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     A COLETÂNEA MP NORTE

Considerando que a produção do conhecimento deve ser compartilhada, a produção
desta coletânea “Cadernos do Mestrado Prof issional em Ensino em Ciências da Saú-

de para a Região Norte do Brasil – Cadernos MP Norte” se justif ica a partir da compreensão
de que os conhecimentos adquiridos e atividades realizadas nessa experiência educacional
podem ser socializadas com outros prof issionais tanto da área da saúde como da área de
educação, no sentido de contribuir com a divulgação da importância da produção de co-
nhecimento científ ico articulado às práticas prof issionais dos mestrandos.

Por outro lado, a publicação destas atividades desenvolvidas nos Módulos, atende aos
objetivos principais do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro
de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS da Universidade Federal de
São Paulo, que são reflexão sobre a prática de ensino no contexto da educação superior,
focalizando a especif icidade da área da saúde, o desenvolvimento de estratégias de forma-
ção e desenvolvimento docente de maneira contínua e sistemática e a discussão de diferen-
tes estratégias metodológicas e práticas avaliativas para o processo de ensino e aprendiza-
gem.

Especif icamente nessa turma de mestrado direcionado à Região Norte do Brasil, o tra-
balho com professores das Universidades públicas e com preceptores dos Serviços de Saúde
constituiu uma experiência singular de reflexão sobre as práticas de educação e saúde, espe-
cialmente daquelas relacionadas com a articulação universidade-serviços, bem como a pro-
dução de conhecimentos sobre as mesmas e a proposição de produtos de intervenção na
busca de aprimoramento da formação de prof issionais de saúde melhor preparados para a
consolidação do nosso Sistema Único de Saúde.

Neste sentido, esta Coletânea compreende oito Cadernos assim distribuídos:

Caderno 1 – Introdutório

Caderno 2 – Ensino em Ciências da Saúde, Planejamento e Currículo

Caderno 3 - Metodologia da Pesquisa

Caderno 4 – Aprendizagem e Interdisciplinaridade na Formação em Saúde

Caderno 5 – Práticas Educativas em Saúde

Caderno 6 – Avaliação: processos e modelos

Caderno 7 – Políticas de Saúde e Educação

Caderno 8 – GEPPRA
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1. APRESENTAÇÃO

O presente  Caderno  tem como propósito apresentar o ensino das  temáticas
     Políticas, Trabalho  e  Educação Superior em Saúde  e  Integração  Ensino  e
      Serviços, que integraram o tópico sobre Políticas de Saúde e Educação. Com-

binando a tradicional programação presencial com o ensino a distância, esta experiência
foi de responsabilidade dos professores Paulete Goldenberg e Geraldo Cunha Cury.

Ao lado da Apresentação e Justif icativa, o fascículo inclui o Planejamento de ambas
temáticas, as Narrativas de ensino e aprendizagem que constituíram atividades desenvolvi-
das nos Fóruns pré e pós- encontro presencial, acompanhadas das Considerações Finais e
Referências Bibliográf icas.

Além dos professores responsáveis, participaram da elaboração desta publicação a tuto-
ra do Estado do Tocantins, Gessi Carvalho de Araujo Santos e os mestrandos Elizangela Braga
Andrade, Flavio Dias Silva, Itamar Magalhães Gonçalves e Lisy Mota da Cruz, os quais contri-
buíram com as narrativas  apresentadas no presente fascículo.
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2. JUSTIFICATIVA

O Curso de Política, Trabalho e Educação Superior em Saúde ministrado  para
                        profissionais de áreas diversas implica lidar com a heterogeneidade de formação,

           assim como com diferentes níveis de aproximação a estes campos de saber.
Conf igura-se, nestas condições, o desaf io da escolha de conteúdos e estratégias capazes
não só de interessar o conjunto dos alunos, mas de vencer resistências frequentes à temática.
A aproximação a esta questão aponta, desde logo, para a necessidade de situar a Política
como campo científ ico de estudo.

Considerando que as disposições políticas são inerentes a vida social, em quaisquer
circunstâncias, é indispensável situar o contexto das disposições que circunscrevem os te-
mas de investigação a serem desenvolvidos. Longe das opiniões de senso comum – sem a
devida fundamentação- trata-se de imergir na literatura, ler clássicos, identif icar pesquisas
já realizadas sobre o assunto a ser pesquisado, como f iltro para encarar a realidade empírica.
Avaliar af irmações, propor alternativas - de forma consubstanciada - deve abrir espaço não
só para conf irmação, mas, também, para a revisão de posturas previas -  na contramão do
dogmatismo, incapaz de lidar com as diferenças e oposições que constroem o movimento
político que estrutura a historia dos homens.

Invocando a premissa de que a historia do Homem se estrutura em função dos meios de
sobrevivência, a perspectiva do materialismo histórico destaca a primazia do modo de produ-
ção e reprodução no meio natural e do processo de trabalho no desenvolvimento da historia
humana. O homem tem liberdade para produzir seus meios de sobrevivência de maneira in-
tencional. As formas como se apropria da natureza na construção de sua sobrevivência depen-
de não só do domínio do instrumental produzido, mas da relação que os homens estabelecem
entre si no processo de produção. Nestas circunstancias se inscreve a construção das idéias e do
movimento de configuração dos processos de mudança social, ao contrario do idealismo abs-
trato (dimensão intransitiva da idéia na produção de conhecimento, independente da realida-
de), assim como do materialismo vulgar que, ao desconsiderar o complexo processo da existên-
cia, reduz a dialética a um movimento f ixo, transformando o dualismo (dialético) num movi-
mento, mecânico (Dictionary of Marxist Taught.2 ed. Bottomore T. Harris L., Kierman
V.G.Miliband R.Blackwell Publisher. Oxford, EK, 199).

Tendo por base esta perspectiva conceitual, o curso focaliza as Políticas Sociais,
priorizando o movimento de reorganização dos serviços de saúde e da educação que fun-
damentam a institucionalização e normatização do Sistema  Único de Saúde (SUS) e da
Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB,1996). A partir do texto A Saúde na Previdên-
cia Social e na Seguridade Social (Cohn & Elias, 1966), além de discutir o posicionamento dos
autores, os alunos constroem uma cronologia sobre a organização dos serviços de saúde no
Brasil. No momento presencial é realizada uma linha do tempo, com as informações
disponibilizadas (pelos alunos). Contornando a linearidade que este recurso tradicionalmente
imprime as exposições, na preleção dialogada são re-construídos acontecimentos (recortes) no
plano econômico, social, cultural, demográfico e epidemiológico que compõem, a cada mo-
mento, o contexto político da reorganização dos serviços de saúde e de educação – sem deixar
de levar em conta o que acontece no plano internacional. Na periodização deste percurso,
partimos da conjuntura nacional do início do século XX, marcado pela renovação
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modernizadora que se que se estrutura em torno da primeira guerra mundial. Segue o
“crack” da bolsa de Nova York e a instalação do período Vargas, em âmbito nacional. Na
sequência são apontadas mudanças pós segunda guerra mundial e seu reflexo no país –
abrindo espaço para a consideração das mudanças sociais que incorrem junto a reorganiza-
ção do trabalho, anunciando tempos pós-modernos.

Recoloca-se, no espaço da linha do tempo, a cronologia da reorganização dos serviços
e das novas demandas educacionais correspondentes. Após a reorganização econômica das
nações aprofunda-se recessão dos anos 70 em âmbito internacional, acompanhado da crise
do welfare state que coloca em movimento um conjunto de processos que solaparam o regi-
me fordista. Segue uma conturbada fase de reajuste econômico social e político. Num novo
modelo de acumulação, tecnologias abrem possibilidades de reconstituição de relações de
trabalho e de sistemas de produção em bases sociais, econômicas e geográf icas distintas do
período anterior. Com reflexos (aparentemente) desencontrados, o país adentra na econo-
mia informacional, como a def ine Castells (1992), sendo explorados os requisitos da forma-
ção de um novo perf il de trabalhador, conforme especif ica Régnier (data).

No decorrer deste processo, sedimenta-se no Brasil uma agenda de reforma social norteada
pela construção de um sistema de proteção social universalista, de corte redistributivo, anco-
rado na expansão da cidadania – o que pressupõe o fortalecimento da  organização da socie-
dade civil.

Tal proposição contradiz a concepção restrita de Estado enquanto instrumento da classe
dominante, na medida em que super dimensiona a perspectiva econômica, colocando a
luta de classes externa à sua consideração. Fleury (1994) refere que o Estado, enquanto
f iador das relações de produção deve garantir ambos os sujeitos dessa relação. Neste senti-
do, mais do que o monopólio da violência o Estado se funda na capacidade de reorganiza-
ção do consenso e da legitimidade alcançada na sociedade. Neste sentido se inscreve o foco
na questão da cidadania que ilumina a consideração da linha do tempo, seja no que tange
a re- organização dos serviços de saúde como de educação, associadas ao movimento de
descentralização, constitutiva do contexto da mundialização da economia.

Se a cidadania encobre relações de exploração sob a formalidade da igualdade de di-
reitos, ela é vista como estratégica na construção da democracia. Neste sentido reaf irma-
se a concepção de Estado Ampliado, onde a ênfase recai na possibilidade de construção da
contra hegemonia nas lutas populares cotidianas que podem materializar a mudança cul-
tural e política necessária a construção de novos sujeitos históricos. A participação, vincu-
lada à descentralização, compreende, nesta perspectiva, um mecanismo essencial para a
democratização do poder público, da ação do Estado e das práticas institucionalizadoras,
além de criar um espaço vital de fortalecimento da cidadania ativa – o que pressupõem a
superação das bases constitutivas de formas de dominação e de uma cultura política base-
ada na tutela, no clientelismo e no patrimonialismo político.

Sob estes referenciais se inscreve a signif icação do reordenamento das propostas rela-
tivas a construção do SUS e da nova LDB apontados na cronologia da reorganização dos
serviços. Chamando a atenção para uma realidade que está em construção, o movimento
do encontro presencial alerta para a responsabilidade social da participação dos alunos
neste processo, enquanto investigadores.
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3. PROPOSTA E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Disciplina I: Política, Trabalho e Educação Superior em Saúde
Professora responsável: Paulete Goldenberg

Objetivos

Introduzir o aluno no campo da Ciência Política e das Políticas Públicas na interface com
a educação superior em saúde, com vistas à construção do objeto de investigação.

Ancorado no conceito de Estado Ampliado o curso propõe:

• Situar a linha de desenvolvimento das políticas de Saúde e Educação na qual se ins-
crevem o SUS e a nova LDB.

• Apontar para as transformações na organização do trabalho no contexto da
globalização, e dimensionar as implicações que estas transformações impõem à forma-
ção de recursos humanos.

• Re- dimensionar os espaços educativos referenciados a construção das diretrizes
democráticas no âmbito das Políticas Públicas, considerando a Educação para a Cida-
dania enquanto requisito da participação popular.

Conteúdo Programático

I - POLÍTICA DE SAÚDE

• Trajetória da Previdência e Estruturação dos Serviços de Saúde no Brasil;

• Reorganização dos serviços de saúde e implantação do SUS/ novaLDB.

Orientações

Os textos assinalados com o X constituem leituras obrigatórias. Seria recomendável a
realização de resumos/ esquemas, indispensáveis para sistematizar os conteúdos dos textos
no processo de estudo. A propósito recomendamos:

a) Construir uma linha cronológica da organização dos serviços de saúde no país, a
partir do texto da profa. Amélia Cohn, que será trabalhada em classe;

b) Listar, a partir do ABC..., quais são os princípios organizativos do SUS.

