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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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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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