política pública específica e sua análise como corres-
pondente à evidência do surgimento de um novo campo de ação estratégica 
em política pública.

O surgimento do campo de ação estratégica relativo à educação na saúde 
ensejou repercussão nos setores da saúde e da educação, no controle social em 
saúde e na gestão pública interfederativa. Ao tornar-se campo de ação estraté-
gica, a política proposta ao campo sanitário deixa de ser uma política de governo, 
ascendendo a política de Estado e de importante defesa por atores sociais não 
governamentais, assim como de atores governamentais distintos dos atores de 
formulação da política em causa. Muito mais tarde, em 2017, já diante de um 
governo instaurado por força de um processo de impeachment da presidenta eleita, 
se notará, por exemplo, a emissão de portaria ministerial para o “Fortalecimento 
das Práticas de Educação Permanente no Sistema Único de Saúde”, cujo obje-
tivo foi o de “retomar o processo de implementação da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde”, incentivando ao desenvolvimento de ações 
para a educação e o desenvolvimento dos trabalhadores em saúde necessários 
ao SUS (BRASIL, 2017).

As teorias da análise de políticas públicas informaram o delineamento das 
perguntas centrais da pesquisa, compondo o enquadramento do estudo. A pes-
quisa indicou “A emergência do campo da educação permanente em saúde no 
Brasil: o ordenamento da formação de recursos humanos no Sistema Único de 
Saúde, 2003-2007” (RODRIGUES, 2015). A implantação da política pública foi 
investigada, explorando-se seu desenvolvimento na construção de interações 
sociais, os atores e a historicidade da ação dos atores, os processos de disputa e 
a articulação dos envolvidos, reconhecendo-se evidências à emergência de um 
“campo” na cena da saúde e da educação nacionais. Uma análise anterior, tam-
bém com fulcro na formulação da política nacional de educação permanente em 
saúde, foi publicada em 2009. Articulava referências de educação na saúde, saúde 
coletiva e ciências políticas, tratando da análise da “educação e desenvolvimento 
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para o Sistema Único de Saúde” no âmbito das políticas públicas (CECCIM; 
BRAVIN; SANTOS, 2009).

Uma política pública é um conjunto de programas, projetos e planos de ação 
implementados pelo Estado, com participação de entes públicos e/ou privados, 
destinando-se a assegurar o bem-estar, a justiça social e os direitos de cidada-
nia. A política de educação na saúde gerou programas, projetos e planos de ação 
relativos à: formação e interação da política de saúde com as políticas de educa-
ção; integração do sistema sanitário com as instituições formadoras de educa-
ção profissional e educação superior; articulação com as entidades de educação 
popular em saúde; criação de programas de residência em área profissional da 
saúde; interlocução com o movimento estudantil. Da mesma forma que o sis-
tema sanitário nacional tem nome no Brasil – Sistema Único de Saúde (SUS) –, 
a política nacional de educação na saúde ganhou nome: Educação Permanente 
em Saúde (EPS).

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM SAÚDE: ESTRATÉGIA NA FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS

Conforme a Constituição Federal, ao sistema sanitário nacional compete, 
além de outras atribuições, nos termos da lei, “ordenar a formação de recursos 
humanos na área de saúde” (Art. 200, Inciso III). Nos objetivos e nas atribuições 
do sistema sanitário nacional, segundo a Lei Orgânica da Saúde, “a ordenação 
da formação de recursos humanos na área de saúde” (Título II – Do Sistema 
Único de Saúde, Capítulo I – Dos Objetivos e Atribuições, Art. 6º, Inciso III) 
está incluída como terreno de atuação. Da Lei, consta a determinação de criação 
de “Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as insti-
tuições de ensino profissional e superior”. Essas comissões têm “a finalidade de 
propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continu-
ada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, assim como em relação 
à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições” (Título II, Capítulo 
III – Da Organização, da Direção e da Gestão, Art. 14). 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão exercer, em seu 
âmbito administrativo, “a atribuição de participação na formulação e na execução da 
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política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde” (Título 
II, Capítulo IV – Da Competência e das Atribuições, Seção I – Das Atribuições 
Comuns, Art. 15, Inciso IX). Segundo a Lei, “à direção nacional do SUS compete 
promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício 
profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos 
humanos na área de saúde” (Título II, Capítulo IV, Seção II – Da Competência, 
Art. 16, Inciso IX). O Título IV é específico, “Dos Recursos Humanos”, e, em seu 
Art. 27, define: “a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada 
e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo”, atendendo ao 
objetivo de organizar “um sistema de formação de recursos humanos em todos os 
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal”. O Art. 27 destaca que os serviços inte-
grantes do SUS “constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, mediante 
normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional”.

Com a criação da SGTES, em 2003, uma política de educação na saúde, a 
Política de Educação e Desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde: Caminhos 
para a Educação Permanente em Saúde foi negociada e aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde, bem como negociada e pactuada com a Comissão Intergestores 
Tripartite. Da mesma forma, foi submetida para a 12ª Conferência Nacional de 
Saúde, no final do mesmo ano, tendo sido referendada. Ao longo desse período, 
foi marcante a explicitação de método em uma política do campo sanitário em 
interface com o campo educativo: a educação permanente em saúde.

A educação permanente em saúde deveria ser entendida como aprendiza-
gem-trabalho, ou seja, formação que acontece no cotidiano dos trabalhadores e 
do trabalho, segundo os problemas enfrentados na realidade e levando em con-
sideração os conhecimentos e as experiências distribuídos nas equipes em cola-
boração e cooperação (BRASIL, 2004). Contrapunha-se aos treinamentos e às 
capacitações (treinamento e capacitação são linguagem clássica dos programas 
centralizados e verticais), de forma que as qualificações devessem ser orientadas 
pelas necessidades de saúde da população, do próprio setor da saúde e do con-
trole social, segundo duas indagações: o que é ou quais são os problemas que 
afastam nossa prática da atenção integral à saúde e de qualidade? Como mudar 
essa situação? (BRASIL, 2005; CECCIM, 2005).

A educação na saúde precisa construir, de modo aliado ao conhecimento téc-
nico, a defesa do sistema sanitário nacional, especialmente quanto à integralidade 
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da atenção, participação popular e descentralização da gestão. O processo apren-
dente seria aquele da busca de soluções criativas para os problemas encontrados, 
o desenvolvimento do trabalho em equipe matricial, a melhoria permanente da 
qualidade do cuidado à saúde e a humanização do atendimento. Os serviços de 
saúde não deveriam ser serviços de “assistência técnica autorizada”, mas de cui-
dado, proteção e defesa da vida (BRASIL, 2005b).

Foi assim que a Resolução CNS nº 335, de 27 de novembro de 2003, afir-
mou a aprovação da “Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o 
SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde”; já a Portaria nº 198, 
de 13 de fevereiro de 2004 – Ministério da Saúde, instituiu a “Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde 
para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor”. A Portaria nº 
1.996, de 20 de agosto de 2007 – Ministério da Saúde, dispôs sobre as “Diretrizes 
para a Implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde” 
e a Portaria n° 3.194, de 28 de novembro de 2017 – Ministério da Saúde, dispôs 
sobre o “Programa de Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente no 
Sistema Único de Saúde” (Pró-EPS/SUS), ambas em curso.

Há uma sutil, mas interessante diferença nas quatro nomeações: compre-
ensão inicial dos atores da formulação (2003); escolha por um nome “fantasia” 
(2004), objeto de melhor comunicação, compreensão rápida e bandeira de luta 
por uma educação com os princípios do SUS; a persistência no nome “fanta-
sia” (2007), agora já sob a condição de ascensão ao Campo de Ação Estratégica; 
anúncio de reedição ou retomada (2017), nesta última designada por Educação 
Permanente no Sistema Único de Saúde.

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi discutida durante 
todo o ano de 2003, tendo sido aprovada em plenário do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) em 04 de setembro de 2003. Em 17 de setembro de 2003, foi 
aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Representantes Estaduais do 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONARES/CONASEMS). 
Então, foi pactuada como integrante da política nacional de saúde na plenária da 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em 18 de setembro de 2003, e aprovada 
por esta instância em 23 de outubro de 2003 quanto aos recursos financeiros e 
sua forma de distribuição. Em 27 de novembro de 2003, o Conselho Nacional 
de Saúde deliberou, por meio da Resolução nº 335/2003, pelo reconhecimento 
da criação dessa Política Nacional. 
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Essa Política também foi referendada pelo plenário da 12ª Conferência 
Nacional de Saúde, em 11 de dezembro de 2003. Finalmente, em 13 de fevereiro 
de 2004, foi publicada como Portaria, a Portaria nº 198/2004 – Ministério da 
Saúde. Embora a maioria das publicações sobre o tema indique o nascimento 
da PNEPS em 13 de fevereiro de 2004, sua “ata de nascimento”, como vimos, é a 
aprovação pelo CNS em 04 de setembro de 2003 (Ata da 134ª Reunião Ordinária 
do CNS). O conjunto de documentos citados pode ser encontrado no livro de 
documentos da SGTES, relativo à Política (BRASIL, 2004).

CONQUISTA DA ADESÃO AMPLIADA, AÇÃO COLETIVA 
E META DE ESTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
POLÍTICA PÚBLICA

Como indiquei ao início deste capítulo, me reporto a uma pesquisa de 
análise de política que contou com a convergência das áreas de Saúde Coletiva, 
de Políticas Públicas e de Educação intitulada “A emergência do campo da edu-
cação permanente em saúde no Brasil: o ordenamento da formação de recur-
sos humanos no Sistema Único de Saúde, 2003-2007”. Na análise dos dados e 
no relatório final, o estudo chegou à Teoria dos Campos (“Habilidade Social e 
Campos de Ação Estratégica”), de Neil Fligstein (2007). A teoria e o autor não 
faziam parte do escopo inicial da pesquisa. O objetivo das pesquisadoras foi 
analisar as condições de possibilidade que deram emergência a uma política 
pública apresentada ao país em 2003, e seu desdobramento em três momen-
tos: projeto de uma equipe de governo, nova equipe de governo com posições 
divergentes e novo governo. Como ou por que a proposta se estabilizaria? Da 
situação de uma política de governo para a situação de uma política de Estado, 
constatou-se a elevação de uma “proposta de política pública” à constituição 
de um “campo de ação estratégica em política pública”, não mais iniciativa de 
governo, mas luta e defesa de diversos atores na arena das políticas públicas 
de saúde e de educação.

A Teoria dos Campos, relativamente à análise de política pública, destaca a 
noção de habilidade social, abrangendo uma política das interações e mesmo o 
interacionismo simbólico (ou seja, o forte compartilhamento/identificação). A 
habilidade social também é a capacidade de mobilizar motivações e conquistar 
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adesões ou engajamento. A habilidade social dos atores é a de motivar outros 
a tomarem parte em uma ação política. O surgimento de um “campo” ocorre 
quando uma quantidade expressiva de atores sociais de diferentes grupos reco-
nhece e deseja as oportunidades ensejadas e postas em acontecimento (produção 
de realidades). Os “atores sociais hábeis” orientarão suas ações para estabilizar 
oportunidades na introdução de campos sensíveis à adesão ou campos estra-
tégicos à ação.

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi apresentada 
à sociedade em 2003, ano da posse de um governo discursivamente aliado aos 
movimentos da Reforma Sanitária, desencadeados no país nas décadas de 70 e 
80, do século passado, que culminaram com o texto constitucional que instaurou 
o SUS como sistema sanitário brasileiro. Ao longo de 2003, o governo conver-
sou com toda a sociedade: instituições de ensino superior e técnico; movimento 
estudantil; associações de ensino; gestores estaduais e municipais; e movimen-
tos populares de mediação pedagógica. Todos em seus segmentos de atuação ou 
presença na área do conhecimento em ciências da saúde, pertinência ao setor 
de execução das políticas públicas em saúde ou envolvimento na aplicação de 
saberes ao campo sanitário (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).

Verificaram-se dois momentos importantes de quebra no projeto de governo 
que serviram, de certa maneira, para “testar” a imposição de um projeto de 
governo ou o surgimento de um novo campo de ação estratégica: a substituição da 
equipe de governo com a troca de ministro, em 2005, e o início de outro projeto 
de governo em saúde, a partir de 2007. Em 2005, no exercício do primeiro man-
dato, o presidente eleito compôs o Ministério da Saúde com parte expressiva de 
membros que haviam sido convidados para a equipe de estudos da transição de 
governo. A criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
(SGTES) foi proposta absolutamente inovadora. Composta por dois departamen-
tos, a gestora da Secretaria e os dois gestores de Departamento compunham o 
staff dirigente principal, todos participantes da equipe de transição. O Ministro 
havia sido o coordenador da área social e sanitária na transição, proveniente da 
mesma região de origem do presidente (Estado de Pernambuco).

Na condução da SGTES, uma equipe de gestores com experiência na gestão 
pública, na docência, na pesquisa e na atuação em redes pela mudança na edu-
cação dos profissionais de saúde. Passados 2,5 anos, o Ministro foi substituído, 
como parte dos acordos de governabilidade com o Congresso Nacional, sendo 
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afastados os gestores da Secretaria e do Departamento de Gestão da Educação 
na Saúde. A pesquisa citada analisou os perfis de história da formação, atuação 
e habilidades sociais dos atores de 2003 a 2007, justamente em busca de evidên-
cias à análise de políticas públicas, chegando à Teoria dos Campos. A pesquisa 
não abrangeu o Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde 
(DEGERTS), tendo em vista a precisão de seu recorte ao Departamento de Gestão 
da Educação na Saúde (DEGES).