TEMAS PARA UM DEBATE VIRTUAL

• Quais as críticas que a Dra Amélia Cohn tece sobre o sistema previdenciário?

• Ela é a favor da implantação de serviços públicos de saúde?

• Qual é o desaf io a ser perseguido, segundo ela, no âmbito das políticas públicas?
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II - GLOBALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

1. Mudanças na organização do trabalho: do fordismo à flexibilização;

2. Globalização e novas exigências de formação prof issional.

Orientações

Os textos assinalados com o X são de leituras obrigatórias.

No caso da leitura do artigo do Castells, destaque os cinco traços fundamentais da
economia informacional, assim como os quatro fatores principais que têm desempenhado
papel substancial no êxito ou fracasso dos países na competitividade internacional.

No caso dos textos de Régnier buscar, nas respectivas leituras, as diferenças entre as
características organizacionais do trabalho Taylorista, Fordista e Toyotista e relacionar cinco
traços do perf il do trabalhador que condiz com o desenvolvimento atual da globalização?

TEMA PARA UM DEBATE VIRTUAL

No que consiste a economia informacional no dizer de Castells? Em que medida ela
impõe novas exigências na formação de um novo trabalhador?

Processo Avaliativo
O aluno deverá elaborar um texto (sumário) sobre os eixos constitutivos do curso,

apontando para a relevância dos mesmos sobre sua vivência prof issional e/ou sobre a realiza-
ção de seu trabalho de investigação. Foi acordado num momento posterior, que este trabalho
seria realizado em grupo, por Estado.
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Disciplina II: Integração Ensino-Serviço
Professor responsável: Geraldo Cunha Cury

Objetivos
A disciplina focaliza, no âmbito das Política de Saúde e Educação, a questão da integração

ensino – serviço, tendo em vista a formação prof issional para o enfrentamento dos desaf ios
que a reorganização da assistência  impõe.

Conteúdos Programáticos

• Trajetória da efetiva implementação da articulação ensino-serviço enquanto política
de formação prof issional;

• Programa Nacional de Reorientação Prof issional em Saúde –Pró-Saúde.

Orientações

Após a leitura obrigatória dos textos indicados (HTTP:/p/rosaude.org/publicações/
pro_saúde1)pdf, acessar o Fórum e proceder à discussão proposta para o debate virtual,
discutindo os 3 eixos apresentados na publicação Programa Nacional de Reorientação da
Formação Prof issional em Saúde (Pró-Saúde), quais sejam:  orientação teórica, cenários de
prática e orientação pedagógica.

Processo Avaliativo
O aluno deverá participar das discussões em grupo demonstrando conhecimento sobre

o tema proposto e relacionando-o às suas vivências prof issionais.
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4. O CURSO NA NARRATIVA DOS ALUNOS

De acordo com os mestrandos foi importante discutir a história das políticas pú-
                        blicas de saúde  no  país,  envolvendo  o  desenrolar  das lutar  para  chegar à

              constitucionalização de um sistema de saúde público universal. Na sequência a
questão da integração ensino-serviço alertou a todos para a necessidade de desenvolver prá-
ticas educativas com vistas à formação do prof issional desejado para os serviços de saúde –
colocando em relevo a urgência da aproximação de acadêmicos com a realidade de trabalho
no ensino de ciências da saúde.

Como em todos os módulos, tivemos aqui atividades antes, durante e após encontro
ocorrido em Palmas, capital do Estado do Tocantins. A seguir relatamos os conteúdos traba-
lhados nestas atividades, bem como a dinâmica desenvolvida. Ao f inal, apresentaremos co-
mentários sobre o processo vivenciado, deixando a opinião do grupo de mestrandos
tocantinenses em relação à concepção e execução deste módulo.

4.1. Atividades Pré-Encontro

POLÍTICA TRABALHO E EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SAÚDE

Com o propósito de municiar os mestrandos acerca da evolução das políticas de saúde
no Brasil e das tecnologias informacionais que estruturam a ordem globalizada - na qual se
insere o Sistema Único de Saúde - as atividades instrucionais que antecederam o momento
presencial do módulo envolveram a realização de três atividades:

1. Construir uma linha cronológica da organização dos serviços da saúde no país, a
partir do texto da profa. Amélia Cohn.

2. Elencar a partir do texto ABC do SUS quais são os princípios organizativos do Siste-
ma Único de Saúde.

3. Destacar os cinco traços fundamentais da economia informacional, assim como os
quatro fatores principais que tem desempenhado papel substancial no êxito ou fra-
casso dos países na competitividade internacional.

Estas atividades foram realizadas individualmente e deveriam ser postadas, no ambiente
Moodle, pela ferramenta “Diário”. A seguir, arrolamos itens básicos abordados pelos
mestrandos em relação às três tarefas, ressalvada simplif icação da dinâmica que o “fórum de
debates” engendra, para efeito de exposição, na medida em que deixa de apreender a riqueza de
posicionamentos associadas às concordâncias, complementações e discordâncias a propósito dos
temas em discussão, estimulados e/ ou redirecionados pelos respectivos coordenadores.
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ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE NO BRASIL – UM APANHADO HISTÓRICO

Com base no texto de Amélia Cohn, os mestrandos construíram cronologias que per-
mitiram perceber a evolução das políticas de saúde no Brasil associada ao crescimento do
sistema previdenciário, em seus diferentes momentos, articulado com fatores econômi-
cos, políticos e sociais. Conforme apontado por um dos mestrandos “resgatar a história da
saúde é também resgatar a história da proteção social, que esteve sempre atrelada a fatos
e momentos históricos do Brasil”. Conforme apontado por outro mestrando, o estreito
vínculo entre essas políticas está relacionado principalmente ao f inanciamento no setor
saúde, que teve como uma das principais consequências “um precoce processo de
privatização dos serviços e de assistência médica, já na década de 20 do século passado”.

A cronologia construída pelos mestrandos inicia em 1919 com a instituição do seguro
contra acidentes de trabalho - antes dos anos 20 o atendimento era realizado por médicos
particulares ou por entidades f ilantrópicas como as Santas Casas de Misericórdia e outros.

Em 1923, levando em conta as constantes pressões dos trabalhadores, foi editada a Lei
Eloy Chaves que instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP’s), sendo esta consi-
derada a primeira modalidade de seguridade para trabalhadores do setor privado. Inicial-
mente, destinadas aos trabalhadores das estradas de ferro - os ferroviários – e, posteriormen-
te, estendidas às demais categorias prof issionais.

Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, anunciando tempos
de renovação sócio-econômica. O período entre 1933 e 1938 foi abalizado pela unif icação das
CAP’s e absorção das mesmas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP’s), congre-
gando várias categorias prof issionais, porém com diferenciação de alíquota de contribuição e
qualidade dos serviços por parte de cada categoria. Com a unif icação, os IAP’s passaram a ser
considerados como entidades públicas autárquicas, dirigidas pelo poder executivo, assesso-
radas por um conselho de representação paritária (empregados e empregadores) e sem poder
deliberativo.

A década de 50 é marcada pelo crescimento do Sistema Previdenciário Brasileiro, impul-
sionado, principalmente, pelo desenvolvimento urbano- industrial acompanhado do cresci-
mento do número de trabalhadores e da população a ser atendida pelo aparato institucional.
A Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), criada em 1960, expressa a necessidade de
uniformizar os benefícios prestados, conferindo à Previdência Social a responsabilidade pela
assistência médica individual aos seus benef iciários. É importante destacar, conforme obser-
vado, que nesse momento já estava cunhado “o perf il privatista dessa assistência médica, distan-
ciado das necessidades da população em geral”.

Foi durante o governo militar, após o golpe de 1964, que ocorreu a unif icação da previ-
dência social com a criação do Instituto Nacional de Previdência social (INPS) em 1966,
reforçando o perf il assistencialista da Previdência Social. Os mestrandos concluíram que a
inef iciência do sistema permaneceu, pois embora tenha ocorrido um aumento na arrecada-
ção, pelo crescente número de trabalhadores formais nas décadas de 60 e 70, bem como pelo
aumento nos investimentos, ainda é crescente a demanda social não atendida.

Com o objetivo de ampliar os benefícios da Previdência aos trabalhadores rurais, em
1963 foi criado o Fundo dos Trabalhadores Rurais, tendo sido implementado em 1971 o
PRORURAL.
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Em 1974 foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) e em 1977
foi instituído o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) que congre-
gou os benefícios sociais de todas as classes. Surge nesse momento propostas formais de
universalização dos benefícios previdenciários: concessão de benefícios a maiores de 70
anos, inválidos, trabalhadores rurais, acidentados no trabalho, salário-maternidade e par-
ticipação de contribuintes autônomos. É importante ressaltar que ao SINPAS f icou a res-
ponsabilidade pelos benefícios sociais e ao INAMPS a assistência médica.

A década de 70 foi marcada pelo crescente descontrole f inanceiro da previdência, ten-
do as despesas com assistência médica um dos principais responsáveis. Para reverter esse
problema o governo aumentou as alíquotas de contribuição e de importação de produtos
supérfluos, a emissão de títulos do tesouro nacional e as contribuições dos aposentados e
pensionistas, entre outras medidas.

Para os mestrandos, os péssimos indicadores de saúde das décadas de 70, 80 e até o início
dos anos 90 refletiam a inef iciência das políticas públicas de saúde, permeadas por um mo-
delo médico-privatista hegemônico excludente, e marcadas por alta complexidade tecnológica,
altos custos operacionais e pouca resolutividade.

Na década de 80 surgiram medidas com o objetivo de conter as despesas, as AIS (Ações
Integradas de Saúde) e as AIH’s (Autorização de Internação Hospitalar). Enquanto que com
as AIHs propunha-se um maior controle sobre o setor privado, as AIS surgem como proposta
alternativa para a constituição de um sistema de saúde adequado às reais necessidade da
população, viabilizando sua universalização e equidade. Nesse contexto emerge a proposta
do Sistema Unif icado e Descentralizado de Saúde (SUDS), na forma de convênios assinado
em 1987 entre o INAMPS e as Secretarias Estaduais de Saúde. Essa Proposta antecipa a
Constituição de 1988 que cria o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como princípio a
descentralização, com um comando único em cada esfera de poder. Ressalta-se que a “Cons-
tituição Cidadã” institui a saúde como direito de todos e dever do Estado enquanto acesso
universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Constituição de 1988 avançou no sistema de proteção social na medida em que preco-
niza um conjunto de ações integradas com vistas a assegurar o direito à saúde, assistência e
previdência social selando assim “não mais um seguro saúde, mas sim uma seguridade social”.
A constituição estabeleceu os critérios de universalidade aos benefícios, equidade no acesso,
forma de contribuição, uniformidade, equivalência e irredutibilidade nos valores dos benefí-
cios e serviços, diversidade de f inanciamento e a gestão descentralizada com a participação
do controle social. Ainda segundo os mestrandos, a nova constituição assegurou mudanças
nos critérios de concessão de benefícios; fortaleceu os Ministérios do trabalho e da Saúde ao
atribuir a estes a responsabilidade de f iscalizar as condições de trabalho e o desenvolvimento
de ações capazes de interferir sobre as causas dos acidentes de trabalho, além de def inir a
participação do setor privado e f ilantrópico de forma complementar na prestação de serviços
aos usuários do SUS.

Como críticas ao SUS, os mestrandos apontaram a permanência de entraves para a
efetivação do Sistema Público e qualif icado de saúde, quais sejam: Centralização em nível
federal de diretrizes das políticas de saúde e de f inanciamento dando pouca autonomia aos
Estados e Municípios de formularem políticas próprias, mais adequadas às necessidades   locais
e, ainda, a acentuada terceirização dos serviços de saúde, “aproximadamente 70% dos servi-
ços prestados pelos estados”.
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Os mestrandos concordam com a Amélia Cohn que defende que o Estado deve assumir
a produção dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção na sua totalidade ou em
grande parte dela, exercendo rígido controle sobre o setor privado, para garantia da reali-
zação das ações de saúde e de gestão da saúde.

PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Em resposta ao segundo questionamento da professora – identif icar os princípios
organizativos do SUS - os mestrandos ressaltaram que o indivíduo deve ser visto como um
todo pelo sistema de saúde e este deve estar voltado à integralidade para promover e recupe-
rar a saúde do cidadão. Portanto o sistema único lançou ferramentas para consolidar redes,
vínculos e co-responsabilidades entre gestores, trabalhadores e usuários. É importante des-
tacar que os mestrandos foram unânimes ao elencar e def inir os (5) cinco princípios
organizativos do SUS:

• Regionalização e hierarquização: Os serviços de saúde devem ser organizados em
níveis de complexidade tecnológica crescente, onde o acesso da população deve se dá
preferencialmente através do nível primário, que deve está preparado para atender a
maioria das demandas trazidas pelos usuários do sistema e referenciar as demais para
os serviços de maior complexidade tecnológica (níveis secundário e terciário). Devem
ainda estar organizados dentro de um território geográf ico determinado para uma
população def inida daquele território, permitindo assim, um maior conhecimento das
necessidades e prioridades dessa população, favorecendo dessa forma, ações de vigi-
lância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além das
ações ambulatoriais e hospitalares, em todos os níveis de complexidade.

• Resolubilidade: Implica na capacidade que o serviço de saúde deve ter para enfrentar
e resolver os problemas de saúde seja no atendimento individual e ou na resolução de
problemas de impacto coletivo, até o nível de sua competência.

• Descentralização: refere-se a distribuição de recurso e de serviços de saúde entre as
três esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal – seguindo o pressuposto de
que, quanto mais próximo do problema de saúde maior será o acerto na elaboração de
medidas para solucioná-los, otimizando assim, os recursos aplicados na saúde.

• Participação popular: defende a participação ativa do cidadão na construção das
políticas de saúde e do controle de sua execução, através dos Conselhos de Saúde e
Conferências de Saúde, em todas as instâncias do governo.

• Complementaridade do setor privado: quando a insuf iciência do setor público, a
contratação de serviços privados pode acontecer desde que, o interesse público preva-
leça sobre o particular; a instituição privada deve estar de acordo com os princípios
básicos e normas técnicas do SUS e a posição dos serviços privados devem estar def ini-
das na lógica de hierarquização e regionalização do SUS, devendo os gestores primeiro
planejar o serviço público, complementando a rede assistencial com o setor privado.
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ECONOMIA INFORMACIONAL E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL

Por f im, respondendo à terceira tarefa, os mestrandos ressaltaram que a economia
informacional foi constituída de forma gradual a partir da segunda metade do século passado,
e constitui elemento fundamental no cenário atual das economias mundiais. Apresentamos
em seguida os traços fundamentais da economia informacional elencados pelos mestrandos,
esclarecendo que os traços são articulados de forma sistêmica:

1. A produtividade e o crescimento econômico dependem da aplicação da ciência e da
tecnologia ao processo produtivo, bem como da qualidade da informação e da gestão
na atividade econômica. E, segundo os mestrandos, este traço caracteriza bem os
sistemas econômicos avançados;

2. Transição nas sociedades avançadas de atividades de produção material a atividades
de processamento de informação. Ressalta-se, que segundo o autor do texto base, este
é um traço de influência secular, mas que se intensif icou signif icativamente nos últi-
mos anos;

3. Transformação profunda na atividade econômica organizacional. Conforme aponta-
do pelos mestrandos, este traço ocasiona nas economias “o detrimento das grandes
empresas verticalmente integradas e burocratizadas, em relação à valorização dos
sistemas e redes entre unidades econômicas horizontais e descentralizadas”.

4. A nova economia é considerada uma economia global na qual o capital, produção,
gestão, mercados, força de trabalho, informação e tecnologia se organizam em fluxos
que atravessam as fronteiras nacionais;

5. Desenvolvimento das revoluções tecnológicas mais importantes da História huma-
na, com eixo central nas tecnologias de informação (microeletrônica, informática,
telecomunicações), em torno das quais se articula uma série de descobertas e aplica-
ções tecnológicas em todos os campos (biotecnologia, novos materiais, laser, energia
renováveis).

6. As demandas de produção são determinadas pelo mercado tornando necessária a
flexibilização da produção e da gestão com o objetivo de atender às necessidade e
exigência da lógica mercadológica. Conforme apontado pelos mestrandos, é através da
informação que a tecnologia pode agir com precisão para alcançar seus objetivos. Este
novo paradigma de atividade econômica é bem expresso pelo dinamismo e
desburocratização das pequenas e médias empresas.

Ainda no contexto da economia informacional, foi consenso entre todos a apresentação
dos quatro fatores principais que tem desempenhado papel substancial no êxito ou fracasso
dos países na competitividade internacional, sendo eles:

1. A capacidade tecnológica da estrutura produtiva da economia em função da trans-
formação dessa estrutura, no sentido de um funcionamento característico da
economiainformacional;

2. Capacidade de acesso a um grande mercado integrado e em expansão, por exemplo,
o norte-americano, japonês e europeu. Os mestrandos enfatizaram que é preciso
verif icar a melhor forma de competitividade, ressaltando que esta deve estar sempre
dentro dos limites da preservação do sistema do comércio;
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3. Diferencial de custos de produção (não simplesmente referidos ao trabalho) numa
área determinada e os preços no mercado de destino; conforme destacado pelos
mestrandos, a questão da qualidade tecnológica deve ser levada em consideração para
que produto seja ef icaz na comercialização num mercado amplo e de alto nível de
renda;

4. A competitividade na nova economia informacional global parece depender em
boa medida da capacidade política das instituições nacionais e supranacionais para
dirigir a estratégia de crescimento econômico dos países ou áreas pelos quais são
responsáveis. Os mestrandos enfatizaram que vários estudos demonstram a correla-
ção direta entre o nível tecnológico dos diversos setores da economia e sua
competitividade. Sintetizando vários estudos, Castells e Tyson (1988) conf irmam a
importância da ciência e tecnologia nesta competitividade, e atestam sua distribui-
ção desigual entre as várias nações.

Cabe destacar que, de acordo com os mestrandos, todos esses fatores contribuíram
para elevar o desenvolvimento econômico de países como Estados Unidos, Japão, e a co-
munidade Europeia, ao passo que também levaram muitos países à derrocada econômica,
por não acompanharem esse novo processo de organização, tecnologia e flexibilidade de
produção. Mercado este em via de constantes mudanças na obtenção de uma melhor pro-
dutividade e ganhos.

Finalizando, para os mestrandos não pareceu haver muita articulação da relação entre
este último tema – economia informacional – com o abordado anteriormente no módulo.
Esta discussão veio a aparecer no encontro presencial, que será relatado mais adiante neste
texto.

ARTICULAÇÃO ENSINO-SERVIÇO

A construção do conhecimento desenvolvido na temática Articulação Ensino-Serviço
aconteceu através de algumas atividades, sendo que a primeira, antes do encontro presencial
em Palmas, foi a leitura de publicação do Ministério da Saúde (2007) intitulada “Programa
Nacional de Reorientação da Formação Prof issional em Saúde - Pró-Saúde: com os objetivos
de: implementação e desenvolvimento potencial”. Após a leitura, a atividade continuou com
a discussão, em um fórum virtual, sobre a concepção do Pró-Saúde e seus três eixos temáticos
de (orientação teórica, cenários de prática e orientação pedagógica), bem como sobre as
experiências vivenciadas pelos alunos na perspectiva dos desaf ios do processo de ensino-
aprendizagem no contexto da articulação com os serviços.

A discussão sobre a temática Articulação Ensino-Serviço foi a primeira a se valer do fórum
de discussão do ambiente virtual Moodle como estratégia de ensino-aprendizagem. O fórum
de discussão é um método utilizado na educação a distância com objetivo de oportunizar a
comunicação entre os alunos e docentes sobre algum conteúdo. Nos fóruns o docente propõe
a discussão de tópicos do módulo visando o aprofundamento da aprendizagem. O fórum,
por outro lado, pode também ser utilizado com a f inalidade de avaliação do processo de
ensino-aprendizagem.

Como dinâmica os alunos, após leitura do texto, deveriam postar seu comentário refe-
rente ao que foi apreendido do texto, correlacionando com suas experiências e vivências.
Nessa primeira experiência de participação no fórum, as publicações/postagens acontece-
ram de forma individualizada - cada aluno (num total de 28) postou suas considerações
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sobre o tópico proposto. Em algumas postagens houve, de forma incipiente, comentários
de outro(s) aluno(s). O professor Geraldo Cury, responsável pela discussão dessa temática,
postou comentários em todas as postagens dos alunos, fazendo contribuições e/ou estimu-
lando novos pontos para discussão e reflexão.

Após resgatar todas as postagens publicadas no fórum Moodle, procedemos à análise e
identif icamos os pontos mais abordados, as experiências relatadas e as reflexões surgidas
nesse processo de discussão. Dentre as abordagens, inicialmente resgatamos as questões
conceituais trazidas pelo documento base de leitura.

O progresso da ciência levou a supervalorização do tecnicismo, que se tornou uma ca-
racterística forte do ensino de nossa época. Os prof issionais de saúde dominam cada vez
mais a técnica e, ao mesmo tempo, se tornam, cada vez menos, sensíveis aos problemas hu-
manos. Percebe-se que a relação prof issional-usuário deteriorou-se em todas as áreas da
saúde. O dialogo foi substituído pelo procedimento técnico, o que leva a nos depararmos
com situações-problemas que alteram a capacidade dos serviços de saúde de responderem de
forma satisfatória às demandas por saúde na vida individual e coletiva da população; além
disso, mostra uma limitação na formação dos prof issionais de saúde quando a temática em
discussão é o Sistema Único de Saúde.

Diante da necessidade de construção de um novo modelo assistencial de saúde orienta-
do pelos princípios doutrinários e organizacionais do SUS, superando a perspectiva
hegemônica das práticas de saúde, os Ministérios da Saúde e da Educação, lançam a partir do
Programa Nacional de Reorientação da Formação Prof issional em Saúde - Pró-Saúde.
O Pró-Saúde defende uma proposta de mudança em relação ao olhar dos prof issionais de
saúde sobre o processo saúde-doença, de práticas educativas em cenários próprios do siste-
ma público de saúde, em especial na atenção básica, e de um novo olhar do processo pedagó-
gico de formação de prof issionais, superando práticas pedagógicas tradicionais, possibili-
tando que os estudantes ocupem lugar de sujeito reflexivo na construção do processo de
ensino aprendizagem, aprendendo a aprender, tendo o professor como facilitador desse processo.