O Departamento de Gestão da Educação na Saúde possuía, em 2003, três 
coordenações-gerais: Ações Estratégicas de Educação na Saúde, Ações Técnicas de 
Educação na Saúde e Ações Populares de Educação em Saúde. Na direção das três 
coordenações, um perfil de docentes pesquisadores com bagagem de militância 
em movimentos sociais e de educação popular, de luta pela interprofissionalidade 
e pela mudança na clínica (da “assistência técnica autorizada” para a “abordagem 
de integralidade da atenção”). Esses atores e esse staff saem em 2005, entrando 
uma equipe mais identificada com a consultoria científica e/ou de agência inter-
nacional. A Coordenação de Ações Populares de Educação em Saúde é extinta 
e suas atribuições, sob outra construção conceitual, são destinadas à Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa em Saúde. Em 2007, inicia outra gestão de 
governo federal e em agosto de 2007 é publicada uma nova portaria ministerial 
à Educação Permanente em Saúde. A pesquisa citada abrangeu apenas o perí-
odo 2003-2007, por isso se ocupou do reconhecimento do “surgimento” de um 
“campo” com força de “ação estratégica”.

Entretanto, a estabilidade do campo se verifica também por outro corte, 
este em 2017, quando do impeachment da presidenta eleita, tendo assumido o 
vice-presidente eleito, mas sob um projeto de governo declarado em ruptura, 
tanto por participar da defesa do impeachment, quanto pelo projeto em contra-
ponto apresentado ao Congresso Nacional para o período até as novas eleições 
presidenciais. Em que pese a ruptura deliberada do governo em exercício com 
o governo interrompido, a política nacional de educação permanente em saúde, 
enfraquecida, foi recomposta. Importante lembrar que era já o terceiro período 
de governo após o lançamento precursor da PNEPS.

Conforme a pesquisa, na formulação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde, houve a conformação de um “campo de ação estraté-
gica”, atores sociais hábeis e estabilidade com base na adesão ampliada de grupos 
de atores sociais. A pesquisa caracterizou grupos e instituições convergentes à 
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emergência deste “núcleo de política” anteriormente ao ano de 2003 e a emergên-
cia de novos atores a partir de 2003. As categorias do “ordenamento da formação 
dos trabalhadores de saúde” e da “educação e desenvolvimento para o SUS” foram 
sistematizadas como: educação superior; educação técnica; educação popular; e 
educação em serviço a fim de buscar os atores individuais, institucionais e cole-
tivos. Organizações e atores que atuavam politicamente nesses segmentos em 
educação foram partícipes do processo que culminou com a criação da SGTES 
e a formulação da PNPES.

ANTECEDENTES, CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE 
E ACONTECIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

O tema da formação dos profissionais foi intenso, por exemplo, nos anos 1980 
e 1990 (CECCIM; CARVALHO, 2006a; 2006b), especialmente com os Projetos de 
Integração Docente-Assistencial (Rede IDA), os Projetos Uma Nova Iniciativa: 
a Integração com a Comunidade (Rede UNI), o Movimento Participação na 
abertura dos Seminários Nacionais de Diretrizes da Educação em Enfermagem 
(SENADEn) e a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino 
Médico (CINAEM). As redes IDA e UNI, após avaliações em conjunto, “reuniram-
-se” em Rede UNI/IDA e, finalmente, na Rede UNIDA. É importante lembrar-
-se da Rede de Educação Popular em Saúde (RedePop), que, especialmente nos 
anos 1990, reunia militantes – acadêmicos ou não – interessados ou atuantes em 
movimentos de base, nas periferias urbanas e na zona rural, e vinha pautando a 
mudança na formação em busca da inclusão das populações nos modos de ensi-
nar, aprender e fazer saúde. Em 1986 e 1993 ocorreram a 1ª e a 2ª Conferências 
Nacionais de Recursos Humanos em Saúde.

Entre 1996 e 2000, houve a discussão de um documento de referência 
nacional, a ser adotado pelo SUS como marco ao ordenamento de políticas 
relativas ao trabalho no setor: a Norma Operacional Básica para os Recursos 
Humanos no SUS (NOB/RH-SUS), necessidade deliberada na 10ª Conferência 
Nacional de Saúde e documento final aprovado na 11ª Conferência Nacional 
de Saúde. Adotado, em 2003, pelo Conselho Nacional de Saúde como instru-
mento ordenador de política para a área de gestão do trabalho, praticamente não 
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abordava o tema da Educação, exceto sob a condição de valorização e direito 
dos trabalhadores. Neste mesmo ano, o Ministério da Saúde criou a Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), modificando o enun-
ciado “Recursos Humanos da Saúde” para o enunciado “Trabalho e Educação 
na Saúde” (BRASIL, 2003). A organização em dois segmentos (trabalho e edu-
cação) aponta a distinção entre administração do trabalho e formação de tra-
balhadores. Mas a designação educação e não formação também carrega uma 
noção abrangente das práticas pedagógicas em serviços de saúde, das estratégias 
educativas na formação do pensamento e das metodologias de ensino para a 
mudança das práticas sociais e técnicas.

A separação dos segmentos Gestão do Trabalho e Gestão da Educação 
organizou dois segmentos de interlocução, interacionismo simbólico, influên-
cia social e produção de significados. Na Gestão do Trabalho, os interlocutores 
eram os Conselhos de Regulação do Exercício Profissional e os Sindicatos das 
Categorias Profissionais, assim como as instâncias de negociação do trabalho. 
Uma agenda relativa ao dimensionamento de pessoal, aos planos de cargos e 
carreiras, aos sistemas de recrutamento e seleção, sistemas de credenciamento 
e acreditação do trabalho, políticas e sistemas de regulação do trabalho, entre 
outras estratégias, inclusive a articulação com o Ministério ou os Setores do 
Trabalho. Na Gestão da Educação, os interlocutores eram universidades; escolas 
técnicas, associações de ensino, movimento estudantil, programas de residência, 
hospitais/serviços-escola, programas de pós-graduação, instâncias de mediação 
pedagógica em saúde nos movimentos sociais e populares, articulação com a 
avaliação institucional educativa em saúde, rede de escolas do SUS e rede de 
escolas de saúde pública, entre outras estratégias, inclusive a articulação com 
Ministério ou setores da educação.

O Ministério da Saúde, no período anterior à criação da SGTES, coorde-
nava diversas estratégias de formação e desenvolvimento de pessoal, envolvendo, 
entre outros, cursos de curta ou longa duração e capacitações e qualificações. E 
também cursos de especialização e residência em saúde da família e de aperfei-
çoamento de equipes gestoras, programa de incentivo para reforma curricular 
dos cursos de graduação em medicina, mestrados profissionais, profissionaliza-
ção dos trabalhadores de nível médio, formação de professores para a educação 
profissional em saúde e formação de conselheiros (CECCIM; FEUERWERKER, 
2004). Em suma, o Ministério da Saúde ocupava-se de cursos de formação, no 
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interior de uma Política de Recursos Humanos da Saúde, mas não de uma polí-
tica de educação na saúde. 

A Educação Nacional também tem reformulações a partir da Constituição de 
1988 e sua Lei de Diretrizes e Bases (LDB), aprovada em 1996, obrigou a pensar 
o ensino sob diretrizes curriculares e não sob currículos mínimos. Com a LDB, 
ficou indicado ao setor da Educação a construção de Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) os cursos técnicos e de graduação.

Uma particularidade da área da saúde foi a mobilização de atores sociais das 
diversas profissões para o diálogo com a área da educação, a partir de 1997. Entre 
os anos de 2001 e 2004, publicaram-se as DCN para o grupo de cursos designados 
como “ciências biológicas e da saúde”, donde um conjunto mais fortemente iden-
tificado com a “atenção à saúde”, que culminou com um bloco comum de texto, 
em que se identificava a orientação de uma formação com ênfase no trabalho em 
equipe, integralidade da atenção e apropriação do sistema de saúde vigente no 
país (CECCIM; FEUERWERKER, 2004b). Rompia-se com a noção de currículo 
mínimo obrigatório para cada carreira, regulado com base em conteúdos e car-
gas horárias, e impunha-se “diretrizes”, reguladas com base no perfil de egresso.

Para a Teoria dos Campos, de Neil Fligstein e Doug McAdam (2012), de um 
lado as condições de possibilidade, de outro os “atores sociais hábeis”. As habi-
lidades de comunicação, interação, identificação discursiva, afinidade simbólica 
e produção coletiva de significados são fatores de influência relevantes para o 
surgimento de novos campos de ação estratégica. A habilidade social dos atores 
envolve o poder de negociar e pactuar, uma competência honesta às interações 
com o controle social (Conselhos de Saúde), a ressonância diante de vozes ante-
riormente silenciadas e que podem ganhar poder de expressão e vocalização em 
territórios moventes. Uma tradição na formação em saúde é o diálogo com os 
cursos de medicina e entidades da corporação médica, os atores da formulação 
falavam em equipe multiprofissional e interdisciplinar em qualquer discurso. O 
conservadorismo da saúde vocalizava/vocaliza o trabalho centrado no médico e 
em procedimentos, os atores da formulação falavam/falam em equipe matricial 
e escuta de necessidades.

A cooperação dos atores de interlocução pode ampliar o poder de dissemi-
nação e convencimento de uma proposta política, abrindo terreno para novos 
campos de ação estratégica. Um dado apontado por Fligstein é que atores sociais 
hábeis podem ajudar a produzir quadros culturais completamente novos para seus 
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campos, o que seria feito construindo-se identidades de comprometimento que 
unem muitos grupos. Nesse processo, podem ser transformadas todas as identida-
des e os interesses de um grupo. Junto com a PNEPS surgiram novos e relevantes 
atores sociais, por exemplo: a Comissão Nacional de Representação do Movimento 
Estudantil da Saúde, resultante da união das representações estudantis dos cursos 
da área; o Fórum Nacional de Educação das Profissões da Área da Saúde (FNEPAS), 
aglutinador das associações de ensino da área da saúde; a Articulação Nacional de 
Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde (ANEPS), congregando, 
além dos movimentos de educação popular as práticas emancipadoras em defesa 
da vida; a articulação de projetos de ensino da integralidade dos cursos de gra-
duação da área da saúde (EnsinaSUS), que gerou um livro de teoria, um livro de 
relatos de experiência e um documentário de 50 min. com visita às cinco regiões 
do país; o Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde 
(VER-SUS); o Fórum Nacional de Coordenadores de Residências em Saúde; o Fórum 
Nacional de Residentes em Saúde; o Fórum Nacional de Tutores e Preceptores de 
Residências em Saúde; o Curso de Formação de Ativadores de Processos de Mudança 
na Graduação; o Curso de Formação de Facilitadores de Educação Permanente em 
Saúde e o Projeto Formação Técnica em Itinerários no SUS (FORTI-SUS), orientado 
à construção de itinerários formativos ensino-serviço para a profissionalização nas 
carreiras do nível médio (especialmente os Técnicos em Saúde Bucal, os Agentes 
Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias).

Outra condição de atores sociais hábeis é a capacidade para reproduzir seu 
poder, gerando, assim, “grupos responsáveis”, “campos estáveis” e “recursos de 
acesso e consulta”. A presença bibliográfica dos atores da formulação de 2003 é 
intensa e, considerando apenas o período 2003-2005, houve publicação nas revis-
tas Interface, Ciência & Saúde Coletiva, Physis, Brasileira de Saúde da Família, 
da Associação Brasileira de Ensino Odontológico e Brasileira de Enfermagem, 2 
livros da Associação Brasileira de Educação Médica (2 capítulos em cada livro), 
5 livros do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas da Integralidade em Saúde 
(Lappis), além do livro de documentos sobre o lançamento da PNEPS e a cartilha 
A Educação Permanente entra na Roda. Foram organizados eventos nacionais 
com recurso às metodologias participativas e foram apoiados eventos do movi-
mento estudantil e das associações de ensino. Além disso, os atores da formula-
ção estiverem em todos os eventos das associações de ensino e do movimento 
estudantil ocorridos de 2003 a 2005.
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Os atores sociais em grupos, entidades e interesses em oposição às propostas 
emanadas pelos atores da formulação se manifestaram de múltiplas formas: em 
audiência com os gabinetes dos ministros da Saúde e da Educação, em manifes-
tações junto ao plenário do Conselho Nacional de Saúde, em revistas e boletins 
das próprias entidades e em denúncias à imprensa sobre a divergência de com-
preensão sobre o desenvolvimento do trabalho e dos trabalhadores. As ações dos 
atores de formulação, nesse caso, abriam novas frentes: com gestores, com docen-
tes, com estudantes e com pesquisadores, abrindo rodas de conversa, presença 
nas plenárias dos conselhos de saúde, publicando informes com a articulação 
de dados e conceitos. Era regra a presença pessoal dos atores de formulação em 
frentes de conversa, em debates e no apoio à gestão e à criação.