O Pró-Saúde tem como principal perspectiva o desenvolvimento da interação ensino-
serviço através de três eixos de mudanças, sendo que cada um dos eixos desdobra-se em três
vetores próprios: o primeiro eixo defende mudanças na Orientação Teórica dos cursos
(priorizando-se vetores como estudo dos determinantes de saúde, a pesquisa ajustada a rea-
lidade local e a educação permanente); o segundo defende a adequação dos Cenários de
Prática (fomentando a integração ensino-serviço, utilização dos diversos níveis de atenção e
integração dos serviços próprios das instituições de ensino com os serviços de saúde) e, por
f im, reformulando a Orientação Pedagógica dos cursos (através de melhorar a integração
básico-clínica, a análise crítica dos serviços e a aprendizagem ativa).

Os três eixos propostos pelo Pro-Saúde vêm agir como indutores de uma transformação
da aprendizagem. Na ORIENTAÇÃO TEÓRICA podemos ressaltar a relevância de estudar
os aspectos determinantes do processo saúde-doença, levando em consideração os fatores
biopsicossociais; além disso, se faz necessário o entendimento amplo sobre o modelo do
SUS. Ainda neste eixo há que se discutirem as ofertas de pós-graduação e educação perma-
nentes voltadas às necessidades assistenciais. No eixo CENÁRIOS DE PRÁTICA, a proposta é
desconstruir aquele modelo hospitalocêntrico, voltado para o aparato tecnológico sof istica-
do e caro. Pretende-se a formação do prof issional estabelecendo-se a integração ensino-
serviço nos cenários variados de aprendizagem, seja em nível básico ou de alta complexi-
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dade, para que ele possa perceber os vários níveis de atenção e praticar o sistema de refe-
rência e contra-referência. Nesta premissa é importante também que os serviços universi-
tários possam se articular com os do SUS num processo de integração completa. No
eixo ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, o professor deixa de ser o centro das atenções, pas-
sando o aluno a ser o sujeito da história, buscando ativamente a construção do conheci-
mento, sendo o professor um facilitador. Isto acontece através da problematização, estimu-
lando-se o raciocínio analítico e crítico da atenção básica. O ciclo clínico e básico não po-
dem de maneira nenhuma sofrer separações, pois a proposta é exatamente estabelecer
desde o início da formação uma integração dos dois ciclos com a f inalidade de se criar
senso crítico e ref lexivo para contemplar uma mudança metodológica utilizando a
problematização, ambientes variados, maneiras de avaliação não apenas formativas, mas
também somativas, valorizando-se todos os aspectos da formação dos alunos.

Assim, entende-se que a integração ensino–serviço de saúde envolve docentes, estu-
dantes e prof issionais da saúde, com foco central na comunidade e no usuário do SUS,
possibilitando uma educação permanente, com a imersão do estudante no cotidiano dos
serviços de saúde, que se disponibilizam como um dos recursos para aprendizado do cui-
dado. Tal integração supera a formação fragmentada e especializada de prof issionais que
hoje se apresentam mais comprometidos com ferramentas tecnológicas do que com o ser
humano que necessita de cuidados e atenção.

Na abordagem da percepção dos mestrandos sobre o Pró-Saúde e considerando as
vivências enquanto prof issionais das instituições de ensino ou dos serviços de saúde, vários
são os pontos que surgem. Os mestrandos apontam que a articulação ensino-serviço, pro-
posta do Pró-Saúde, representa um enorme desaf io, uma vez que nem as instituições de
ensino, nem a rede SUS estão preparadas para este movimento. Apontam ainda que há
despreparo por parte do SUS, principalmente estrutural, quanto ao recebimento dos alunos
dos cursos de saúde e que os serviços querem os professores para "tapar" os buracos do aten-
dimento na assistência.

Acreditam que a falta de manejo e até mesmo conhecimento de como realizar essa arti-
culação acarreta práticas universitárias descontínuas no serviço, visto que na maioria das
vezes a Universidade procura o serviço quando necessita dele para suas atividades práticas e
em seguida o abandona, só retornando em virtude de novas atividades. As práticas dentro do
serviço são pontuais e acaba por ensinar apenas procedimentos, sem haver espaço para uma
reflexão social crítica e continuada.

Comentam também que a educação prof issional em saúde, como se apresenta hoje, não
“gera”, salvo poucas exceções de prof issionais sensibilizados, preparados e dispostos a traba-
lhar para a edif icação de um sistema de saúde universal, integral e equitativo.

Entendem que alterações mais profundas e signif icativas não podem ocorrer apenas no
âmbito das escolas (mudança curricular, redirecionamento dos conteúdos trabalhados,
redistribuição de práticas e renovação de estratégias pedagógicas) como muitos acreditam.
As dif iculdades encontram-se principalmente na concepção coletiva de saúde, tão arraigada
à história brasileira que faz a população querer a saúde clientelista, paternalista, não-
universalizante e curativa de sempre. Sendo os prof issionais também povo, deixam remanescer
em suas práticas o “modelo antigo” de fazer e sentir saúde.

Diante dessas questões alguns mestrandos acreditam que o trabalho está em envolver
e desenvolver estratégias que permitam, tanto ao docente quanto aos prof issionais dos
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serviços, conhecerem e reconhecerem não apenas as inovações, mas promoverem discus-
sões em ambos os campos, permitindo a integração dos conhecimentos e auxiliando na
resolução e atendimento das necessidades existentes na rede.

Apontam ainda os mestrandos a necessidade de investimentos em processos de educa-
ção permanente para dentro, mas também para fora das instituições formadoras, atingindo-
se a rede SUS, para que se possa compreender o quanto a Universidade tem responsabilidade
neste processo, e o quanto ela pode contribuir com a mudança nos cenários apresentados.

Assim, diante dos desaf ios de construção do SUS, um dos fatores primordiais é a presen-
ça, no sistema de saúde, de prof issionais conhecedores dessa nova proposta de atuação, que
acreditem nela e que saiba colocá-la em prática, dentro do que se chama hoje de prof issional
com “perf il” para atuação no SUS.

Para avançar nas discussões e efetivar a proposta do Pró-Saúde identif icam-se, no fórum,
algumas estratégias que poderiam contribuir: criação de programas de residência médica e
multiprof issional em saúde da família; desenvolvimento de projetos como o PET-Saúde, pro-
jetos de extensão, programas de educação permanentes presenciais e a distância; lançar mão
de ferramentas que possam auxiliar nas dúvidas dos prof issionais como o Telessaúde, fo-
mentar boas práticas com premiação de bons prof issionais e remunerar pelo alcance de me-
tas; estímulo a mais eventos científ icos, intervenção em gestores que ainda tem uma visão
equivocada e que norteiam-se apenas por produtividade numérica; fornecimento de repasse
de incentivos para os municípios que recebem alunos de graduação em suas Unidades Bási-
cas de Saúde; proporcionar estágio obrigatório dos cursos de saúde no SUS; e  inserir o SUS
no componente curricular dos cursos.

Entendem que o Pró-Saúde é um importante instrumento para melhorar o processo de
formação dos prof issionais de saúde com vistas a aquisição de um perf il para atuar no Siste-
ma Único de Saúde, através da contribuição que o ensino traz para o serviço e vice-versa,
através dos momentos de troca de experiência entre prof issionais (da gestão e das unidades
de saúde) docentes e discentes. Nesse contexto ganha o ensino com a possibilidade de forma-
ção prof issional voltada para a realidade atual do sistema de saúde, ganha o serviço de saúde
pela possibilidade de ter prof issionais em educação continuada com a presença da academia
e com a presença de futuros prof issionais em sua rede, formados dentro dessa nova perspec-
tiva, e ganham os discentes por se apresentarem mais preparados para a atuação prof issional,
após formatura, em consonância com a nova expectativa que se tem dos prof issionais que
atuarão no sistema de saúde brasileiro.

É vigente, real e relevante a proposta desaf iadora do PRO-SAÚDE, estabelecida pelo
Ministério da Saúde e Educação e parcerias f irmadas com estados e municípios. Diante da
realidade enfrentada pelos serviços prestados em saúde, na exaltação do Sistema Único de
Saúde, temos desaf ios que perpassam pela estrutura, de f inanciamento, por alcance de
melhorias de indicadores em saúde, de educação permanente entre outros, com reflexo em
uma rede integrada em níveis de atenção à saúde da população. Desaf ios que apresentam em
seus pilares o prof issional de saúde condutor deste processo, que precisa refletir os princípi-
os e diretrizes, bem como a aplicabilidade prática ef icaz, ef iciente e humanizada do SUS.

Estes desaf ios são enormes, mas urgentes para a melhoria do ensino aprendizagem, bem
como para o próprio SUS que necessita de formação voltada para si, como forma de avançar
ao ponto que o país precisa.
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Após as reflexões apresentadas pelos discentes no fórum do ambiente Moodle, o do-
cente responsável pela temática propõe novas ref lexões ao grupo que contribuiu para
ampliar nosso entendimento e reflexão critica sobre a temática. Dentre as contribuições
sugeridas, o docente propõe aos discentes refletirem sobre como tem acontecido no dia a
dia de cada um o processo de interação ensino serviço, quais as maiores dif iculdades que
observam na vivência desse processo, como percebem a participação e integração dos alu-
nos universitários nas unidades de saúde, como a instituição de ensino superior vê os servi-
ços de saúde e como tem sido essa relação.

O docente apresenta na discussão do fórum que o Pró-Saúde é parte de um processo,
sendo que as questões abordadas por esse programa já eram trabalhadas antes da sua implan-
tação e continuaram mesmo que ele se encerre. Nessa visão de processo f icam claro os limites
e as dif iculdades que todos vivenciamos ao trabalhar essa integração. Instituições de Ensino
Superior e Serviços de Saúde têm suas dif iculdades, e os limites das propostas de integrá-los
estão colocados na prática do dia a dia. Discute que a distância entre propostas e a realidade
provoca uma lacuna difícil de ser trabalhada. Mas do ponto de vista de processo em constru-
ção, certamente seremos mais otimistas em relação a tudo isso.

Apresenta ainda, nas discussões, que nós precisamos entender que os Serviços de Saúde
devem ser vistos como parceiros na construção do conhecimento, numa nova relação, em
que cedem não apenas espaços, mas a possibilidade de construção do NOVO. Resistências à
parte precisamos entender, as dinâmicas dos Serviços de Saúde, que a cada quatro anos po-
dem mudar de forma importante, mas isso faz parte do processo de entendimento de cons-
trução democrática do País.

Por f im, o docente responsável pela temática destaca que os pontos centrais da questão
da integração ensino-serviço são: o modelo, a formação prof issional, a gestão e a
interdisciplinaridade, e propõe a discussão sobre aprendizagem signif icativa, educação con-
tinuada versus educação permanente, à busca de soluções para os problemas vividos nas
nossas experiências e as possibilidades disponíveis para facilitar o trabalho dos prof issionais.

Todas as discussões propostas foram debatidas no encontro presencial, fomentando-se
assim a consolidação da construção do conhecimento referente a essa temática.

4.2. Atividades Presenciais

As atividades presenciais ocorreram nas dependências da Universidade Federal do
Tocantins no Campus de Palmas, nos dias 16 e 17 de abril de2011. Segue o relato destas ativida-
des, desenvolvidas no âmbito das políticas de saúde e educação e da integração ensino- serviço.

POLÍTICA TRABALHO E EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SAÚDE

A temática das Políticas Públicas de Saúde e Educação, abordada pela professora Paulete
Goldenberg, teve como base as leituras prévias dos textos sobre A Saúde na Previdência Soci-
al e na Seguridade Social: antigos estigmas e novos desaf ios), “o ABC do SUS do Ministério da
Saúde (Brasília – 1990)” , assim como os textos de Castells e Régnier –  devidamente trabalha-
das nas atividades pré-encontros.

A professora inicia o momento presencial traçando uma linha do tempo a propósito da
organização dos serviços de saúde no país, a partir do diálogo com os alunos. Ao longo desta
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construção ela recompõe o cenário econômico social cultural e político da sociedade bra-
sileira subjacente à renovação das propostas políticas no âmbito da saúde e da educação.

 Iniciando em 1900, ela faz referências aos médicos privados e Santas Casas, às campa-
nhas em São Paulo, tendo como cenário o ciclo do café, a relevância da migração europeia, os
interessas das oligarquias, paralelamente ao desenvolvimento urbano- industrial que impri-
miria novas demandas em torno da saúde. Reportando à primeira guerra mundial, em meio
aos avanços modernizantes, surgem as Caixas de Aposentadorias e Pensões, instaurando o
atendimento médico individualizado aos trabalhadores no âmbito das empresas. Na era Vargas,
diante da renovação da economia do país são regulamentadas as relações entre capital e tra-
balho e conf iguração dos Institutos de Aposentadorias e Pensões.

Com o Golpe Militar ocorre a unif icação dos serviços previdenciários que dá origem, em
1967, ao INPS. No contexto de reorganização econômica que se seguiu após a segunda guerra
mundial, a professora Paulete aborda temas como a importância da Conferência de Alma
Ata, da oitava Conferência Nacional de Saúde que desembocaria na proposição da criação do
Sistema Único de Saúde em 1988.

Em um segundo momento, a professora distribuiu textos sobre modelos de organização
do trabalho para serem discutidos em pequenos grupos, tendo em vista sua apresentação
para o conjunto dos alunos. Desencadeadas as discussões em torno destes modelos, abre-se
oportunidade de estabelecer os nexos históricos que acompanham as transformações por
eles anunciadas, ao longo da linha do tempo. Estabelecendo, agora, uma articulação com o
tema anteriormente abordado f ica evidenciado que as novas formas de trabalho não só
incidem em novos requerimentos em termos de saúde, mas na formação de um novo tra-
balhador, o que pressupõe a renovação do ensino. Neste processo torna-se possível situar
melhor o processo de “globalização” e descentralização da economia, assim como da
institucionalização da nova LDB (1996) e das Diretrizes Curriculares Nacionais (2000).
Essa discussão, segundo os mestrandos, faz sentido quando pensamos no perf il de educa-
ção que desejamos para nosso país – um tema essencial para qualquer prof issional que
deseje f irmar-se na carreira de docentes ou de formadores de prof issionais, capazes de
atender aos requisitos da implantação de um sistema mais justo de saúde.

INTEGRAÇÃO ENSINO- SERVIÇOS

O segundo dia do encontro foi marcado pela apresentação, pelo professor Geraldo
Cunha Cury, sobre o Programa de Reorientação da Formação Prof issional em Saúde – Pró-
Saúde. O Professor Geraldo apresentou o site do Programa, bem como relata verbalmente
algumas experiências relacionadas ao Programa. A exposição é dialogada, e as discussões
versam sobre a signif icância social da ciência, a necessidade de políticas públicas para a saú-
de e o papel da interação ensino-serviço na formação de prof issionais mais adequados às
necessidades da sociedade.

Pela clareza com que apresenta o tema tratado nesse dia, reproduzimos abaixo o
editorial “Pró-Saúde e PET-Saúde: A Construção da Política Brasileira de Reorientação
da Formação Profissional em Saúde”  (HADDAD et al, 2012).

“O Programa Nacional de Reorientação da Formação Prof issional em Saúde
(Pró-Saúde) foi criado a partir do acúmulo construído, ao longo das décadas
anteriores, em experiências de integração ensino-serviço e também a partir da
avaliação do Promed, primeira iniciativa governamental voltada para apoiar a
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implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em 20 cursos de
graduação em Medicina.

Na mesma época em que o Pró-Saúde foi instituído, o Ministério da Saúde, por
meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em
parceria com o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) e com docentes e pesquisadores vinculados a universidades das diferentes
regiões do País, realizou um estudo sobre a aderência dos cursos de graduação às
DCN. O estudo teve um recorte que envolveu os cursos de Enfermagem, Medici-
na e Odontologia. O Promed, que incidira apenas na Medicina, foi ampliado para
a Enfermagem e para a Odontologia no Pró-Saúde I em 2006. Eram estas tam-
bém as prof issões inseridas na Estratégia de Saúde da Família. Já o Pró-Saúde II
foi estendido, em 2007, para as 14 prof issões da área da saúde, seguindo a reco-
mendação do Conselho Nacional de Saúde e o mesmo movimento de criação dos
Núcleos de Apoio à Estratégia de Saúde da Família (Nasf), que promoveram a
inserção de outros prof issionais da saúde na atenção básica no Sistema Único de
Saúde (SUS).

O estudo realizado mostrou que embora as DCN, instituídas em 2001 para a
Enfermagem e a Medicina e em 2002 para a Odontologia, já estivessem retrata-
das nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação criados após essas datas,
a sua implementação ainda não havia se efetuado na prática. Essa observação
foi possível de ser identif icada a partir da análise dos relatórios de avaliação dos
cursos.

Nesse sentido, a implementação do Pró-Saúde I em 89 cursos de graduação das
três áreas já citadas, seguido do Pró-Saúde II, que ampliou o seu alcance para
toda a área da saúde, abrangendo um total de 359 cursos de graduação, desempe-
nhou um papel importante na efetiva implementação das DCN e também na
reorientação da formação, na direção de que o processo de ensino-aprendizagem
se dê desde o princípio e ao longo de todo o curso, inserido e articulado com a
rede de serviços, com ênfase na atenção básica, na compreensão ampliada dos
determinantes sociais no processo de saúde-adoecimento, com ênfase no apren-
dizado do aluno e no uso das metodologias ativas e na concepção de saúde usuá-
rio-centrada.

A análise dos 186 artigos apresentados para publicação nos dois números especi-
ais da Revista Brasileira de Educação Médica (Rbem), somada às centenas de
trabalhos sobre o tema que têm sido apresentados em congressos científ icos e
aos artigos já publicados neste e em outros veículos, evidencia os resultados e as
experiências enriquecedoras e singulares que são consequência do amplo
engajamento e ação articulada das universidades com os serviços e os gestores
do SUS e com os usuários do sistema, por meio da participação dos conselhos de
saúde nas Comissões Gestoras Locais de acompanhamento dos projetos do Pró-
Saúde.

O monitoramento e avaliação do Pró-Saúde e a identif icação dos avanços e
desaf ios ainda por ser enfrentados conduziram à criação do Programa de Educa-
ção pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde), que teve o objetivo geral coincidente
com o Pró-Saúde, mas lançou mão de estratégias complementares, focadas no
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eixo dos cenários de prática e no processo de ensino-aprendizagem que se dá na
rede de serviços, em uma relação que envolve o docente, o estudante, a equipe de
saúde do serviço e os usuários do SUS.

Se o Pró-Saúde foi estruturante para promover mudanças institucionais e o
deslocamento da área da saúde da universidade, de dentro dos seus muros, para a
integração com a comunidade e suas necessidades no SUS, o PET-Saúde reforçou
esse movimento, conferindo maior concretude ao processo por meio de projetos
diretos de intervenção com base em diagnóstico situacional do território.

O PET-Saúde ajudou a introduzir o componente pesquisa, em especial a pesquisa
clínica, a pesquisa-ação, a pesquisa sobre ensino e aprendizagem e sobre a
gestão dos serviços da saúde. Esse componente, juntamente com o ensino-apren-
dizagem incorporados aos serviços e ao processo de trabalho em saúde, tem
contribuído decisivamente para qualif icar a atenção à saúde prestada, e isso está
evidenciado em estudos comparativos já publicados.

No eixo da orientação pedagógica, a formação docente não orientada ao proces-
so de mudanças em curso e a falta de valorização da graduação em relação à
pós-graduação na universidade apontaram a necessidade de buscar estratégias
que incidissem sobre a pós-graduação e que pudessem também, nesse espaço,
legitimar e contribuir para a valorização da graduação.

Assim, como estratégia complementar ao Pró-Saúde e ao PET-Saúde, o Ministé-
rio da Saúde, por meio da SGTES em parceria com o Ministério da Educação, a
partir da Secretaria de Educação Superior (Sesu), e com a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), instituiu o Programa Nacional
de Desenvolvimento Docente em Saúde (Pró-Ensino). O objetivo do Pró-Ensino é
promover a formação docente orientada à sustentabilidade do processo de mu-
danças em curso e fortalecer as linhas de pesquisa relacionadas ao ensino e à
graduação.

O trabalho desenvolvido pelo Instituto Regional da Faimer (Foundation for the
Advancement of Medical Education and Research) no Brasil, sediado na Univer-
sidade Federal do Ceará, com o apoio da SGTES, também vem exercendo um
relevante papel na formação de uma rede de docentes em todo o País, capacita-
dos para exercer a liderança na formulação e implementação dos projetos de
mudanças no ensino na área da saúde.

O grande número de artigos submetidos para dois números especiais da Rbem
reflete o crescimento e amadurecimento dos resultados desses programas e
constitui-se uma oportunidade ímpar de registrar e compartilhar a trajetória
trilhada, fazendo um balanço, identif icando o quanto se avançou e tomando
fôlego para prosseguir no enfrentamento dos novos e vultosos desaf ios que se
apresentam pela frente.

Os avanços alcançados não devem nos imobilizar, já que o ponto de chegada
coincide com o ponto de uma nova partida. O SUS acaba de regulamentar parte
da Lei Orgânica da Saúde, a Lei nº8.080/1990 por meio do Decreto nº 7.508/2011.
A consolidação do processo de regionalização do SUS, e em cada região da saúde,
assim como a consolidação das redes de atenção à saúde, estão na ordem do dia.
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Indicadores estão sendo criados para que se possa medir o acesso com qualidade à
atenção à saúde e o grau de satisfação dos usuários do SUS. E para que isso possa
se tornar realidade, não há dúvidas de que os prof issionais e trabalhadores da
saúde são imprescindíveis.”

Em outro editorial “Pró-Saúde e PET-Saúde: Experiências exitosas de integração
ensino-serviço” (FERREIRA et al, 2012)  foram apresentados temas que também foram
tratados nessa apresentação e por este motivo são reproduzido a seguir.

É com satisfação que se apresenta, por meio da parceria estabelecida entre o
Ministério da Saúde, a partir da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde (SGTES), e em parceria com os editores da Revista Brasileira de Educa-
ção Médica (Rbem), dois números especiais dedicados a artigos selecionados
entre as experiências desenvolvidas pelo Programa Nacional de Reorientação da
Formação Prof issional em Saúde (Pró-Saúde) e pelo Programa de Educação pelo
Trabalho em Saúde (PET-Saúde).