São inúmeras as monografias, dissertações e teses publicadas no Brasil entre 
2005 e 2007 sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, além 
de pesquisas contratadas pelo governo federal de 2005 a 2007 para avaliação da 
Política e seus produtos (CECCIM, 2009).

CAMPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA E ARTICULAÇÕES DE 
EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Segundo a Teoria dos Campos (FLIGSTEIN; McADAM, 2012), campos de ação 
estratégica modelam e mantêm uma determinada ordem à participação política, 
estruturam lógicas de cooperação ou competição e delineiam engajamentos em 
favor ou em contrariedade, ajudando a compreender os movimentos dos atores, 
os modos de pensar a ação organizacional ou a intervenção política quando no 
papel de agentes institucionais, de representantes, de lideranças ou de gestores/
governantes. Muitas profissões da saúde, seguindo uma tradição internacional 
da medicina ou buscando um lugar de interlocutor estratégico junto às agendas 
coletivas da Rede UNIDA ou buscando configurar um lugar protagonista dos 
docentes junto ao debate das Diretrizes Curriculares Nacionais constituíram suas 
Associações de Ensino. Tendo em vista a PNEPS, algumas categorias profissio-
nais alteraram estatutos ou personalidade de suas entidades e outras criaram ou 
reorganizaram associações de ensino. O mesmo com os estudantes, em que gru-
pos estudantis não estruturados em entidades nacionais, o fizeram em busca de 
interlocução organizada. Quanto à educação profissional técnica, o engajamento 
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se fez por escolas, reunidas em torno da Rede de Escolas Técnicas do SUS, repre-
sentando um arco menor de atores que na educação superior, uma vez que, em 
uma, era o grupo social de escolas; na outra, o grupo social de docentes e de 
estudantes por cursos de graduação. Já na educação popular, a ANEPS começa 
uma estrutura por estados e regiões e ativa processos autônomos de gestão e 
representação. Por fim, a educação em serviço tem representação direta na ges-
tão do sistema de saúde, uma vez que se apresenta junto às câmaras técnicas de 
gestão do trabalho e da educação na saúde, integrantes da lógica organizativa do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde. 

Um destaque na educação superior da saúde são as residências, distribu-
ídas entre Residência Médica, exclusiva para médicos, e Residência em Área 
Profissional da Saúde – multi ou uniprofissionais – destinada a todas as catego-
rias profissionais atuantes na saúde, exceto a medicina. A Residência Médica foi 
criada por lei em 1977 e a Residência em Área Profissional da Saúde por lei em 
2005, integrando a política nacional de educação na saúde. De particular interesse 
é que a regulamentação da Residência em Área Profissional da Saúde somente 
teve início em 2007. E seus documentos registraram como necessário à organiza-
ção curricular a consideração da Educação Permanente em Saúde, assim como o 
credenciamento das instituições ofertantes à existência de proposta de educação 
permanente em saúde na gestão institucional (BRASIL, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível verificar que, até o início de 2003, havia dois tipos de antece-
dentes a uma política de educação na saúde e suas mais efetivas condições de 
possibilidade: antes da Constituição de 1988 e desde a Constituição Federal até a 
aprovação da PNEPS. A evidência de acumulação anteriormente à Constituição 
Federal é a presença no texto constitucional e na Lei Orgânica da Saúde do 
tema da educação de profissionais de saúde, do ordenamento da formação, 
da articulação dos sistemas sanitário e de ensino e do reconhecimento da 
rede de serviços de saúde como local de ensino e de pesquisa (ou rede-escola, 
nos termos de hoje). Entre a Constituição Federal e a PNEPS, a evidência de 
acumulação vem pela densidade do processo de formulação e aprovação da 
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Norma Operacional Básica de Recursos Humanos no SUS, que envolveu duas 
Conferências Nacionais de Saúde.

Apesar do lugar de autoridade do governo entre 2003 e 2007 na apresentação 
e defesa da PNEPS, a relação entre governo e esferas não estatais não é unidirecio-
nal e nem há na sociedade apenas a boa vontade com o acolhimento das propostas 
de governo. É comum que a sociedade seja reativa às propostas de governo, mais 
ainda que as esferas estadual e municipal sejam reativas à esfera federal. Igualmente 
é comum que os governos e a sociedade sejam reativos às iniciativas dos movimen-
tos populares e por direitos em criar novos territórios sociais. É quando se criam 
territórios sociais e de ação governamental em interface que ganha vigor o surgi-
mento de um campo e sua chance de estabilização e reprodução. Da Teoria dos 
Campos, pode-se extrair o papel dos atores da formulação da política, que, efetiva-
mente, correspondem aos desígnios de atores sociais hábeis ou atores sociais com 
domínio ampliado de seu objeto e com capacidade e disposição à interação. Mas a 
estabilização da política foi decorrência da adesão dos atores não governamentais 
à proposta já vigente na sociedade como elencado nas evidências anteriores e pos-
teriores à formulação da política. A reprodução da política se deu tanto pela ação 
governamental, como pela ação social. Quando diversos tipos de agrupamento 
social anteriores ou emergentes passam a defender a proposta, já não importa mais 
se é ou não uma ação do governo, mas interessa que seja uma ação de Estado, pois 
se espera recursos de financiamento e respaldo estatal.

Pode-se arrolar que a emergência de agrupamentos sociais foi ativada pelos 
“atores habilidosos” em apresentar, defender e coordenar uma política, que, afinal, 
foi capaz de gerar identificação simbólica, convocação à produção de sentidos 
e engajamento por afinidade de planos estratégicos de futuro do trabalho e da 
pesquisa em saúde. Os segmentos da sociedade afirmam lugares e se organizam 
com a finalidade de terem as suas demandas atendidas. É destes entendimentos 
que se pensa o surgimento de um novo campo, uma questão da sociedade ou 
uma questão de Estado.

O que se pode observar somente em 2017 é que o governo federal, quando 
demandado por apresentar os destinos da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde, convocando para conversa os gestores estaduais e municipais de saúde, 
escuta que o desejo é não só de continuidade e retomada da estabilidade, como 
ênfase na retomada e aprofundamento das condições de possibilidade à sua 
execução. É simbólico que surja o Pró-EPS/SUS. Um governo que, em projeto 
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governamental, se opõe aos governos anteriores, lança um programa “pró-EPS”. 
A linguagem da Educação Permanente em Saúde, a linguagem das rodas de 
conversa, a linguagem da educação como processo coletivo não traduzido por 
cursos, mas por iniciativas de mobilização do pensamento e do corpo, ocupa o 
discurso que prega atualidade. Hoje, gestores, estudantes, docentes, conselheiros, 
trabalhadores, entidades, setores de gestão da política de saúde e da política de 
educação referem a Educação Permanente em Saúde como a política de educa-
ção na saúde para o SUS.

A Educação Permanente em Saúde passou de conceito pedagógico à signo 
da educação no SUS, um descritor que arrasta uma agenda política ao ensino 
das profissões de saúde, à formação de conselheiros, à composição de estrutu-
ras de gestão nos estados e municípios, à recomposição das práticas de atenção, 
segundo a construção dos valores da integralidade, e à gestão participativa em 
todos os aspectos do trabalho em saúde. Essa amplitude, coerente com a proposta 
da Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos da Educação 
Permanente em Saúde, deixa de identificar-se com os governos no Ministério da 
Saúde, passando a se identificar com a necessidade de responder às reivindicações 
da sociedade por profissionais e serviços que sejam vivos, criativos e em afini-
dade com seus usuários, capazes de construir soluções cuidadoras e terapêuticas 
eficazes e inclusivas de ampliado escopo de tecnologias.

Um “campo”, segundo a teoria, pressupõe a existência de um conjunto de 
atores que se relacionam entre si em função de um determinado objeto. A teia 
relacional de membro de um campo é estabelecida pelo compartilhamento de 
entendimentos que dizem respeito: ao objeto de disputa; aos atores participantes 
do campo (dentro ou fora das esferas de governo) e que ocupam papel de apre-
sentação de conceitos e modos de fazer; à clareza quanto aos “inimigos” (o que 
há por combater na ciência, na política, na gestão, no ensino); às regras e formas 
de ação consideradas legítimas e a quais quadros interpretativos estão aderidos 
aqueles que orientam os atores do campo. “Atores habilidosos”, um conceito 
central à Teoria dos Campos, são aqueles que possuem a capacidade de induzir 
cooperação, criando significados compartilhados e ações coletivas, por isso são 
tão importantes. Também são estes que constroem caminhos e alternativas entre 
“desafiadores” – que combatem as propostas da política – e “formuladores” – que 
lideram a proposta que ganhou tradução ampliada na sociedade –, produzindo 
potência à ação estratégica de determinados indivíduos, instituições e coletivos.
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Da mesma forma que aconteceu de os militantes por saúde no Brasil citarem 
“Sistema Único de Saúde”, não “sistema sanitário nacional”, por entenderem que 
apenas a primeira fórmula contempla a estratégia de organização e gestão decor-
rente das lutas pela Reforma Sanitária e os resultados políticos da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde, aconteceu de os militantes pela educação do SUS citarem a 
Educação Permanente em Saúde como a estratégia de organização e gestão que 
identifica ensino e aprendizagem com os princípios e diretrizes do SUS. É por 
isso que a PNEPS representa o principal dispositivo do mandato constitucional 
de ordenamento da formação de recursos humanos da área de saúde, ela é a tra-
dução primeira, campo de ação estratégica em política pública para a educação e 
desenvolvimento dos profissionais de saúde. Não há necessidade de diferir entre 
as vertentes da Educação Continuada ou da Educação Permanente quando nos 
referirmos à educação, segundo as diretrizes legais ou doutrinárias e aos princípios 
legais ou normativos do Sistema Único de Saúde, pois, para esta circunstância, a 
educação “na saúde, segundo o SUS”, será a Educação Permanente em Saúde (a 
PNEPS ou a EPS). O sistema sanitário nacional é o SUS, a política nacional de 
educação e desenvolvimento dos trabalhadores para a saúde é a EPS.
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17. A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 
NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA

Maria Vaudelice Mota1

Maria do Socorro de Sousa2

INTRODUÇÃO

Este texto teve sua gênese no 1º Congresso Internacional de Políticas Públicas 
de Saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó-SC, 
em que o tema central foi Políticas Públicas em Saúde em Defesa do Sistema 
Universal. O subtema “A atenção primária em saúde na universidade brasileira” 
desenvolveu-se compondo uma significativa reflexão sobre educação e forma-
ção em saúde. Duas questões nortearam o nosso diálogo: (1) O que é atenção 
primária à saúde (APS)? (2) Como a atenção primária à saúde está inserida nas 
políticas de educação e no desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS)? 
Com o objetivo de continuar a reflexão sobre a atenção primária à saúde na uni-
versidade brasileira, ancoradas na experiência do Congresso, desenvolveremos 
as ideias a seguir. Inicialmente, contextualizaremos alguns aspectos da política 
de educação e desenvolvimento para o SUS. Em seguida, desenvolveremos nosso 
diálogo sobre a temática considerando três pontos: a compreensão da atenção 
primária, a inserção da atenção primária à saúde nas políticas de educação e 
desenvolvimento do SUS e os desafios a superar na e para a atenção primária.

1 Doutora em Saúde Pública. Professora Adjunta do Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Ceará (UFC).

2 Doutora em Saúde Coletiva. Pós-doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
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Em 2003, com a política de educação e desenvolvimento para o SUS e a cria-
ção da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, o Ministério da 
Saúde assumiu o papel de gestor federal do SUS quanto à formulação das políticas 
orientadoras de formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão dos 
trabalhadores de saúde no Brasil. As bases legais para a legitimação dessa ação 
estão inscritas no artigo 200, inciso III da Constituição Federal, ao estabelecer 
que a ordenação da formação de recursos humanos para o SUS é competência 
do Ministério da Saúde (BRASIL, 1988). 

O Departamento de Gestão da Educação na Saúde foi organizado a partir 
de três coordenações, ficando cada uma responsável por um campo da educação, 
a saber: superior, técnico e popular. Esses três campos de trabalho devem se arti-
cular por meio de três eixos fundamentais: a relação entre educação e trabalho, a 
mudança nas políticas de formação e nas práticas de saúde e, ainda, a produção 
e disseminação de conhecimento.

Mesmo reconhecendo que alguns programas como Profissionalização 
dos Trabalhadores da Área da Enfermagem (PROFAE), incentivo às mudanças 
curriculares nos cursos de Medicina (PROMED), e outros já aproximaram as 
instituições formadoras e as ações e serviços do SUS, tais programas ainda são 
realizados de forma desarticulada e fragmentada. Nesse sentido, a articulação e 
a não fragmentação ainda se constituem desafios da política de educação e desen-
volvimento para o SUS. Logo, propõem ações estratégicas que contribuam para 
transformar a organização dos serviços e dos processos formativos, bem como as 
práticas de saúde e as práticas pedagógicas em trabalho articulado entre sistema 
de saúde (em suas várias esferas de gestão) e instituições formadoras, tornando-
-se uma emergência ainda hoje.

Essa emergência se evidencia quando se trata de atenção primária em saúde, 
pois, embora as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2001 tenham preco-
nizado o compromisso com a formação com este foco, ainda se percebe um dis-
tanciamento desse nível de atenção. Torna-se necessário ampliarmos e refletirmos 
permanentemente sobre a formação na e para a atenção primária em saúde. Neste 
texto, duas questões nortearam também o desenvolvimento do nosso diálogo como 
fizemos no Congresso: O que é atenção primária à saúde? Como a atenção primária 
à saúde está inserida nas políticas de educação e no desenvolvimento do SUS? Na 
sequência, com base também em pesquisas realizadas em Fortaleza-CE, eviden-
ciaremos desafios a superar na formação na e para a atenção primária.
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Para iniciarmos o diálogo, teceremos algumas ideias sobre nossa com-
preensão de atenção primária à saúde sem pretensão de esgotar o debate. Em 
seguida, incluiremos uma reflexão sobre a inserção da atenção primária à saúde 
nas políticas de educação e no desenvolvimento do SUS. E concluiremos esta 
parte, sem pretensão de finalizar o diálogo, indicando alguns desafios a superar 
na e para a formação em APS.

COMPREENSÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A atenção primária à saúde, em uma visão moderna, deu-se em 1920, no 
Reino Unido, quando, segundo Mendes (2002), no Relatório Dawson, foi pre-
conizada a organização do sistema de serviços de saúde em três níveis: os cen-
tros primários de atenção à saúde, os centros secundários de atenção à saúde, e 
os hospitais de ensino. Luppi et al. (2011) reconhecem que outras experiências 
de medicina comunitária são relatadas no final do século XIX e início do século 
XX. Mendes (2002) também reconhece que o Relatório Dawson se tornou um 
marco para a atenção básica à saúde porque a atenção à saúde foi organizada em 
um distrito local visando a subsidiar a construção de uma política de saúde para 
a região. Da mesma forma, foi instituída a figura do Centro de Saúde que orga-
nizaria a assistência à saúde regionalizada e hierarquizada.

Ceccim e Ferla (2011) reforçam essa ideia afirmando que, ao contrário do 
Relatório de Flexner, a ênfase desse outro relatório era a incorporação das prá-
ticas de atenção básica à saúde (ABS), a não centralidade na atenção especiali-
zada usando a rede regular de serviços como escola e não a abertura de hospital 
universitário. Mas, considerando as muitas resistências, as recomendações não 
foram adotadas, influenciando a constituição do sistema nacional de saúde da 
Inglaterra somente no fim de 1940, com a universalização da atenção primária 
à saúde e com a constituição do médico generalista. 

Embora esses momentos tenham sido significativos para a concepção 
da atenção primária à saúde, o marco mundial reconhecido por Giovanella e 
Mendonça (2008), Mendes (2002), entre outros estudiosos, foi a Conferência 
Internacional realizada em Alma-Ata, em 1978 (OMS, 1978). Segundo Mendes 
(2002), ela definiu como elementos essenciais da atenção primária à saúde: a edu-
cação sanitária; o saneamento básico; o programa materno-infantil, incluindo 
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imunização e planejamento familiar; a prevenção de endemias; o tratamento 
apropriado das doenças e dos danos mais comuns; a provisão de medicamentos 
essenciais; a promoção de alimentação saudável e de micronutrientes; e a valo-
rização da medicina tradicional.

O Brasil, nesse contexto, manifestou-se favorável à Declaração de Alma-Ata, 
de acordo com Mota e Schraiber (2011), mas Giovanella e Mendonça (2008) afir-
mam que os antecedentes históricos do Brasil são mais remotos, porque, segundo 
as autoras, desde a década de 1920, foram implantados serviços que hoje podem 
ser chamados de atenção primária. Mendes (2002), por sua vez, lembra que, para 
compreender os caminhos percorridos pela atenção primária no Brasil, nos últi-
mos 100 anos, é necessário entender os modelos sanitaristas que se sucederam 
nesse período. Luppi et al. (2011) reconhecem que, no Brasil, o período até 1970 
foi marcado pelo início da organização da atenção primária à saúde por meio da 
criação dos Centros de Saúde como equipamentos de saúde pública.

Estes e outros autores, ao estudarem os antecedentes históricos, destacam 
a criação dos Serviços Especiais de Saúde Pública (SESP) voltados à atenção de 
agravos específicos à saúde pública, o Programa de Interiorização das Ações de 
Saúde e Saneamento no Nordeste (PIASS) e a instituição das Ações Integradas de 
Saúde (AIS). Também é reconhecido que em 1970 aconteceu a adesão e proposi-
ção da atenção primária na pauta da agenda brasileira, período em que a partici-
pação da universidade foi fundamental, especialmente as cadeiras de medicina 
integral, preventiva e comunitária nos cursos de Medicina.

Em 1988, a partir da Constituição e com o advento do SUS, foi iniciado 
o processo de descentralização das ações e de municipalização da APS, agora 
denominada Atenção Básica à Saúde (LUPPI et al., 2011). Ceccim e Ferla (2011) 
afirmam que essa conceituação especificamente brasileira se projetou sobre a pri-
mária, pois representa o desdobramento de proposições intelectuais brasileiras.

A formação, a gestão e o serviço de saúde em atenção básica formam um 
tripé, que, articulados entre si, representam a maior importância no fortale-
cimento do SUS. Mas essa articulação já era apontada como um desafio em 
2002, pelo Conselho Nacional de Saúde, em relatório de avaliação do desen-
volvimento do SUS nos seus 16 anos. E continua presente nos nossos dias exi-
gindo prioridade na fixação, adesão e capacitação adequada dos profissionais 
necessários à Atenção Básica, configurando um novo corpo profissional, reco-
nhecido e respeitado.
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A INSERÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE NAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E NO 
DESENVOLVIMENTO DO SUS

A Organização Pan-Americana de Saúde (2010), reconhecendo a qualidade da 
formação como uma das necessidades para o fortalecimento da APS e uma busca 
constante, tem investido, nessa perspectiva, valiosas contribuições em relação à 
avaliação das formações, à análise curricular dos cursos e das escolas, inclusive 
de Medicina. Quanto ao questionamento referente ao perfil que se deve formar, 
propôs, após encontros e reflexões sobre os sistemas de avaliação e acreditação, 
que os programas de acreditação incluam a APS, porque a maioria das formações 
ainda está ligada à concepção tradicional. Como elementos essenciais da APS, a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (2010) indicou 14 itens para serem 
considerados nas avaliações e acreditações: 1) acesso e cobertura universal; 2) 
atenção integral e integradora; 3) ênfase em promoção da saúde e prevenção de 
doenças; 4) atenção apropriada; 5) orientação familiar e comunitária; 6) meca-
nismos ativos de participação; 7) marco legal e institucional; 8) organização e 
gestão ótima; 9) políticas e programas que estimulem a equidade; 10) primeiro 
contato; 11) recursos humanos apropriados; 12) recursos adequados e sustenta-
bilidade; 13) ações intersetoriais; 14) emergências e desastres.

Dessa forma, concordamos ser a APS no Brasil ponto de convergência entre 
as políticas dos Ministérios da Saúde e da Educação, na medida em que as DCN 
(2001) apontam para uma integração do sistema de saúde com as necessidades 
de saúde da população, descentralizando o ensino dos hospitais à rede de saúde, 
tendo, na Estratégia de Saúde da Família (ESF), o modelo prioritário para a (re)
organização da APS e toda a atenção à saúde no país. 

Nesse contexto, com a intenção de apoiar as escolas médicas, a Associação 
Brasileira de Educação Médica (ABEM) e a Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade (SBMFC) empreenderam esforços conjuntos de produção 
técnica e pedagógica no processo de mudança com base nas DCN (2001), com 
foco no ensino da APS na graduação em Medicina. As entidades examinaram 
documentos e publicações de pesquisadores nacionais das áreas de saúde cole-
tiva e de educação médica, além de resoluções nacionais e internacionais para o 
ensino da APS e da Medicina de Família e Comunidade (MFC), entendida como 
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especialidade médica com foco privilegiado na APS. Empreenderam esforço e 
elaboraram as diretrizes para o ensino na atenção primária à saúde na graduação 
em Medicina. Essas diretrizes podem ser encontradas na íntegra na Revista de 
Educação Médica (RBEM) nº 36, ano 2012, e ainda no capítulo 2 do livro Educação 
Médica: gestão, cuidado, avaliação, organizado por Marins e Rego (2011).

Também expressando preocupação com o ensino da APS nas escolas médicas, 
identificamos na última década publicações significativas na RBEM (Quadro 1).

Quadro 1 – Artigos RBEM relacionados à APS de 2010-2018

Ano Título Autores

2018

Estilos de Pensamento na Escolha 
da Especialidade Médica e Sua 
Correlação com as Políticas de 
Provimento para a Atenção Básica à 
Saúde – Um Estudo de Caso

Marcos Aurélio MaeyamaI
Marco Aurélio da Ros

Intersetorialidade e Educação Popular 
em Saúde: no SUS com as Escolas e 
nas Escolas com o SUS

Gustavo Antonio Raimondi
Danilo Borges Paulino
Jorge de Paula Mendes Neto
Laís Ferreira Diniz
Gabriela Ferreira de Camargos Rosa
Vilson Limirio Junior
Letícia Nastulevitie de Oliveira
Caterina Beatriz Grassi Leonardi

A Integração do Telessaúde 
nas Centrais de Regulação: a 
Teleconsultoria como Mediadora 
entre a Atenção Básica e a Atenção 
Especializada

Marcos Aurélio Maeyama
Maria Cristina Marino Calvo

Vivenciando a Rede: Caminhos 
para a Formação do Médico no 
Contexto do SUS
Rev. bras. educ. med. vol.42 no.2 
Brasília abr./jun. 2018

Vanessa Brito Miguel Couto
Candice Messias Barbosa Santos
Bernardo Pires Sampaio
Igor Santos de Almeida
Scarlet Cardoso Medeiros
Nicolle Guimarães Souza Santos
TallitaAnny Matos MenezesI
Daniel Cezar Santos
Fátima Luisa Penha Coelho
Gustavo Soares Correia
Julio Lenin Diaz Guzman

Formação dos Médicos que atuam 
como Líderes das Equipes de Atenção 
Primária em Saúde no Paraná

Luciana Osorio Cavalli
Maria Lucia Frizon Rizzotto
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Ano Título Autores

2017

Perfil e Trajetória Profissional dos 
Egressos da Residência em Medicina 
de Família e Comunidade do 
Estado de São Paulo

Elisa Toffoli Rodrigues
Aldaísa Cassanho Forster
Luciane Loures dos Santos
Janise Braga Barros Ferreira
João Werner Falk
Amaury Lelis Dal Fabbro

2016

Medicina de Família do Primeiro ao 
Sexto Ano da Graduação Médica: 
Considerações sobre uma Proposta 
Educacional de Integração Curricular 
Escola-Serviço

Andréa Tenório Correia da Silva
Martim Elviro de Medeiros Junior
Paulo de Nogueira Fontão
Haraldo Cesar Saletti Filho
Pedro Félix Vital Junior
Monique Marie Marthe Bourget
Izabel Cristina Rios

Formação e Qualificação de 
Profissionais de Saúde: Fatores 
Associados à Qualidade da 
Atenção Primária

Mariana Policena Rosa de Oliveira
Ida Helena Carvalho Francesc 
Antonio Menezes
Lucilene Maria de Sousa
Maria do Rosário Gondim Peixoto

Residência em Medicina de 
Família e Comunidade: Atividades 
da Preceptoria

Maria Alicia Castells
Carlos Eduardo Aguilera Campos
Valéria Ferreira Romano

Cuidados com a Saúde 
Autosselecionados pelos Usuários da 
Atenção Primária

Christina Danielli Coelho de Morais 
Farial Bárbara Paula de Barros Carvalho-
Pinto Caroline Teles de Andrades Pereira
Raíssa Soares Neves da Costa
Vinycios Sergio de Castro
Tânia Cinara Rodrigues Nunes
Daniela de Melo Alvim Machado
Iara Nascimento Sales

Avaliação Discente de um Internato 
Médico em Atenção Primária à Saúde

Heloise Fabian Silvestre
Charles Dalcanale Tesser
Marco Aurélio Da Ros

Avaliação dos Atributos em Atenção 
Primária à Saúde no Estágio em 
Saúde da Família

Tiago SalessiLins
Francisco José Passos Soares
Jorge Artur Peçanha de Miranda Coelho
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Ano Título Autores

2015

Formação de Médicos para o SUS: a 
Integração Ensino e Saúde da Família 
– Revisão Integrativa

Rafaela Noronha de Carvalho Vasconcelos
Erasmo Miessa Ruiz

Desafios Organizacionais para 
Fortalecimento da Atenção Primária à 
Saúde em Portugal

Adriano Maia dos Santos
Ligia GiovanellaI
Henrique BotelhoI
Jaime Correia de SousaI

Internato Médico: o Desafio da 
Diversificação dos Cenários da Prática

Luciana de Almeida Silva Teixeira
Felipe Bueno Spicacci
Isabela Borges de Melo
Marina MayumiVendrame Takao
Alberto Garcia Dornelas
Guilherme Rocha Pardi
Valdes Roberto Bollela