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde (SGTES), e o Ministério da Educação, a partir da Secretaria de
Educação Superior (Sesu), vêm formulando e desenvolvendo as políticas nacio-
nais de educação superior e formação dos prof issionais da saúde em progressiva
articulação e integração.

O periódico The Lancet publicou, na sua edição de maio de 2011, um número
especial com uma série de artigos exclusivos sobre a saúde no Brasil e os resulta-
dos, avanços e desaf ios do Sistema Único de Saúde (SUS). Os editores daquela
publicação introduzem o assunto relatando que, desde janeiro deste ano, o País
foi assumido por um novo governo que tem no seu comando, pela primeira vez,
uma mulher, a presidente Dilma Rousseff. Fazem referência à posição de desta-
que que o Brasil assumiu, passando para a a ser a quinta economia do mundo,
com uma taxa de crescimento econômico que atingiu 7,5% no ano passado. O
editorial menciona que em 1989 o Brasil era um dos países com maior desigual-
dade no mundo e que, nas duas últimas décadas, o SUS melhorou sensivelmente
o acesso da população à atenção primária à saúde e ao atendimento de urgência
e emergência.

Nesse mesmo periódico, Almeida-Filho (2011) escreve sobre Educação Superior e
Saúde no Brasil. O autor cita que a força de trabalho em saúde no Brasil é com-
posta por 1,5 milhão de trabalhadores, a maioria deles com vínculo no serviço
público (52% dos enfermeiros, 44% dos médicos, 27% dos dentistas, 11% dos
farmacêuticos e 10% dos psicólogos). Cita também que são oferecidos no País
3.493 cursos de graduação na área da saúde, dos quais 185 cursos são de Medici-
na, com 97.994 estudantes matriculados. O autor fala dos desaf ios e dif iculdades
enfrentadas para a formação na saúde no Brasil e menciona como importantes
fatores de superação: o Programa de Reestruturação e Expansão das Universida-
des Federais (Reuni), que aproxima a educação superior no Brasil das diretrizes
estabelecidas pelo Processo de Bolonha e dobra o número de vagas públicas no
ensino superior, entre outros; e o Programa Nacional de Reorientação da Forma-
ção Prof issional em Saúde (Pró-Saúde), que investe na reorientação da formação
para atender às demandas do SUS por prof issionais de saúde com formação mais
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humanista, socialmente comprometida, orientada ao conceito ampliado de saúde,
com foco na atenção primária.

Decorridos seis anos do processo de implantação do Pró-Saúde e três anos da
implementação do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde),
é possível identif icar que há efetivamente um processo de mudanças que estão
ocorrendo nos cursos de graduação na área da saúde e nos serviços nela envolvi-
dos em todo o País. Isso tem-se refletido na massiva apresentação de trabalhos
nos congressos científ icos das áreas, na publicação de artigos resultantes das
experiências desenvolvidas e da reflexão sobre eles.

Foi aberto e divulgado amplamente entre os projetos um convite para a apresen-
tação de trabalhos. Foram apresentados 186 artigos, o que demonstra a necessi-
dade de buscarmos ampliar os espaços de publicação para que os registros, a
troca de experiências e lições aprendidas possam ser compartilhados em uma
ação articulada entre ensino, pesquisa e extensão.

Os artigos apresentados são elaborados não apenas por docentes das universida-
des que participam dos referidos programas, mas contam também com amplo
envolvimento dos alunos de graduação e dos prof issionais dos serviços. Foram
analisados 186 trabalhos, incluindo 14 áreas prof issionais relacionadas com o
setor da saúde (Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Nutrição, Psico-
logia, Fisioterapia, Educação Física, Terapia Ocupacional, Serviço Social,
Biomedicina, Fonoaudiologia, Biologia e Medicina Veterinária). A leitura atenta
desse material, que alcançou quase 2.000 páginas, representou uma tarefa signi-
f icativa, que foi suavizada pelo valor das contribuições apresentadas, gerando
um reconhecimento do êxito e a validação dessa experiência inovadora, que se
vem consolidando no cenário educacional brasileiro.

Entre os temas metodológicos, que constituíram grande parte dos trabalhos, os
aspectos relativos ao processo de ensino-aprendizagem, incluindo avaliação,
aprendizagem, o trabalho multiprof issional e a intersetorialidade foram muito
frequentes. O interesse por essa temática, que poderia ser considerado natural
por tratar-se de um programa de caráter educacional, pode ser também atribuído
ao reconhecimento da importância dessa iniciativa em apoio a uma melhor
formação prof issional, especialmente tendo em vista as observações referidas,
em geral amplamente favoráveis na maioria dos trabalhos apresentados. Refor-
çam essa suposição os trabalhos adicionais, que tratam do acolhimento de
pacientes e humanização da atenção, grupos etários (infância, adolescência e
idosos), problemas socioculturais e participação social, e que também refletem o
grau de interesse despertado para o objetivo central do programa, que visa a uma
maior qualif icação da atenção básica de saúde.

Em outros estudos, os autores se propuseram a analisar comparativamente a
resolubilidade dos programas de Saúde da Família (ESF) em que estavam inseri-
dos com o atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e puderam obser-
var, em primeiro lugar, um atendimento quase três vezes maior na primeira
instância (por aceitarem o atendimento não agendado) e a comprovação de que
a referência de pacientes para outros serviços foi 67% menor nas Unidades de
Saúde da Família do que nas UBS, sinalizando a melhor resolubilidade do modelo
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de atenção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em comparação a outros de
Unidades Básicas de Saúde que não a implementaram. Destacando a busca de
maior ef iciência da atenção primária, outro grupo realizou um estudo da abor-
dagem de agravos evitáveis e internações desnecessárias, que podem ser atendi-
das no nível da atenção primária.

Uma iniciativa que merece igualmente um destaque especial foi apresentada por
um grupo que, com vistas à análise dos problemas a serem enfrentados, criou
uma sala de situação para observar como estava o acompanhamento da popula-
ção e pensar várias formas de melhorá-lo com o planejamento adequado, a
promoção da saúde e a prevenção de doenças, assegurando, dessa forma, não só
a prática assistencial, mas também uma boa orientação da saúde pública.

Em uma abordagem mais ampla dos determinantes sociais da saúde, algumas
pesquisas enfocaram o estudo da caracterização de risco familiar, ressaltando
elementos como situação f inanceira, condições de habitação, educação, hábitos
culturais correlacionados à disponibilidade de serviços adequados às suas neces-
sidades, tendo por base levantamentos realizados com os agentes comunitários
de saúde, o que permitiu apontar riscos que não haviam sido detectados e a
importância de uma maior atenção do estado de saúde-doença dos indivíduos.
Em outra abordagem, relacionada aos agentes comunitários (ACS), foram anali-
sados os fatores de risco a que eles estariam expostos, com o objetivo de sua
superação e de aumentar a motivação e valorização desses prof issionais, possi-
bilitando maior aproximação com a realidade e um melhor aprendizado das
práticas nesse nível.

Um estudo chegou a integrar 1.400 estudantes das diversas prof issões da saúde
em uma rede de 37 serviços da área, buscando planejar a articulação das matri-
zes curriculares, a melhor compreensão do papel de cada uma das prof issões
para a integralidade do cuidado, a promoção de encontros de formação coletiva e
alcançar um trabalho mais efetivo da equipe multiprof issional, contribuindo
para a melhoria dos indicadores de saúde da população.

Foi identif icado que a gestação não planejada, não só atribuída a fatores sociais,
como também à def iciência de programas de educação para a saúde, é um pro-
blema recorrente e frequente nos serviços de saúde do SUS. A partir dessa análi-
se, foram desenvolvidos programas de orientação afetivo-sexual e reprodutiva
para adolescentes, promovendo melhor utilização de métodos contraceptivos.

Na abordagem de doenças específ icas, predominaram os estudos relativos à
hipertensão e diabetes, tendo sido frequente a detecção de pouca ou nenhuma
preocupação preventiva pelos pacientes, que, em geral, buscam essencialmente
os tratamentos farmacológicos. Em vários estudos foi possível demonstrar alta
incidência da obesidade e sobrepeso como fatores de risco, contribuindo inclusive
para uma maior mortalidade. Diante dessa situação, procurou-se em vários
trabalhos uma melhor compreensão da atitude dos usuários, usualmente causa-
da por desconhecimento, daí resultando a reorientação do processo assistencial
com maior humanização e preocupação especial com a realidade de cada pacien-
te. É interessante destacar a conclusão de um dos estudos que indicou não ser
suf iciente apenas aconselhar novos hábitos alimentares, sendo necessário
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abordar aspectos subjetivos, culturais e emocionais que influenciam na adesão ao
tratamento e no autocuidado.

Em pesquisas relacionadas com doenças infectoparasitárias, foram analisados
aspectos relativos às patologias específ icas, assim como a fatores culturais,
sociais e psicológicos, como elementos importantes de controle e disseminação
das doenças. Entre os estudos epidemiológicos descritos, predominaram
verminose, hanseníase, dengue e hepatite A. No caso da hanseníase, foram
intensif icadas as ações de busca, triagem populacional de manchas suspeitas e
realização de campanhas de sensibilização da comunidade para uma maior
autovigilância. Em relação à dengue e à hepatite, foram propostos estudos do
déf icit de saneamento básico associados à conscientização da população, para a
quebra da cadeia de transmissão dessas doenças.

Algumas iniciativas internacionais recentes, promovidas por fundações e/ou
organismos multinacionais (como a própria OMS), tomando em conta a come-
moração do centenário do Relatório Flexner, vêm promovendo estudos e debates
visando a uma possível reorientação da formação de pessoal da saúde, em um
processo designado como "Transformative scale-up of Educationof Health
Personnel". Entre as recomendações desses grupos, destaca-se a necessidade de
que se tome em conta iniciativas com base em evidências que permitam assegu-
rar sua possível adequação. O fato, entretanto, de que esse tipo de iniciativa, com
vistas a superar os esquemas tradicionais vigentes, envolve necessariamente
importantes abordagens inovadoras, em grande medida representa um obstáculo
ao prévio registro de evidências e obriga a aceitar maior f lexibilidade nesse
prejulgamento das soluções adotadas.

No caso em tela, consideramos as opiniões emitidas pelos trabalhos apresenta-
dos como uma evidência importante da força indutiva da presente experiência
educacional que vem sendo promovida pelo governo brasileiro, resultando em
uma boa indicação do sucesso dessa programação e favorecendo a sua continui-
dade e permanente aperfeiçoamento. O ano recém-terminado (2010), que
corresponde à etapa de realização desses trabalhos, ao tempo que marca os 100
anos do Relatório Flexner, registra igualmente o acerto dessa experiência que
abre novos horizontes para a formação da força de trabalho em saúde, mostran-
do já em estágio avançado de desenvolvimento o que as iniciativas internacionais
referidas no parágrafo anterior estão ainda procurando delinear.”

4.3. Atividades Pós-Encontro

Após o encontro presencial, os professores responsáveis pelas  respectivas temáticas so-
licitaram aos grupos de mestrandos de cada Estado, que construíssem uma síntese sobre o
que de fato foi compreendido sobre o material trabalhado nas atividades anteriores e durante
o encontro. Repassamos, a seguir, alguns dos relatos dos grupos sobre o apreendido no módulo.