Estratégia Saúde da Família: 
Clínica e Crítica

Luís Claudio de Souza Motta
Rodrigo Siqueira-Batista

Formação para a Estratégia Saúde da 
Família na Graduação em Medicina

Silvia Maria Nóbrega-Therrien
Pedro Mansueto Melo Souza; Filomena 
Maria da Costa Pinheiro
Verônica Said de Castro

2014

Formação médica e serviço único de 
saúde: propostas e práticas descritas 
na literatura especializada

Maristela Schiabel Adler
Dante Marcello Claramonte Gallian

O Universitário Transformador na 
comunidade: a experiência da USS

Maria Cristina Almeida de Souza
Marcos Antônio Mendonça
Elisa Maria Amorim da Costa
Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves
José Carlos Dantas Teixeira
Eduardo Herrera R. de Almeida Júnior
João Carlos de Souza Côrtes Junior

Egressos da residência de 
medicina de família e comunidade 
em Minas Gerais

Fabrícia Vieira de Matos
Marília Borborema Rodrigues Cerqueira 
Anderson Wesley Medeiros Silva
Júlia de Castro Vieira Veloso
Karla Verônica Alves de Morais
Antônio Prates Caldeira

Desenvolvimento discente no estágio 
em estratégia saúde da família

João Klínio Cavalcante
Francisco José Passos Soares
Divanise Suruagy CorreiaI
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Ano Título Autores

2013
Mudanças curriculares: 
principais dificuldades na 
implementação do PROMED

Claudia Regina Lindgren Alves
Soraya Almeida Belisário
José Maurício Carvalho Lemos
Daisy Maria Xavier de Abreu
Luciana de Souza D’Ávila
Lucia Maria Horta Figueiredo Goulart

2012

Formação médica na estratégia de 
saúde da família: percepções discentes

José Roberto Bittencourt Costa
Valéria Ferreira Romano
Rosane Rodrigues Costa
Rodrigo Roger Vitorino
Luiz Anastácio Alves
Andréia Patrícia Gomes
Rodrigo Siqueira-Batista

Atenção básica no SUS: publicações 
do campus São Paulo da 
Unifesp, 1994-2009

Marina ZoegaHayashida
Stéphanie Caroline Gigliotti Jacinto
Rosana Fiorini Puccini
Francisco Antonio de Castro Lacaz

Avaliação da inserção do estudante 
na Unidade Básica de Saúde: 
visão do usuário

Francisca Claudia Monteiro Almeida
Ana Paula Pessoa Maciel
Aline Ramos Bastos
Fernando Colares Barros
Juliana Ribeiro Ibiapina
Silézia Maria Franklin de Souza
Dayane Pessoa de Araújo

É possível desenvolver a autorreflexão 
no estudante de primeiro ano 
que atua na comunidade? um 
estudo preliminar

Alice Yamashita Prearo
Fernanda Miranda Fumelli Monti
Elena Barragan

As ações do serviço de saúde 
voltadas para o âmbito individual e 
pouco coletivo

Maria Cristina Guimarães da Costa
Chrystinie de Lourdes Ramalhão
Amanda de Gouvêa Pettersen
Julio Augusto Trindade Pio
Sarah Berbare
Vanessa Ferreira Amorim de Melo
Yuri Bonicelii Crempe

Relações interpessoais, equipe 
de trabalho e seus reflexos na 
atenção básica

Alexandra da Rosa Martins;
Denise Bermudez Pereira
Maria Laura Silveira Nogueira Nogueira; 
Celeste dos Santos Pereira
Greice Schrader Schrader
Maira Buss Thoferhn
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Ano Título Autores

2011

Estudantes de Medicina nos serviços 
de atenção primária: percepção dos 
profissionais

Érika Soares Caldeira
Maisa Tavares de Souza Leite
João Felício Rodrigues-Neto

Acadêmicos de Medicina e suas 
concepções sobre “Ser Médico”

Rosangela Ziggiotti de Oliveira
Maria Bernadete Gonçalves
Luiza Marta Bellini

Atenção primária como cenário 
de prática na percepção de 
estudantes de Medicina

Alice Werneck Massote
Soraya Almeida Belisário
Eliane Dias Gontijo

2010

A Função da Universidade e a 
Formação Médica Lilian Koifman

Formação profissional no SUS: o 
papel da Atenção Básica em Saúde na 
perspectiva docente

Ricardo Corrêa Ferreira
Vânia Maria Lopes Fiorini
Everton Crivelaro

Fonte: Elaboração própria (2017).

Essas publicações demonstram uma preocupação constante na educação 
médica com a atenção básica, haja vista que, de 2010 a 2014, encontramos 16 tra-
balhos e de 2015 até o momento, 17 trabalhos. Isso apresenta o crescente interesse 
pela temática e o reconhecimento da importância do cuidado nesse nível de aten-
ção em vários aspectos, entre os quais destacamos como significativos o cenário 
de prática, estudado tanto na perspectiva do aluno quanto do professor, dos pro-
fissionais e do usuário. Além disso, a atenção básica no SUS, investigação realizada 
nas publicações do Campus de São Paulo da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), no período de 1994 a 2009. Durante essa fase podem ser identificadas 
publicações nesse mesmo periódico sobre experiências do Programa de Educação 
Tutorial (PET), e, em 2013, os autores estudaram as mudanças curriculares e as 
principais dificuldades na implementação do PROMED, quando os egressos das 
escolas médicas se encontram na aplicação do que aprenderam já em ações profis-
sionais supervisionadas (BRASIL, 2013). Também percebemos que a partir de 2014 
os trabalhos incluem estágios, internatos, residências e a percepção dos egressos, 
porém, ainda carecem de mais foco nos momentos iniciais do curso.

Nessa perspectiva, a política de educação permanente em saúde adotada 
como estratégia política de superação da falta de articulação entre formação, gestão 
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e serviço, reafirma o pressuposto da aprendizagem significativa, que, segundo 
Silva (2008, p. 11), “[...]vem se constituindo em um movimento de significação 
do processo de ensino e de aprendizagem”. Isso fica claro quando é considerado o 
fato de que os estudantes possuem a potencialidade de aprender. Álvarez-Méndez 
(2002, p. 32), corroborando esta reflexão, apontou como um aspecto importante 
nesse paradigma da aprendizagem significativa a concepção de conhecimento 
compreendida como uma “construção histórica e social dinâmica que necessita 
de contexto para poder ser entendido e interpretado”.

A própria política de educação permanente em saúde e desenvolvimento 
do SUS reconheceu que, para transformar a formação e gestão do trabalho em 
saúde, ela não pode ser considerada questão simplesmente técnica, já que envolve 
mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, principalmente, nas 
pessoas. Aponta, entre outras estratégias para apoio e dinamização de seu esta-
belecimento, mudanças na formação de graduação das profissões da saúde, tais 
como o Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS para os estudantes de 
graduação. Evidencia, também, entre as mudanças, a importância das metodolo-
gias ativas de ensino-aprendizagem, metodologias de avaliação de aprendizagem, 
a clínica ampliada e o trabalho em equipes multiprofissionais e transdisciplinares.

Considerando, ainda, a necessidade de superação das concepções tradicionais 
de educação e a constituição de uma cultura crítica entre os professores (univer-
sitário e de ensino técnico) e profissionais dos serviços, a política de educação e 
desenvolvimento do SUS propõe a formação de formadores e de formuladores 
de políticas como outra estratégia. Foi, também, acrescentado, como estratégia, 
o acompanhamento e avaliação das iniciativas de formação atualmente em curso.

A realidade, ainda hoje, exige prioridade na fixação, adesão e capacitação 
adequada dos profissionais necessários à atenção básica configurando um novo 
corpo profissional, reconhecido e respeitado. A 11ª Conferência Nacional de 
Saúde, em 2000, recomendou, no concernente a esta questão, que, ao ser organi-
zada a atenção básica como porta de entrada do SUS, deveria ser garantida equipe 
multiprofissional em dedicação integral, bem como articulação e integração com 
os demais níveis de atenção à saúde.

Foi na tentativa de compreender quais práticas de formação podem ser 
adequadas aos profissionais necessários à atenção básica que participamos na 
última década de pesquisas neste sentido. Em 2010, iniciou-se, no Programa 
de Saúde Coletiva com associação das Instituições de Ensino Superior (IES), 
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uma ampla pesquisa intitulada A complexidade da formação médica na e para 
a atenção básica como parte de dois sistemas e um sistema à parte. Concluída 
em 2014, a pesquisa evidenciou fragilidades referentes às conexões internas e 
externas ao curso, como os documentos existentes na universidade se conec-
tam (ou deveriam se conectar), na perspectiva da formação em ABS, sendo 
percebida uma incongruência entre eles e frágil integração curricular interna e 
externa. Foi identificado, no entanto, além da inclusão de um módulo de ABS 
transversal desde 2001, um esforço de tornar a avaliação algo permanente e 
uma cultura institucional (SOUSA, 2014).

Em 2012, formou-se um grupo de docentes e pesquisadores dos cursos de 
Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Educação Física, Odontologia, 
Farmácia e Serviço Social, da Universidade Estadual do Ceará e da Universidade 
Federal do Ceará(UFC), para discutir e elaborar a proposta de Pesquisa para 
o SUS, intitulada Gestão Compartilhada em Saúde PPSUS-REDE–MS/CNPq/
FUNCAP/SESA (Chamada 03/2012). A execução, realizada ampla e intensa-
mente de 2012 a 2014, gerou uma avaliação dos referidos cursos por meio de 
abordagem qualitativa, com entrevistas semiestruturadas, grupo focal, a partir 
de uma amostra representativa dos sujeitos – docentes, discentes, profissionais 
do serviço e gestores. 

Além disso, também foram coletadas informações nos projetos pedagógicos 
dos cursos e outros documentos relativos à sua estruturação e funcionamento. A 
análise foi norteada por quatro eixos: Ensino, Serviço, Gestão e Controle Social. 
Dessa forma, o processo formativo analisado à luz das DNC (2001), dos projetos 
pedagógicos dos cursos, e da proposta de reorientação do Pró-Saúde, foi sempre 
remetido a esses eixos, buscando identificar de que forma estão (ou não) con-
templados nesse processo.

Os principais resultados deste estudo apontaram de modo geral as seguintes 
fragilidades do processo formativo: projetos pedagógicos dos cursos se apresen-
tam coerentes com as DCN, contudo não são completamente implementados; 
incipiente integração entre as diversas disciplinas das matrizes curriculares; insu-
ficiente integração teoria/prática e consequente desarticulação academia/rede 
de assistência à saúde; persistência do ensino de cunho hospitalocêntrico; pre-
dominância de metodologias de ensino centradas no professor (CEARÁ, 2017). 

Essa pesquisa do Programa Pesquisa Para o SUS (PPSUS) também pre-
tendia, de forma ampla, realizar a avaliação inclusive com a participação dos 
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egressos. Mesmo não realizada com todos, entre as que foram efetuadas desta-
camos a dissertação de Torres (2017), que avaliou na percepção dos egressos da 
UFC a formação médica para a APS. Os egressos apontaram como necessidade 
a instituição de ensino equilibrar o módulo de ABS com o número de docentes 
e preceptores com especialização em Medicina de Família, e ainda indicaram a 
prática no território da ESF como potente transformadora da formação e suge-
riram diversificação nos cenários de prática. Esta caminhada e implicação como 
docente e pesquisadoras fizeram-nos clarear desafios ainda a superar na forma-
ção na e para a APS nas universidades, não somente cearenses, mas podemos 
até arriscar, também brasileiras.

DESAFIOS A SUPERAR NA FORMAÇÃO NA E PARA A 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Nesse cenário múltiplo e complexo da formação para a atenção básica, a 
mudança da formação se estrutura em inúmeros processos e tentativas. O homem 
é histórico e precisa olhar para o passado para entender seu presente e planejar 
seu futuro. Entendendo os movimentos anteriores, faremos das novas experi-
ências tentativas mais próximas do sucesso, além de proporcionar a valoriza-
ção dos atores que vivenciaram as políticas anteriores. Novas políticas públicas 
pró-mudança na formação necessita ser construídas coletivamente, focando os 
sujeitos envolvidos, professores, estudantes e usuários do SUS. O apoio a novas 
lideranças e o estímulo qualificador, não só financiador, é um dos caminhos para 
a reforma da educação superior em saúde. 

Problema relevante, nesse sentido, refere-se à questão dos recursos humanos 
disponíveis para atuar nessa área, considerando a insuficiência de profissionais 
qualificados para o atendimento adequado em consonância com o modelo pro-
posto. Uma política de recursos humanos deve considerar tanto o aspecto rela-
tivo ao sistema de produção de recursos humanos, no que se refere à formação 
e preparação para o trabalho, como o aspecto relativo à gestão do trabalho em 
relação à utilização desses recursos.

Para a organização da atenção básica e a implantação da ESF, esses desa-
fios e problemas se tornam mais evidentes na medida em que apontam para a 
necessidade de uma nova ética, uma nova forma de trabalho, principalmente em 
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equipe, e, assim, exigem o desenvolvimento de novas competências. Dessa forma, 
significa uma prática diferenciada na atenção individual, no trabalho em equipe, 
com as famílias e a comunidade, necessitando, portanto, uma aproximação entre 
as instituições formadoras e os serviços (CAMPOS, 2001). Assim, corroborando 
as pesquisas de Sousa (2014) e Torres (2017), temos um longo caminho a percor-
rer que aponta para a necessidade de superar os seguintes desafios:

 9 fragilidades do processo formativo com predomínio da formação ainda 
sob o paradigma biomédico;

 9 desarticulação entre as disciplinas dos ciclos básico e profissional;
 9 adoção de técnicas pedagógicas tradicionais pela maioria dos docentes;
 9 deficiente integração ensino-serviço;
 9 formação crítica e reflexiva, pelo predominante uso de metodologias 

de ensino tradicionais;
 9 fragilidades relacionadas aos aspectos de gestão e controle social no SUS;
 9 necessidade de docentes e preceptores com especialização em medici-

na de família;
 9 atividades de educação permanente nos serviços de saúde desconecta-

das das necessidades dos profissionais e da comunidade.

Esses desafios alertam cada vez mais para a necessidade de uma forte e 
permanente integração entre ensino e serviço, com participação ampla dos ser-
viços e instituições formadoras, o que subentende também uma preocupação 
permanente com a formação docente. Machado e Neto (2018) reforçam esse 
alerta argumentando que há 30 anos deparamos com essas e outras dificuldades 
que impedem o desenvolvimento de uma competente educação na saúde como 
diretriz para a qualidade do cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promulgação da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é 
um direito de cidadania e um dever do Estado brasileiro. Desde então se for-
taleceu um processo de criação e organização de um sistema público de saúde 
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universal, integralizado e descentralizado. No entanto, após 30 anos da criação 
de um sistema de saúde com esta concepção, ainda convivemos com um sistema 
de saúde fragmentado e que funciona de forma ineficaz e ineficiente. Um sis-
tema de saúde desestruturado, em que a rede de atenção não consegue assumir 
a sua função de porta de entrada do sistema, o que termina por sobrecarregar os 
níveis secundários e terciários do sistema. Essas condições deixam o cotidiano 
dos profissionais de saúde sem os meios adequados e necessários ao desempenho 
de suas funções. Soma-se a esse fator de péssimas condições de trabalho a falta 
de qualificação adequada dos profissionais.

Dessa forma, dois fatores principais estão no cerne desta questão: o primeiro 
é que o estabelecimento do direito à saúde não foi acompanhado pela garantia 
de financiamento público necessário ao funcionamento de um sistema público 
de saúde que cumprisse as prerrogativas da universalidade; o segundo refere-se 
à política de recursos humanos tanto na formação quanto na gestão.

A complexidade crescente da realidade de saúde da população nos remete 
a demandas na qualificação dos recursos humanos tanto para atuação direta na 
assistência quanto para atuação como gestores do sistema. Desse modo, torna-
-se evidente um grande desafio no que se refere à necessária aproximação entre 
a academia e os serviços, na perspectiva de formação de pessoal, buscando um 
desempenho mais qualificado para o enfrentamento das necessidades de saúde 
da população.

Os movimentos de mudanças na formação dos profissionais de saúde têm 
seus marcos legais nos séculos XX e XXI, na perspectiva se superar o modelo de 
prática hospitalocêntrica, fragmentada e com grande tendência a privatização. 
No que pese as diversas iniciativas das universidades, a partir do PROMED, para 
as mudanças curriculares, atendendo às necessidades prementes de mudanças, as 
experiências nesse sentido ainda apontam para a necessidade de enfrentamento 
de grandes e antigos problemas, quais sejam:

 9 O predomínio da organização de disciplinas isoladas, nos moldes dos 
currículos tradicionais sem a devida articulação;

 9 Os conteúdos das disciplinas são escolhidos a partir de critérios pesso-
ais, bem como o nível de aprofundamento a ser dado a cada tema. Isso 
ocorre muitas vezes sob a influência do interesse de cada docente e de 
suas linhas de pesquisa;
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 9 A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada geralmente é cen-
trada em aulas teóricas e no professor, restando aos alunos um papel 
extremamente passivo. As aulas práticas são muitas vezes teorizadas e 
dissociadas das teóricas, e com um número elevado de alunos por pro-
fessor, sendo impeditivo para uma adequada relação professor/aluno e, 
consequentemente, um acompanhamento individualizado do processo 
de aprendizagem do estudante;

 9 As avaliações são centradas na aquisição de conhecimentos e o desen-
volvimento de habilidades e atitudes se dá sem o controle da avaliação.

Concluímos este capítulo com a certeza de que a transformação dos proces-
sos de formação e organização dos serviços de saúde necessitam desenvolver-se 
de forma articulada, tendo a certeza de que a atenção primária, para garantir a 
integralidade da assistência, necessita se colocar como reguladora do sistema de 
saúde e, assim assumir o seu importante papel na atenção à saúde.

Nessa perspectiva, a formação de recursos humanos para o setor saúde 
assume fundamental importância na construção de uma proposta de forma 
articulada entre serviços e órgão formador para se alcançar a transformação das 
práticas em saúde, calcadas em uma nova ética, forma de trabalho e desenvolvi-
mento de novas competências.
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INTRODUÇÃO

A preocupação com a saúde é intrínseca à vida humana e, portanto, viver 
implica experienciar estados de saúde e estados de enfermidades. Não obstante, 
inúmeros são os fatores que contribuem para o equilíbrio/desequilíbrio desta 
balança que sustenta as relações e interfaces que se imbricam ao processo saúde 
doença. Contudo, independentemente do referencial filosófico, teórico e metodo-
lógico e estruturas políticas e econômicas que nortearão o cuidado em saúde das 
populações mundiais, o consenso inconteste e irrefutável é o desejo individual e 
coletivo da humanidade quanto ao estabelecimento pleno de um estado de saúde.

Assim sendo, quando se desenha para as sociedades um modelo de saúde 
e, por conseguinte, um modelo para a formação profissional o eixo central nor-
teador desta proposição deve sem dúvida responder a esta demanda. Portanto, 
jamais será legítimo acolher um modelo de saúde e formação que não sustente 
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4 Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).
5 Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).
6 Mestre em ciências da saúde. Docente da Universidade Comunitária de Chapecó (UNOCHAPECÓ).
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esse direito, que é natural, genuíno e ético, ademais nunca será exagero repetir 
que saúde é direito absoluto de todos os seres humanos.

Apesar desta assertiva ser verdadeira, o que se observa (e neste momento se 
olha para o Brasil), porém, é que não se considera efetivamente este referencial 
basal. A história nos aponta flutuações políticas e econômicas no país, e o fato 
é que a saúde respeitada e oferecida em sua máxima muitas vezes parece estar, 
analogamente a uma relação de inimizade, do lado contrário de questões polí-
ticas e econômicas. E, neste “cabo de força” que se estabelece, rompe-se incon-
dicionalmente a corda para o lado das populações que anseiam saúde e a veem 
distanciando-se sistematicamente.

O Brasil tem um arcabouço filosófico e teórico para o sistema de saúde 
representado pelo SUS que coloca e exalta a saúde plena para todos; suas bases-
proporcionam aos profissionais a vivência com um modelo cujo paradigma é 
refletido, pesquisado e analisado como sendo ideal, justamente porque converge 
com o interesse das populações em matéria de saúde.

Diante do exposto, o que preocupa no momento não é simplesmente a 
saúde,mas se atingir, em um país como o Brasil, uma perspectiva de saúde de alto 
valor ético e perceber que, apesar disso, é possível, factível e aceitável se ameaçar 
o desenvolvimento de um modelo de saúde com estes atributos.

E, como se não bastasse esta ameaça de desmonte do SUS, ainda há a for-
mação dos profissionais da saúde, que deixaria de ser subsidiada por este modelo 
pautado pelos princípios e pressupostos dos SUS, gerando prejuízos inestimáveis. 
Esta fundamental formação profissional está sendo colocada em um patamar no 
qual o educando é convidado a distanciar-se da academia para assentar-se aos 
bancos de sua residência e nela desenvolver uma estrutura de conhecimentos para 
atender nada mais, nada menos do que a vida das pessoas. A pergunta que fica 
é: qual o ser necessitado de cuidados em saúde que em sã consciência confiaria 
a sua saúde a um profissional se soubesse de antemão que ele foi formado a dis-
tância da realidade prática dos cuidados em saúde? Situação esta que contraria a 
tudo o que se evidencia nas pesquisas, as quais demonstram a necessidade cada 
vez mais precoce da aproximação com a prática.

Logo, o presente capítulo propõe a reflexão sobre a preservação de um SUS 
que opera como escola, no sentido de comportar-se como cenário de práticas 
para estudantes de saúde, sobretudo, da área da enfermagem, nos níveis técnico, 
de graduação e de pós-graduação.
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FORMAÇÃO SUPERIOR EM ENFERMAGEM: 
PRESERVAÇÃO DO SUS COMO ESCOLA

Ao optar por uma estratégia ou método educativo, se está assumindo uma 
tendência pedagógica de ensino, mesmo que de forma inconsciente (LAZZARI 
et al., 2011). Nesse sentido, se conjectura que as escolas que operam na for-
mação para a área da saúde e da enfermagem, necessitam incorporar uma 
mudança paradigmática (ALARCÃO, 2001), pois a tendência pedagógica que 
hoje vigora está na contramão dos anseios das populações adstritas às comu-
nidades carentes cujo direito à saúde tem sido sistematicamente alijado. As 
críticas proferidas à escola e a urgência dessa mudança apontam para o ques-
tionamento sobre a capacidade de formação proporcionada para responder às 
necessidades de saúde da população, se ela contempla a compreensão ampliada 
de saúde e se ela articula conhecimentos e práticas profissionais com o papel 
social das profissões.

O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, na década de setenta, já apre-
sentava preocupações, por parte de intelectuais, profissionais e representantes da 
sociedade em geral engajados, com a desconexão entre a formação dos profis-
sionais e o Sistema Único de Saúde (SUS), que começava a ganhar contornos, a 
partir de ideários claros de um sistema universal, acessível e resolutivo (SILVA; 
BENDER; VENDRUSCOLO, 2018).

Apesar das discussões e das medidas de fortalecimento da política na dire-
ção de um modelo integral, permanecem problemas no campo da formação 
em saúde, pois há um visível distanciamento destes com as práticas que favore-
cem vínculo com usuários e a atuação interprofissional das equipes de saúde da 
família/atenção básica. Para reverter este cenário, se aposta em estratégias que 
busquem a construção da autonomia e do protagonismo dos sujeitos envolvi-
dos no processo de formação na saúde e, por conseguinte, de produção da saúde 
(SILVA; BENDER; VENDRUSCOLO, 2018). Todas essas estratégias convergem 
com a demanda do Artigo 200, inciso III da Constituição Federal do Brasil, o 
qual refere que cabe ao SUS ordenar a formação de recursos humanos em saúde 
(BRASIL, 1988).

A despeito dos avanços, fortalecidos pela criação de políticas indutoras da 
formação e com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 
recentemente, com a revisão da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), há 
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um consenso entre acadêmicos e profissionais da área de que o tema “SUS como 
escola” precisa ser revisitado e merece o debate.

No ano de 2017, foi publicada e aprovada a Nova PNAB, em um momento 
de desmonte progressivo do Estado brasileiro e de suas instituições democrá-
ticas, incluindo o SUS. Com alusão ao neoliberalismo, o documento apresenta 
avanços, mas também se configura como atraso em alguns aspectos, retratando 
o duelo entre público e privado, retrocedendo quanto à garantia dos direitos 
sociais, com o propósito de transformar a saúde em mercadoria ou, por outro 
lado, seguir tratando-a como um negócio. Apesar do despertar com a reforma 
sanitária para novas concepções de saúde, ainda na atualidade, a saúde em um 
modelo de economia capitalista é concebida como um meio de se obter lucro, 
consequentemente, capital. E, em se falando de formação, esta é uma realidade 
que explicita não somente as tendências políticas e econômicas de nossa socie-
dade, como também – e aqui esta é a questão – demonstra a fragilidade formativa 
para o SUS. Um exemplo disso é que, mesmo em ambientes de atenção à saúde, 
caracterizado pelo acesso universal, a postura de muitos profissionais reflete e 
sustenta o modelo neoliberal na prestação deste serviço à população.

Sensíveis a esta realidade do ponto de vista de formação profissional para a 
saúde, gestores do sistema de saúde, nos últimos anos, elaboram a proposição de 
iniciativas e dispositivos que vêm operando no sentido de aproximar os mundos 
do ensino e do trabalho em saúde. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
para os cursos de graduação em enfermagem, lançadas no ano de 2001, e aguar-
dando aprovação da sua versão mais atual, expressam a necessidade de estabe-
lecer um ensino generalista, crítico, reflexivo, criativo e comprometido com os 
princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2001). Entretanto, raramente, se especi-
fica como atingir esse propósito. Também não há nitidez e conformidade sobre 
o que compõe a capacidade de exercer a reflexão crítica que resulta da práxis.