No âmbito da disciplina Política,Trabalho e Educação Superior apresentamos,
inicialmente, a síntese realizada pelo grupo do Acre:

“Neste módulo, a discussão de política se inicia a partir do texto da Amélia Cohn,
marcando os traços fundamentais das políticas sociais que são: a baixa ef iciên-
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cia e o caráter clientelístico, paternalista e não universalizante. A autora faz um
resgaste histórico de como se organiza o sistema de saúde brasileiro, a partir da
montagem do sistema previdenciário, desde as Caixas de Aposentadorias e Pen-
sões, até a carta constitucional de 1988.

Ressalta algumas características da organização dos serviços de saúde: altamen-
te centralizado, acentuadamente privatizado, crescentemente distante das reais
necessidades de saúde da população, com clara divisão do trabalho entre os
setores público e privado, profundamente discriminatório e injusto, e com acen-
tuadas distorções na sua forma de f inanciamento.

Estas características seguem na contramão dos princípios que regem a organiza-
ção do SUS e nos provoca reflexões quanto ao momento atual, pois percebemos
que ainda há muitos desaf ios a serem superados para que, de fato, a total conso-
lidação destes e dos princípios doutrinários deste Sistema.

Os outros textos: A economia informacional: a nova divisão internacional do
trabalho e o projeto socialista, Alguns elementos sobre a racionalidade dos mo-
delos Taylorista, Fordista e Toyotista, e Educação, Trabalho e Emprego numa
perspectiva global, convidam-nos a uma reflexão profunda sobre as formas de
organização do trabalho e como este é influencia(do) por aspectos econômicos,
políticos, sociais.

A economia informacional, segundo Castells, é caracterizada pelo peso crescente
da ciência, da tecnologia e da informação na produção, pela flexibilização e
reorganização da produção em relação à demanda e por uma globalidade
sistêmica onde os elementos se organizam em fluxos supranacionais.

Isto nos traz novas exigências para o mundo do trabalho, onde nossas experiên-
cias são influenciadas por aspectos que não se dão somente no âmbito local,
mas nos âmbitos regionais, nacionais, internacionais. Além do rompimento
destas fronteiras, temos o rompimento das fronteiras dos saberes, onde se exige
do trabalhador a especialização em determinada área, mas também uma visão e
uma atuação generalista, diferentemente do que acontecia no taylorismo e
fordismo onde havia a exigência de especialização em determinada tarefa.

A temática Política, Trabalho e Educação Superior em Saúde nos permitiu com-
preender que, somos sujeitos políticos, e influenciamos e somos influenciados
pelos diversos processos de construção dos quais participamos. Somos protago-
nistas da História e por esta razão, temos que ter um olhar crítico, que nos
permita identif icar os desaf ios, mas também reconhecer os avanços existentes.”

O grupo de mestrandos do Pará reflete de maneira clara e sucinta sobre as cone-
xões entre os temas da disciplina de “Política, Trabalho e Educação Superior em Saú-
de”, estudados no módulo sob orientação da professora Paulete Goldberg:

“ No atual contexto do mundo globalizado, surge uma revolução tecnológica
principalmente nas áreas de informação, microeletrônica e telecomunicações,
revolução esta que funciona como elemento catalisador de um grande ciclo de
mudanças nos meios de produção, e na gestão empresarial, com inevitável reper-
cussão no trabalho, políticas sociais e nos modelos de formação educacional.
Desaparecem postos de trabalho, e as  empresas tornam-se mais produtivas e
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competitivas, com menos empregados. Por outro lado surgem novos campos de
atividade prof issional notadamente na área de informação.

As oportunidades de emprego formal reduzem-se, surgindo como opção o
empreendedorismo individual, principalmente na área de prestação de serviços.
Este novo cenário mundial fomenta a competitividade entre nações, empresas, e
trabalhadores, exigindo mudanças radicais no perf il do trabalhador. As caracte-
rísticas básicas deste novo prof issional, segundo Regnier (1997) são: maior
competência, proatividade em relação à mudança, mais f lexibilidade (maior
capacidade de adaptação), com mais iniciativa e criatividade, boa capacidade de
comunicação e fundamentalmente disposição ao aprendizado contínuo. O pro-
cesso de formação deste prof issional não poderia ser outro se não através da
educação reformulada.

Os prof issionais da área de saúde não são exceção a tudo o que foi descrito, e
nós como educadores em saúde, temos a obrigação de reformular muitos concei-
tos, e repensar nossa atuação neste novo contexto local e mundial. Muitas vezes
fazemos isto intuitivamente, pois também fomos “contaminados” (como toda a
sociedade), por essa avalanche de transformações. Mas temos que ir além, pro-
curando inicialmente, desenvolver em nós mesmos as características anterior-
mente mencionadas.

Através da atual estratégia dos Ministérios da Saúde e Educação em prol da
integração ensino-serviço (Pró-Saúde/Pet-Saúde, mestrados prof issionais e
reformas curriculares), surge um claro exemplo de como caminhar em direção à
formação deste novo prof issional de saúde, integrado as mudanças atuais, tendo
uma visão do usuário dos serviços públicos como um ser biopsicossocial, apto a
praticar uma assistência baseada na pessoa, em consonância com as políticas de
saúde vigentes, formando prof issionais com vivência no SUS, para o SUS.

Cabe a nós, portanto, manter-nos sempre atualizados (praticando o aprendizado
contínuo), para que possamos desempenhar com ef iciência a tarefa de
facilitadores da formação destes novos e diferenciados prof issionais da saúde,
tão necessários nos dias atuais”.

O grupo de Rondônia enfatiza, nesta tarefa, o histórico da evolução do sistema
de saúde em nosso país até a conquista, pelos brasileiros, de um sistema universal.
Além disso, o grupo já avança para o assunto para a necessidade da articulação ensi-
no-serviço como diretriz essencial para formação de profissionais mais preparados
ao mercado de trabalho exigente da atualidade.

“Após pouco mais de um século de construção histórica o sistema
previdenciário (máquina previdenciária) bem como o sistema de saúde no Brasil,
obtiveram avanços signif icativos nos processos de concessão de benefícios
sociais e de ofertas de serviços de saúde, porém as contradições e a pouca ef ici-
ência assistencial também marcaram esse processo, o que contribuiu para que
houvesse certo descrédito por parte da sociedade, em relação às propostas atuais
trazidas a partir da Constituição de 1988. Essa constituição cidadã traz como
essência nessas áreas, uma lógica redistributiva em relação ao sistema de prote-
ção social e a garantia à saúde como um direito de todos os cidadãos.
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Constituem-se aqui grandes desaf ios a serem superados, onde ganha destaque
especial o resgate da credibilidade dos sistemas previdenciários e de saúde, sendo
que esse resgate perpassa por questões que vão desde a racionalidade entre o que
se arrecada e o que se gasta até a implementação de um controle social efetivo,
que terá desfecho direto no processo de elaboração de políticas de planejamento e
f iscalização das ações previdenciárias e de saúde. Apresenta-se aqui uma ques-
tão que merece reflexão: como garantir esse controle social sem se envolver
politicamente, e sem consciência política?

A partir dessa reflexão apresenta-se para os prof issionais ligados aqui às áreas
de saúde e de educação, a necessidade de organização de suas práticas tendo
como norteamento a formação de prof issionais com capacidade de reflexão
crítica e política, considerando aqui a política como sendo algo muito maior do
que a pura militância partidária, e sim a capacidade que o prof issional terá, de
se enxergar como elemento ativo desse processo de construção das políticas
públicas de saúde e de proteção social. Desse modo, o prof issional terá a capaci-
dade de despertar junto à sociedade esse processo de reflexão, para que o controle
social atue de maneira efetiva e seja então, importante instrumento do resgate
dessa credibilidade.

Ao falarmos em organização de práticas, temos que levar em consideração o
processo de formação prof issional voltado para um produto f inal que tenha em
sua essência, a capacidade de atuação em consonância com o conceito ampliado
de saúde e consequentemente, com as doutrinas e princípios organizacionais do
nosso Sistema Único de Saúde (SUS) bem como, com um perf il de atuação volta-
da para as exigências fundamentais trazidas pelas relações econômicas
informacionais e pela necessidade de atuação política no espaço social.

O Pró-Saúde apresenta-se então, como uma importante ferramenta, dentro
dessa atual proposta de reorientação de formação prof issional, em seus três
eixos de desenvolvimento, que contemplam uma orientação teórica voltada para
uma visão ampliada do processo saúde e doença, o desenvolvimento de pesquisas
científ icas ajustadas à realidade local e contemplando aspectos ligados à ciência
pós-moderna e ao paradigma social, levando em consideração as necessidades
sociais, e o incentivo à educação permanente; A utilização de cenários de práti-
cas que proporcionem a vivência de realidades locais nos diversos níveis de atua-
ção de saúde e a integração de práticas de ensino-serviço entre os serviços das
instituições de ensino superior e os serviços de saúde; orientação pedagógica
voltada para a superação da fragmentação de conteúdos, para o despertar da
capacidade reflexiva e crítica do prof issional de saúde através da utilização de
metodologias ativas de aprendizagem.

Passando a este assunto, articulação ensino-serviço, segundo tema do módulo, as
sínteses apontam para a importância do Pró-Saúde como ação proativa fomentadora da
aproximação necessária entre academias e profissionais. O grupo do Tocantins relata:

“Os processos de mudanças vivenciados ao longo dos anos no campo da organi-
zação dos serviços de saúde que culminou na criação do Sistema Único de Saúde/
SUS (1988), bem como a evolução do conhecimento, da tecnologia e transforma-
ção nos aspectos demográf icos e epidemiológicos, têm contínua necessidade de
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formar prof issionais críticos e reflexivos, com habilidades e conhecimentos para
atuar no sistema de saúde, inserindo novos conceitos como trabalho multi, trans
e interdisciplinar, a integralidade da atenção, a indissociabilidade da atenção e da
gestão, a intersetorialiedade e o controle social.

A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde dispõem que é competência do
SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde e que os serviços
de saúde devam atuar como campo para o ensino e pesquisa.

A necessidade de signif icativas transformações no processo de Formação Prof is-
sional para direcionar a adequada formação dos trabalhadores em saúde, visan-
do incentivar a transformação do processo de formação, geração de conhecimen-
to e prestação de serviço à população a partir da abordagem integral do processo
saúde-doença, sendo seu eixo central a interação entre o ensino e o serviço, para
garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde e produção de cuidados,
culminou, em novembro de 2005, com o lançamento do Programa Nacional de
Reorientação da Formação Prof issional em Saúde/PRÓ-SAÚDE, por parte do
Ministério da Saúde e Ministério da Educação. O PRÓ-SAÚDE, aliado à adequa-
ção na rede física, de tecnologia, de medicamentos de  insumos surgem como
iniciativas para consolidar a proposta do Sistema Único de Saúde.

Na proposta do PRÓ-SAÚDE, a inserção dos estudantes nos cenários reais de
pratíca (Rede SUS) é focada na atenção básica, desde o início da sua formação,
embora, não deva eliminar os níveis mais complexos (da promoção à recupera-
ção), tendo como perspectiva o equilíbrio entre excelência técnica e relevância
social. São apresentados três eixos norteadores, sendo eles: orientação teórica,
cenários de prática e orientação pedagógica. Busca-se através dessa proposta a
aproximação da academia com os serviços públicos de saúde, tendo como base
do aprendizado a realidade socioeconômica e sanitária da população brasileira”.