No ano de 2003, a reestruturação administrativa do Ministério da Saúde 
(MS) cria, por meio do decreto 4.726, de julho de 2003, a Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a finalidade de desenvol-
ver ações para incentivar políticas voltadas à formação, educação permanente, 
valorização dos trabalhadores e democratização das relações do trabalho no 
SUS. A articulação entre MS e o Ministério da Educação e Cultura em uma 
mesma área ministerial demarca uma tentativa de romper com a lógica anterior 
de organização de pessoal na saúde, cuja segregação inibia o trabalho conjunto 
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das dimensões da educação e do trabalho, pois atendiam às demandas exclu-
sivas de cada área e com distintos graus de autonomia. Com essa nova estru-
tura, o MS lança uma agenda própria para as questões referentes à formação, 
tornando evidente que as fronteiras entre ensino e serviço estão imbricadas 
entre si, como potência de saber e de construção da cidadania (VENDRUSCLO; 
PRADO; KLEBA, 2016).

Nessa direção, a PNEPS, criada em 2004, ganha novos contornos em 2007, 
mediante Comissões de Integração Ensino Serviço (CIES), as quais operam na 
formulação e avaliação de ações de EPS, sendo compostas por gestores, trabalha-
dores, usuários e representantes das instituições de ensino com cursos da área da 
saúde. A EPS vem se destacando nos serviços e na agenda dos gestores do SUS, 
ao permitir a constante atualização dos trabalhadores, bem como sua incorpo-
ração às mudanças oriundas do processo de trabalho. As novas metodologias 
educacionais baseiam-se no aprender conforme as necessidades da prática dos 
serviços e provocam o acompanhamento das mudanças científicas e tecnológicas 
que exigem profissionais de saúde capazes de adaptar-se e motivados (FERRAZ; 
VENDRUSCOLO; MARMETT, 2014).

Vale lembrar alguns dos pressupostos que orientam esta política, como a 
aprendizagem significativa, muito bem defendida pelo educador Paulo Freire, 
que se refere à educação como prática da liberdade e aproximação crítica com a 
realidade, por meio do conhecimento (FREIRE, 2001). A maneira crítica e dinâ-
mica de ver o mundo permite desvelar a realidade, descobrir o que a mitifica e 
alcançar a plena realização do trabalho humano: a permanente transformação 
da realidade para a libertação dos homens (FREIRE, 2001; 2005; 2011).

A educação problematizadora, segundo Freire (2005), orienta o educador 
para uma posição na qual ele não é o que apenas educa, mas o que, ao passo que 
educa, é educado, em permanente diálogo com o educando. Este, por usa vez, ao 
ser educado, também, educa. Com tal ponto de vista, acredita-se que a percep-
ção crítica do educando frente à realidade só é possível se houver conscientiza-
ção, processo que pode ser fundamentado por meio de uma situação existencial 
percebida como um desafio e como tal exige respostas do ser humano, ligadas à 
ação, à reflexão e à tomada de decisão (FREIRE, 2001; 2005).

Na área da saúde, especialmente na saúde coletiva, que, no Brasil, é norte-
ada pelas concepções dos SUS, as rodas, os círculos e outros espaços coletivos 
e dialógicos vêm ganhando destaque a partir desse ideário. A utilização destes 
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espaços se configuram como lócus pedagógicos, de troca, na perspectiva da edu-
cação construtivista/problematizadora.

Desse modo, é importante trazer à discussão o papel do professor, que se 
torna um mediador no processo de produção do conhecimento. Nessa condição 
construtivista, o professor se transforma em um agente de informação, a partir 
da apropriação do conteúdo a ser discutido e da habilidade didático-pedagógica, 
articulando esse conteúdo programático com a realidade encontrada nos cená-
rios teóricos ou práticos do mundo acadêmico. Cabe ao professor facilitar ao 
educando (estudante) desenvolver e mostrar suas habilidades, potencialidades 
e saberes, ajudando-o a crescer dentro das suas possibilidades, propiciando a 
autonomia (FREIRE, 2011; BACKES, 2010).

Os professores que operam nos cenários de teoria e prática na saúde estão, 
gradativamente, assumindo essa tendência pedagógica libertadora, lançando mão 
de estratégias distintas voltadas à realidade do educando e demonstrando preo-
cupação com o ser em formação, bem como com o processo de aprendizagem. 
E esta é uma evolução paradigmática processual e centrada em suas vivências 
práticas, visualizando o educando como um ser cultural, que constrói e assume 
atitude crítica perante a história. Nessa perspectiva, são ineficazes as estratégias 
avaliativas tradicionais, pontuais e que não consideram a evolução do educando. 
Busca-se a formação para a vida, voltada ao aprender a aprender, para lidar com 
os conflitos do cotidiano e com a realidade dos serviços de saúde.

A rede de atenção à saúde, como cenário das atividades teórico-práticas e 
estágios, é componente essencial para vivência do que é ser profissional da saúde. 
Trata-se de um movimento de integração ensino-serviço, pressuposto fundamen-
tal para o itinerário formativo na contemporaneidade, pois favorece o diálogo 
entre todos os envolvidos no processo de formação: professores e educandos, na 
academia; profissionais e gestores, no serviço; e todos dialogando com a comu-
nidade, num movimento que permite refletir e qualificar a produção da saúde. 
Esse movimento faz do SUS uma escola e, claramente, implica a qualidade da 
formação em saúde.

Finalmente, reafirmamos nosso pressuposto de que profissionais qualificados 
são essenciais para construir acesso, resolubilidade, coordenação e abordagens 
comunitárias e “empoderadoras”. O distanciamento dos acadêmicos e pesqui-
sadores da experiência prática e dos processos de trabalho cotidianos implica a 
necessidade de maior interação com os serviços de saúde – realidade do processo 
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de trabalho e necessidades da comunidade. Faz-se necessária uma formação crí-
tica com as diretrizes institucionais (não apenas cumprir cegamente os protocolos 
assistências), o que exige um profissional que busque caminhos e modelos para 
avaliar e consumir melhores evidências para desenvolver suas práticas.

No que tange à enfermagem, inovações, como a Enfermagem Baseada em 
Evidências (EBE) e a Enfermagem de Prática Avançada (EPA) emergem como 
possibilidades para a qualificação da atenção à saúde. A partir de um movimento 
iniciado no Canadá e nos Estados Unidos da América e, mais recentemente, 
implantado em países como Alemanha, Austrália e Nova Zelândia, a EPA vem 
impactando a legislação e a regulação profissional, além de transformar os cená-
rios de prática e de formação em enfermagem. A EPA está associada ao aumento 
e melhora da cobertura e acesso dos usuários aos serviços de saúde, gerando altos 
índices de satisfação em relação aos cuidados prestados por esses enfermeiros 
(ONU, 2015; BRYANT-LUKOSIUS; MARTIN-MISENER, 2016).

Já o enfermeiro de prática avançada, segundo o Conselho Internacional de 
Enfermagem (ICN), é um profissional especializado, com habilidade para tomar 
decisões complexas e com competências clínicas que se moldam de acordo com a 
realidade em que está inserido. Para facilitar o desenvolvimento de tais habilida-
des, o ICN recomenda a capacitação desse profissional em nível de mestrado, que 
integre pesquisa, educação, prática e gestão (NATIONAL NURSING CENTERS 
CONSORTIUM, 2014).

No Brasil, o mestrado profissional já possui alguma interface com os pro-
pósitos da prática avançada, pois propicia o desenvolvimento da autonomia pro-
fissional do enfermeiro, instrumentalizando-o para o gerenciamento de casos, 
para a avaliação em saúde, para a tomada de decisão com base em evidências, 
para o raciocínio clínico e diagnóstico e para a incorporação e produção de 
tecnologias inovadoras que possam contribuir para resolução de problemas do 
cotidiano dos serviços e da população, transformando a realidade da prática 
(VENDRUSCOLO et al., 2009).

Assim, se percebe um empenho notório no sentido de avançar no processo 
formativo de profissionais da saúde, permitindo que eles possam transpor para-
digmas em saúde e educacionais que contemplem não somente os anseios da 
população, mas seus próprios anseios, os quais oferecem pistas, muitas vezes, 
ainda reprimidas da frustração, desmotivação, apatia que os tem mobilizado 
em suas práticas em saúde. Nessa mesma proporção, existe, por outro lado, um 
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empenho descomunal no sentido de atender a desejos de manter e fortalecer o 
modelo de saúde capitalista.

Nesse contexto caótico para as populações, em especial, as populações carentes 
e da classe média, as quais, obviamente, não detêm poder aquisitivo para comprar 
saúde, além dos impostos que pagam para esta finalidade, poder-se-ia supor que o 
que modificaria a fragilidade, a instabilidade na qual se vive na atualidade quanto 
à oferta dos serviços de saúde como direito garantido a todos seria uma formação 
profissional efetiva capaz de demonstre aos usuários dos serviços o quanto eles são 
importantes. Eles, afinal, são o motivo pelo qual o serviço se estrutura, se organiza 
e, portanto, devem se oportunizar a participação ativa nas tomadas de decisões em 
suas questões de saúde, uma vez que são pessoas que possuem condições de saúde 
dentro de um contexto histórico e dialético. Ou seja, quando o profissional da saúde 
avançar no sentido de efetivar um cuidado histórico e dialético em sua essência é 
possível que se possa, de fato, ir além da retórica discursiva do SUS.

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS EM ENFERMAGEM: OS 
RISCOS DA FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

Na atualidade, ao discutir-se a formação superior, emerge a necessidade de 
inserir-se na pauta os modelos de graduação à distância, os quais insurgiram ao 
cenário profissional da enfermagem nos últimos anos. Diante disso, buscamos 
reunir argumentos e ponderações que propiciem demonstrar a contundente pos-
sibilidade de que este modelo de Educação à Distância (Ead) pode representar 
um risco à formação profissional.

Visando minimizar estes riscos à formação profissional, a educação superior 
vem sendo regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), atual-
mente em vigor. Considera-se que elas se constituem um passo importante para 
possibilitar ao egresso o conhecimento da instituição educativa na qual deverá 
exercer sua profissão (SCHEIBE; BAZZO, 2016).

Em definição, cumpre conceituarmos a Educação à Distância, que, no 
Decreto nº 5622 de 19/12/2005, que regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 
20/10/1996 (estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), em 
seu artigo 1º assim definiu a educação à distância:
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A modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos proces-
sos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Neste cenário, a formação à distância em enfermagem, como mencionamos, 
pode ser considerada arriscada, no que tange à qualificação esperada para a pro-
fissão, especialmente no contexto atual, que expõe profissionais da saúde a vivên-
cias com complexas tecnologias, de toda a natureza, desde as mais duras – como 
maquinários e equipamentos – até as leves, que fazem refletir sobre a evolução 
das relações humanas e a inserção do homem no mundo atual e suas deman-
das pessoais. Esta gama de situações inerentes ao campo da saúde demonstra a 
necessidade do desenvolvimento de profissionais, aptos para garantir este nível de 
qualidade que se espera da assistência prestada à população (SILVA et al., 2015).

Destaca-se, ainda, que o mundo do trabalho exige cada vez mais dos pro-
fissionais, esperando o esmero de um desenvolvimento profissional com uma 
postura crítico-reflexiva e, para a tal, é necessária a aquisição de conhecimentos 
e competências técnicas e relacionais, de forma a promover o desenvolvimento 
profissional e pessoal dos sujeitos (SILVA et al., 2015).

Para tanto, os cursos de formação devem propiciar-lhes habilidades de pes-
quisa e de atuação profissional no ensino, em sua gestão e organização, e na gestão 
de instituições. A regulação em pauta não se furta de apresentar os conceitos de 
educação, de docência, de currículo, de formação inicial e continuada, implícitos 
nas orientações, e que pretendem assegurar nos processos de formação estudos 
teórico-práticos, investigação e reflexão crítica (SCHEIBE; BAZZO, 2016).

Frente a estas demandas relativas à formação do profissional da saúde, 
emerge a dúvida se o modelo Ead está preparado para atender as expectativas 
expostas. Nesse ponto da reflexão, é oportuno realizar uma síntese analítica das 
repercussões formativas das demandas descritas. Não obstante, pode-se conjectu-
rar que o aprendizado no qual se necessite desenvolver habilidades com sistemas 
complexos exige minimamente a presença de educadores, pois dado o grau de 
complexidade, algumas nuances deste processo de aprendizado somente viriam 
a surgir na utilização do recurso tecnológico (como designado previamente de 
diversas naturezas) e o distanciamento impede a troca fortuita entre educador e 
educando de detalhes que, no cotidiano da assistência, podem conduzir a ver-
dadeiras latrogenias no cuidado em saúde.
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Quanto à postura crítica e reflexiva, poderia ser desenvolvida à distância 
com sérias limitações, uma vez que seu desenvolvimento implica necessariamente 
a imersão do estudante no grupo. Isso propicia debates que despertam, em um 
primeiro momento, as capacidades em um cenário de maior aproximação entre 
estudantes e professores, para que, a partir destas experiências, os estudantes 
possam desenvolver posturas críticas e reflexivas no ambiente de atividade prá-
tica e ou trabalho. Por outro lado, de uma forma mais objetiva, pode-se arguir a 
dificuldade ou até mesmo impossibilidade em se aprender técnicas relacionais 
em uma modalidade de ensino à distância.

Por fim, no que tange à pesquisa e extensão, não se pode, obviamente, abs-
trair a presença do orientador para este nível de desenvolvimento e aprendizado 
de um estudante, ou seja, não se pode falar de pesquisa e extensão em sua máxima 
de maneira não presencial.

Feitas tais ponderações, ainda se acrescenta outro ponto para esta discussão 
que diz respeito à instauração no Brasil do modelo EaD, o qual surgiu em meio 
ao expressivo processo de ampliação e mercantilização do ensino superior, ini-
ciado, sobretudo, no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) – 1995 a 1998 
e 1999 a 2002 – e corroborado no decorrer da gestão petista de Luiz Inácio Lula 
da Silva – 2003 a 2006 e 2007 a 2010 – e de Dilma Rousseff – 2011 a 2014 e 2015 
a 2016 (DA SILVA; RABELO, 2017).

Tratou-se de uma resposta à grande crise capitalista de 1970 e o reordena-
mento neoliberal do Estado, conduzido pelos organismos internacionais, refletido 
na periferia do capitalismo e, consequentemente, intenso processo de privatiza-
ção das políticas sociais com destaque para a educação, em particular a educação 
superior (DA SILVA; RABELO, 2017).

Como destaca Lima (2007), as políticas neoliberais vêm orientando um 
conjunto de reformas políticas e econômicas nos países periféricos, que incluem 
desde reestruturação da esfera produtiva, reordenamento do papel do Estado, até a 
formação de uma nova sociabilidade. Cumpre um papel fundamental, no contexto 
delineado, a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 
enquanto mecanismos de mercantilização, ainda que esta utilização, por meio do 
EaD, apareça com o discurso de internacionalização e democratização do ensino.

A defesa de uma formação crítica, reflexiva, promotora de emancipação é 
fundamental. Isso oportuniza que profissionais assim desenvolvidos sejam trans-
formadores das práticas em saúde de nossa sociedade, alinhados aos preceitos e 
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pressupostos do SUS, o qual traz em seu âmago o respeito à vida, aos indivíduos e 
as experiências em saúde, reconhecendo-as no contexto de vida das pessoas assim 
como suas contradições. E aqueles que lutam por estas ideologias em saúde devem 
compreender as mudanças e o dinamismo político e econômico atual do país, com 
o intuito de projetar estratégias de resistência. Nessa seara, pretendeu-se discutir o 
processo de mercantilização da formação profissional, considerando-se os riscos 
da modalidade à distância ao desenvolvimento de uma formação qualificada de 
enfermeiros, para a qual se espera a construção de um arsenal teórico e crítico-
-reflexivo que contribua com a enfermagem com cientificidade e humanitude.

PONDERAÇÕES DO MODERADOR

Vale resgatar que o Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde, 
desde a palestra de abertura do evento, enfatiza a necessidade de formação pro-
fissional em saúde com alicerces políticos intrinsicamente relacionados à forma-
ção crítico-reflexiva. Nesse contexto, se debate que o processo de formação em 
saúde visa atender aos interesses públicos, com a aproximação das instituições 
de ensino com o serviço. Dessa forma, ocorre o fortalecimento das relações e 
as transformações da realidade são possíveis, tanto do serviço que se abre para 
novos conhecimentos, incorporação de ações propostas pelas instituições de 
ensino, como com os estudantes e professores que vivenciam a realidade da rede 
de saúde, com suas fortalezas e fragilidades.

A integração ensino e serviço é compreendida como o trabalho coletivo, 
condescendido e conexo de estudantes e professores dos cursos da saúde com 
integrantes das equipes de saúde, abrangendo os gestores e objetivando à qua-
lidade de atenção à saúde para a população, desenvolvimento profissional dos 
estudantes e satisfação da equipe de saúde (ALBUQUERQUE et al., 2008).

As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam o perfil do estudante com 
iniciativas neste processo de formação profissional como agente responsável pelo 
seu aprendizado, e o professor assume papel de mediador neste processo. Assim, 
o serviço de saúde no qual são realizadas as atividades práticas durante o processo 
de formação assumem função transformadora, pois, neste espaço, o estudante 
visualiza os indivíduos dentro da comunidade onde vivem, compreende a fina-
lidade das práticas do cuidado em saúde e o fluxo de rede de atenção à saúde.
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Dessa forma, a integração entre ensino e serviço surgiu como alicerce dos inves-
timentos que estão sendo realizados na formação em saúde, objetivando reorientar 
a formação profissional e motivar mudanças no ensino e aprendizagem, nos pro-
cessos de geração do conhecimento e atenção à população (CYRINO et al., 2012).

Nesse âmbito, cabe trazer o papel que a extensão universitária possui em 
fortalecer as relações e o vínculo entre ensino e serviço por meio da manutenção 
permanente de estudantes e professores com as ações extensionistas no serviço e 
na comunidade e não apenas durante um período de atividade teórico-prática.

A extensão universitária, que existe há anos no ambiente das universidades, 
já foi explicada por diferentes linhas de pensamentos, colocando-a em momen-
tos distintos de acordo com os interesses de cada contexto social vivenciado na 
trajetória histórica (RIBEIRO; PONTES; SILVA, 2017). Ela é considerada um 
dos tripés (ensino, pesquisa e extensão) imperativos da formação acadêmico-
-profissional e se constitui numa atividade que todos os estudantes do ensino 
superior devem se inserir (RIBEIRO, 2015).

Por outro lado, observa-se que as aproximações do ensino e do serviço 
são majoritariamente ligadas a programas subsidiados em parcerias entre o 
Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, com escassas alterações curri-
culares. Compreende-se que as mudanças curriculares carecem de investimentos 
em médio prazo, enquanto a inclusão em programas são ações mais imediatistas 
e oportunizam aos estudantes aproximação com a prática, experiência interdisci-
plinar e pensar crítico-reflexivo de uma forma mais ampliada. No entanto, cabe 
às instituições de ensino repensar seus currículos para oferecerem formação 
diferenciada, experiências e práticas de estágios, de vivência nas comunidades e 
de pesquisa para que possam alcançar o conhecimento almejado sobre a saúde 
pública brasileira (SANTOS; AZEVEDO, 2013).

Convivemos com a obstinação de muitos professores frente às proposições 
de mudanças curriculares. Há uma tendência de replicação do modelo no qual 
foram formados, o que faz com que mantenham posturas rígidas, acomoda-
das e resistentes às mudanças. Assim, torna-se imprescindível que o professor 
se dispa dos “pré-conceitos” relacionados a novas metodologias e articulações 
das disciplinas.

Constantemente bons técnicos se tornam professores, sem a adequada forma-
ção pedagógica, o que pode resultar num desprovido e escasso conhecimento de 
estratégias pedagógicas, fato este que reforça a obrigatoriedade quanto à formação 
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pedagógica específica, aspecto crescentemente reconhecido pelas instituições de 
ensino superior nacionais e internacionais (BATISTA et al., 2015).

Por permanecerem habituados com a fragmentação das disciplinas e a ausên-
cia de diversificação dos cenários de atenção, a inclusão de uma nova dialética de 
ensino fica restrita. Entende-se que a aquiescência das mudanças deve ser proces-
sual, envolvendo professores e estudantes nesta construção, pois a formação pro-
fissional do professor teve como foco o modelo biologicista, com ênfase em tecno-
logias complexas, compreendendo-as como tecnologias duras prioritariamente. A 
concretização do processo de mudanças gera a inclusão de novos conhecimentos 
e fazeres e novas configurações de pensar e agir em relação ao processo de ensino-
-aprendizagem e de cuidado. Assim, vislumbra-se que as mudanças curriculares 
vêm acontecendo entre avanços, retrocessos e desafios (PERES et al., 2018).

Em meio a tantos desafios já vivenciados na formação em saúde com os 
cursos presenciais, surgem as propostas de cursos de graduação em enferma-
gem com a modalidade de ensino à distância. São grandes as inquietações nesta 
modalidade no que tange ao alcance do perfil do egresso desejado.

A construção/formação, durante cinco anos de graduação com um curso 
presencial, de um profissional enfermeiro generalista, político, humano, crítico 
e reflexivo se dá a partir de vivências práticas nos serviços de saúde, do acom-
panhamento direto do professor para desenvolvimento de habilidades e a plena 
vivência da essência do cuidado de enfermagem, que é o toque, o olhar nos olhos, 
o sorrir com o nascimento e o chorar com a finitude da vida. Impossível imagi-
nar a formação de um profissional com estas características na modalidade de 
ensino à distância. Já apresentamos dificuldades no acolhimento e na humani-
zação estando lado a lado com o estudante, o que nos leva a questionar: como 
será se isso ocorrer à distância?

E, indo além, o quanto um modelo de formação com estas características 
promoverá a formação para o SUS? Em tempos em que o SUS enquanto sistema 
de saúde ao povo brasileiro vai na direção do sucateamento, como já refletimos 
aqui, para se liberar este espaço de oferta de serviços de saúde a grandes empre-
sas, inclusive internacionais, que venderão efetivamente a saúde ao povo brasi-
leiro, como se fortalecerá a formação para o SUS neste contexto? A impressão 
óbvia é de que estas correntes políticas e econômicas “reestruturação do SUS” e 
EaD comungam dos mesmos referenciais filosóficos, teóricos e metodológicos 
sustentados por uma política reconhecidamente neoliberal.
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A situação é grave, e o CIPPS não se organizou somente por questões ide-
ológicas, envolvendo o modelo de saúde representado pelo SUS. Mas o fato é 
que o CIPPS, como a própria chamada do evento denominou, veio levantar a 
bandeira de defesa do SUS, entendendo o sistema como ideal para a oferta de 
saúde com dignidade e ética. Na moderação, portanto, se falou prioritariamente 
em formação crítico-reflexiva, sabendo que intrínseco a este modelo de forma-
ção está imbricada necessariamente a defesa pelo SUS e contra qualquer tipo de 
formação que eventualmente possa limitar o aprendizado de profissionais que 
lidam com vida. Por isso mundialmente tem se demonstrado cada vez mais os 
esforços no sentido de se obter a melhor formação, baseada inclusive em novos 
conceitos de uma formação avançada, sendo que neste cenário a formação clí-
nica de alta performance é a meta.

Ademais, ainda é relevante elucidar que o espaço aqui de discussão não 
tomou por iniciativa refutar a proposição do modelo EaD, pois se sabe que a 
proposta é boa para muitas situações. Mas o que se quer alertar é que para a for-
mação em saúde, ela pode ser usada somente como complementar à presencial.

À guisa de considerações finais, optou-se por apresentar as inquietações 
da plateia para fechar este capítulo reflexivo acerca deste tema que se pondera 
extremante importante e que possui caráter de denúncia e clamor em defesa do 
SUS e a formação para o SUS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A enfermagem na modalidade EAD estimula a desvalorização salarial dos 
profissionais. Há necessidade de fortalecer com o Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) e sindicatos para evitar a compra de diplomas.”

“Nos cursos de enfermagem EaD surgem nossas maiores preocupações. O 
COFEN faz a fiscalização, mas quem autoriza a abertura de cursos é o Ministério 
da Educação. Assim, questiona-se: o que o COFEN faz com o diagnóstico desfavo-
rável? Por que não há um posicionamento mais firme do COFEN? Por que o estu-
dante procura estes cursos? O que as universidades públicas estão fazendo para que 
estes espaços sejam preenchidos? E o sistema de cotas? Como está?”

“Observa-se a grande ameaça que está sofrendo o SUS. O Estado está incitando 
que não é mais responsável pela oferta da saúde, quer transferir a responsabilidade 
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para a família. Muitos estudantes chegam nas instituições de ensino privilegiando 
a atenção hospitalar. E querendo se distanciar da atenção primária. Precisamos 
defender a atenção primária como a entrada na rede.”

“Faz-se necessário acabar com a divisão da enfermagem entre atenção pri-
mária e hospitalar. O grande desafio é vislumbrar a rede de atenção à saúde, é 
fazer com que estes pontos se conectem e para isso precisa diálogo. A atenção 
domiciliar mostra uma continuidade, um resgate do sistema de referência e con-
tra referência. A Estratégia de Saúde da Família qualificou muito a atenção e 
hoje podemos afirmar que este trabalho é responsável por diminuir internações 
hospitalares recorrentes.”

“Acende-se uma preocupação na EaD quanto ao perfil do estudante de enfer-
magem. Nosso público de estudantes ainda apresenta diversas carências do ensino 
médio, possuem conhecimentos precários de interpretação de textos, ortografia 
e cálculos básicos de matemática. Como estas fragilidades serão compensadas?”

“Como atuar com metodologias ativas no EAD conforme propõem as DCNs?”
“Majoritariamente os enfermeiros são empregados no SUS. Algumas instituições 

se fecham nos laboratórios e se distanciam dos serviços da rede de atenção à saúde. 
Como estes profissionais serão formados sem vivenciarem a realidade do SUS?”

“Integração ensino e serviço mostra esforço de todos os envolvidos no trabalho 
coletivo. A modalidade EaD afasta. O profissional que se formar precariamente será 
absorvido pelo serviço, e o serviço terá que compensar as limitações e fragilidades.”

“O estudante chega no curso querendo ver a prática. Será que não é possível 
inverter um pouco esta lógica? Talvez isto pode ser mais atrativo. Se o estudante 
não está compreendendo e se sentindo atraído pela atenção primária nas fases ini-
ciais, talvez possamos inverter esta lógica e depois fazer ele compreender a rede e 
as atenções primária, secundaria e terciária.”
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