Sobre o Pró-Saúde, o Grupo do Amapá relata:

“O Ministério da Saúde já encaminhou várias políticas públicas para viabilizar a
consolidação da integração entre as instituições de ensino superior e os serviços
de saúde e considera que sua grande política para reformular o ensino do prof is-
sional de saúde é o Pró-Saúde.

A integração ensino e serviço consiste em desenvolver um trabalho coletivo,
pactuado e integrado entre estudantes e docentes dos cursos de formação na
área da saúde, com os prof issionais das equipes dos serviços de saúde, incluindo
os gestores, visando à reorientação da formação prof issional com ênfase na
atenção básica desde o início de sua formação”.

O grupo do Tocantins também ressalta a necessidade de que a academia não só
utilize o serviço como campo de estágio, mas que também responda às necessidades
dos serviços em termos de educação permanente de seus profissionais e transformação
de suas práticas junto à comunidade, pela pesquisa e extensão.

“Além disso, é necessária a reorientação das pesquisas desenvolvidas na área de
saúde, com ênfase na investigação das necessidades da comunidade, organização
e f inanciamento dos serviços de saúde, experimentação de novos modelos de
intervenção, incorporação de novas tecnologias e desenvolvimento de indicadores
que possibilitem o monitoramento da resolubilidade da atenção, bem como dos
mecanismos de valoração e reconhecimento da área de regulação da pós-graduação”.
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Efetivamente a proposta de um momento pós-encontro, em que os mestrandos de
cada grupo se reúnem para sintetizar a essência do trabalho do módulo, foi muito feliz em
proporcionar a internalização de conceitos e discussões fundamentais no campo do ensino
de prof issionais da saúde.

A professora Paulete Goldberg, instituiu como uma atividade do módulo, um instru-
mento que denominou de devolutiva – um texto com comentários seus a respeito das sínteses
elaboradas pelos grupos. A nosso ver, a devolutiva é uma maneira de se propor ao aluno a
aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o trabalho teórico do módulo e uma forma
de orientação sobre o seu pensamento reflexivo, proporcionando oportunidade de cresci-
mento e amadurecimento das observações realizadas no cumprimento da atividade proposta.

4.4. Avaliação: A Dinâmica do Módulo
A dinâmica de atividades pré-encontros e pós-encontro foi muito rica. No momento do

pré-encontro os mestrandos puderam se aproximar das temáticas a serem discutidas nos
encontros presenciais através da leitura de textos, participação nos fóruns de discussão e
realização de atividades. Nesse momento foi possível além da aproximação e da primeira
leitura da temática, a troca de experiências e conhecimento entre os demais alunos e docentes.

Apesar da distância que separava todos os participantes, o fórum de discussão possibili-
tou a aproximação do grupo, contribuindo de forma signif icativa no processo de formação do
grupo, principalmente na perspectiva do acadêmico critico reflexivo e ainda na elaboração
das atividades a habilidade para escrita e síntese das idéias.

O encontro presencial foi momento de reunir o grupo e de forma também coletiva am-
pliar as discussões iniciadas nos fóruns e atividades desenvolvidas pelos mestrandos. Nesse
momento o docente como facilitador do processo de ensino-aprendizagem conduziu o pro-
cesso de re- construção do conhecimento em debate, referenciado às vivências  prof issionais
dos alunos.

Por f im, a atividade pós-encontro – proporcionou a elaboração das sínteses sobre as
temáticas contribuiu muito para a consolidação da construção do conhecimento. Ressalta-se
que o trabalho, sendo elaborado em grupo, permitiu mais uma vez a discussão das idéias com
os pares do mesmo Estado. Entretanto, uma surpresa muito positiva foi à devolutiva realiza-
da pelo professor interpretando seu olhar sobre a evolução do grupo sobre a temática através
destas sínteses – a devolutiva extrai a essência da teoria discutida e a direciona para sua aplicação
prática.

Entendemos que toda essa dinâmica foi produtiva, inovadora, fomentadora da formação
de mestrandos mais críticos, reflexivos, participativos e interativos com os docentes, contri-
buindo também para as discussões interdisciplinares. Ressaltamos ainda que todo o processo
buscou trazer as experiências de trabalho de cada mestrando, o que proporcionou novas
formas de ver, entender e atuar no ambiente de trabalho. Assim, essa metodologia pode cola-
borar com a formação de prof issionais com perf il adequado para atuar no mercado de traba-
lho atual preconizada pelas diretrizes do SUS e dos cursos de formação em SAÚDE.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS - DEVOLUTIVA

Para a f inalização da disciplina Política Trabalho e Educação Superior em saúde
                   foi  solicitada  a  realização  de  uma  síntese,  por  Estado,  apontando  os  eixos
                   constitutivos do curso e a relevância dos mesmos na vivência prof issional e/ou na
realização dos trabalhos de investigação. A tarefa foi cumprida a contento, dando conta da
incorporação dos propósitos do curso – com o que, dei por encerrado o módulo. Assim sendo,
retomo as considerações a respeito das sínteses tendo em vista a possibilidade de oferecer um
panorama do módulo, a propósito da necessidade de contextualização do objeto de estudo e
especif icação dos objetivos – que constam da fase atual do desenvolvimento dos respectivos
projetos.

No conjunto, as sínteses abordaram a questão da organização dos serviços de saúde e da
globalização, com destaques diferenciados quanto ao conteúdo de cada um e as possibilida-
des de articulação entre ambos, assim como a apresentação, ou não, das considerações rela-
tivas à importância do módulo para a vida prof issional e ou desenvolvimento dos trabalhos
de investigação. Neste caso, mais do que a avaliação de cada uma das sínteses, trata-se de
destacar as distintas orientações e sugestões que elas encerram – seguidas, por vezes, de algu-
mas considerações de minha parte.

 O grupo G apresentou a trajetória da construção da previdência social até o SUS, levan-
do em conta o contexto histórico nacional e internacional. Destacando a herança desses des-
dobramentos, os autores remetem as críticas realizadas por Conh relativa à constituição de
um sistema de proteção social excludente, injusto, centralizado, oneroso etc.

Priorizando a questão da relevância do módulo na vida prof issional, o grupo F  parte dos
avanços históricos da organização dos serviços de atenção a saúde, apontando para os desaf i-
os a serem enfrentados na implantação do SUS. Apresentada a necessidade de garantir o
controle social é destacada a necessidade do envolvimento político dos prof issionais da saú-
de. O grupo coloca, para além da militância política, a necessidade da formação crítica e
reflexiva dos prof issionais de saúde, de forma a se tornarem elementos ativos e conseqüentes
na construção das políticas públicas e de proteção social. Ao lado do requisito da visão ampli-
ada do processo saúde-doença, o grupo chama a atenção para a necessidade de desenvolvi-
mento de pesquisas científ icas ajustadas á realidade social, a utilização de cenários de práti-
cas ao lado da integração ensino - serviços, com orientação pedagógica ancoradas em
metodologias ativas de aprendizagem.

Na vertente da globalização o grupo A destacou o desenvolvimento da economia basea-
da na informação. Ao lado de mudanças na organização do trabalho o(s) aluno(s) aponta(m)
para o requerimento de um novo perf il de trabalhador –na linha de Regnier- envolvendo a
consideração de políticas educacionais e o investimento em infra-estrutura tecnológica.

O grupo B, retoma a questão das novas tecnologias e do novo perf il de trabalhador.
Revisitando a bibliograf ia do curso o grupo discorre, no espectro da relevância do tema,
sobre a inclusão, neste circuito, dos trabalhadores da saúde, colocando a realização do pre-
sente mestrado como manifestação dos requisitos das referidas exigências.
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O grupo C situa a economia informacional - com base no texto de Castells- no âmbito
da aplicação da ciência no processo produtivo, valorização das atividades de processamento,
descentralização etc. Ao lado da consideração das características dos serviços de atenção á
saúde, na linha dos trabalhos de Cohn &Elias, o(s) aluno(s) aponta(m) a necessidade de
pensar a formação prof issional engajada, potencializada pelas Diretrizes Curriculares. Nes-
tas condições o grupo situa o perf il do novo prof issional de saúde voltado para a transforma-
ção da realidade, valorizando a questão da autonomia do trabalhador (na perspectiva do
Toyotismo).

A propósito do tema em questão, gostaria de considerar que a globalização não é um
fenômeno recente. Desde as grandes navegações (por exemplo) ela é uma meta perseguida. A
diferença entre aquela globalização e a atual é, em certo sentido, uma questão de grau ou de
extensão. Sem deixar de levar em consideração que a globalização constitui, sim, um estímu-
lo ao desenvolvimento tecnológico, na perspectiva abordada no curso, vale frisar que é a
tecnologia que ancora a economia informacional (no sentido de Castells) - que viabiliza a
globalização, na extensão em que se encontra hoje.

Trabalhando de forma sistemática os eixos do curso, levando em conta os textos indica-
dos, o grupo D pontuou, inicialmente, a organização dos serviços de saúde no país, situando
os desaf ios que a instalação do SUS suscita. Retomando, na seqüência, a questão da econo-
mia informacional, o grupo chama a atenção para a questão da reorganização da produção
que se conf igura em fluxos supranacionais, que incidem sobre o nível internacional, regional
e local. Suscitando a necessidade de romper fronteiras de saberes, estas novas ordens de
produção impõem novas implicações em relação à formação prof issional, exigindo, ao mes-
mo tempo, a atuação (prof issional) como especialista e como generalista (diante do
Toyotismo...). Dotados de um olhar crítico, capaz de identif icar os desaf ios, o grupo destaca
a possibilidade dos prof issionais se perceberem como sujeitos políticos no exercício de suas
funções.

O grupo E retoma os textos do curso. Detalhando a cronologia da organização dos servi-
ços de Saúde, o grupo explicita os princípios organizativos do SUS, acentuando a necessidade
de formação de recursos humanos. Reportando (sumariamente) ao texto de Castells, o grupo
af irma a necessidade de investimentos em tecnologia da informação, tendo em vista os re-
quisitos da gestão de processos. Citando as relações (modalidades de organização) do traba-
lho, referenciadas ao texto de Regnier, o grupo aponta para a necessidade desenvolvimento
de modelos de trabalho. Finalizando, a síntese aponta temas para o desenvolvimento de pro-
jetos de investigação na linha do desenvolvimento de ferramentas educacionais à distância,
efetivação de um plano da captação de recursos humanos e sobre a formação de RH direcionada
aos princípios de SUS.

Valorizando a importância da articulação processada, vale dizer que a abordagem sobre
as várias formas de organização do trabalho, na perspectiva do curso, teve o propósito de
sinalizar para a constituição de matrizes que delimitam o perf il do trabalhador a ser forma-
do. O intuito era apontar para os requisitos da formação requerida sob a globalização, anco-
rada na economia informacional, que inclui não só um determinado perf il de formação,
como a necessidade de re-pensar as correntes, métodos e técnicas no âmbito dos processos
de ensino – aprendizagem, ao lado das políticas educacionais, dentro e fora da área da saúde.
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Certamente, os respectivos temas de investigação se relacionam com a realidade concre-
ta do entorno de suas atividades prof issionais. Neste caso, a abordagem sócio - histórica, no
âmbito da saúde e da educação, constitui estratégia relevante para a contextualização do
tema de investigação, bem como para explicitar os recortes com os quais vocês deverão pro-
cessar os objetivos do trabalho – amparados, sempre, na literatura.
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