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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, focali-
zando a especif icidade da área da saúde, o desenvolvimento de estratégias de formação e
desenvolvimento docente de maneira contínua e sistemática e a discussão de diferentes es-
tratégias metodológicas e práticas avaliativas para o processo de ensino e aprendizagem.

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 objetivo deste Caderno é apresentar as temáticas Ensino em Ciências da Saúde,
   Planejamento e Currículo discutidas no MP Norte, tanto em momento

presenciais como nos momentos de dispersão por intermédio da plataforma Moodle.

O Ensino em Ciências da Saúde foi discutido, como contextualização do Programa de
Pós-Graduação, no Módulo I do Mestrado, sob a coordenação do Prof. Dr.Nildo Alves Batista
na cidade de Manaus, Amazonas. O Planejamento em Saúde (tanto nas situações de ensino
como nas de pesquisa) foi discutido no Módulo II, cujo momento presencial ocorreu na
cidade de Belém, Pará, também sob a coordenação do Prof. Dr.Nildo Alves Batista. Final-
mente o currículo foi objeto de discussão no Módulo IV, sob a responsabilidade das professo-
ras Dra.Sylvia Helena S. Silva Batista e Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit, realizado na
cidade de Rio Branco, Acre.

Para organização deste Caderno, além dos professores responsáveis pelo módulo, o Prof.
Dr. Gilberto Tadeu Reis da Silva, a tutora do estado de Rondonia, professora Dra. Kátia
Fernanda Alves Moreira, e os mestrandos Cleson Oliveira de Mourano, Maísa Cristina da
Silva, Ivânia da Conceição Alves Storer e Adriana Dias da Silva, contribuíram para a sua siste-
matização.

Assim, o referido Caderno está estruturado da seguinte forma: apresentação, justif icati-
va, programa e cronograma do Módulo analisado, narrativas e considerações f inais, resga-
tando todo o processo de ensino e aprendizagem destas temáticas num Programa de Pós-
Graduação stricto-sensu, nível Mestrado, modalidade Prof issional, fundamentado em ativi-
dades presenciais e a distância.
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2. JUSTIFICATIVA

As três temáticas privilegiadas neste Caderno constituem pilares essenciais na forma-
ção deste Mestrado Prof issional em Ensino em Ciências da Saúde.

A primeira temática "O Ensino em Ciências da Saúde" constitui o objeto central da
Pós-graduação. Alguns pontos merecem ser enumerados como de mérito para o ensino:

• crítica, reflexão e criatividade da Pós-graduação;

• o entendimento desta temática como interface de Saúde e Educação;

• a complexidade das duas áreas entendidas como processos sociais, interdisciplinares
e complexos;

• aprofundamento conceitual das áreas de Saúde e Educação;

• as diferentes dimensões do Ensino em Ciências da Saúde: ensino formal (direcionado
a estudantes em processo inicial de prof issionalização do nível técnico, tecnológico e
graduação; educação permanente/continuada (desenvolvido junto a prof issionais) e
educação em saúde;

• no ensino formal, a reflexão sobre as temáticas como: currículo, processo ensino-
aprendizagem, avaliação, estratégias de ensino, políticas educacionais, docência den-
tre outros. Ainda no ensino formal, o entendimento de diferentes níveis de complexi-
dade do ensino - do prof issionalizante à Pós-graduação;

• na educação permanente/continuada, a construção conceitual destas modalidades de
Ensino em Ciências da Saúde. Inscreve-se, também, a especif icidade do processo
ensino-aprendizagem incluindo a relevância da educação de adultos, o desenvolvi-
mento prof issional do docente, como também a aprendizagem signif icativa.

• na educação em saúde, a reflexão sobre o processo saúde-doença, a busca da
melhoria e qualidade de vida e o desenvolvimento de atividades em grupo que desen-
volvam a participação e o empoderamento dos usuários. Merece, ainda, o entendimen-
to da relevância de uma educação em saúde emancipadora, problematizadora e
dialógica.

Em relação ao Planejamento, partimos do pressuposto de que trata de um processo
intencional por meio do qual se pode dar maior eficiência às atividades humanas para al-
cançar, em prazo determinado, um conjunto de metas estabelecidas. Para os dois objetivos
básicos da Pós-Graduação, - o ensino e a pesquisa- o planejamento mostra-se essencial. As-
sim, alguns pontos merecem aprofundamento em relação a esta temática:

• O entendimento das diferentes concepções de planejamento: do normativo ao
participativo, dialógico e estratégico.

• As diferentes dimensões do planejamento: técnica, reflexiva, metódica, processual,
política, administrativa e gerencial.
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• Os componentes do planejamento de uma pesquisa: o objeto, a problematização,
os objetivos, a contextualização, os caminhos metodológicos.

• As respostas claras e objetivas aos questionamentos: O que? Porque? Para que?
Quando? Como? Onde? Com que? Com quem? Para que?

• O planejamento educacional, curricular e de ensino

• O plano de ensino e seus constituintes.

• O planejamento estratégico e suas dimensões: análise situacional, identif icação dos
problemas. Identif icação da visão, desenho do projeto, equacionamento das estratégi-
as e momento tático-operacional.

A terceira temática "O Currículo no Ensino na Saúde" constitui um dos núcleos de
aprendizagem para os que atuam nos espaços educativos e formativos em saúde, abrangendo
diferentes dimensões teórico-conceituais:

• as concepções de currículo, buscando mapear os percursos teóricos desde uma con-
cepção mais vinculada a perspectivas tradicionais (“grade curricular”) até as concep-
ções mais transformadoras (“prática social”);

• as propostas curriculares que ordenaram formação em saúde nas instituições brasi-
leiras (do currículo mínimo às Diretrizes Curriculares Nacionais)e as influências dos
movimentos internacionais (especialmente o Relatório Flexner);

• os projetos inovadores na formação em saúde no âmbito das instituições de ensino
brasileiras, mapeando fundamentos teóricos, opções metodológicas e modalidades de
avaliação;

• as articulações entre os projetos inovadores na formação em saúde e as políticas
públicas indutoras, dimensionando potências, desaf ios e perspectivas.
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3. PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS
ATIVIDADES NOS MÓDULOS

TEMÁTICA I – ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÜDE

Esta temática foi desenvolvida no Módulo I, introdutório ao Mestrado Ensino em Ciên-
cias da Saúde, desenvolvido pelos professores doutores Nildo Alves Batista, Maria Cecília
Sonzogno, Rita Tarcia e Mônica Parente Ramos. Este Módulo foi dividido em duas partes:
numa primeira A Pós-Graduação Stricto Sensu e a Formação no campo do Ensino na Saúde
foi desenvolvida. Em atividades de dinâmicas de grupo, esta etapa teve como objetivos:

• propiciar uma integração entre mestrandos, docentes e tutores;

• discutir a pós-graduação stricto-sensu e o seu papel na formação de recursos huma-
nos para o ensino em Ciências da Saúde;

• especif icamente, discutir a modalidade prof issional de mestrado e sua relação com a
pesquisa de objetos advindos da prática cotidiana dos mestrandos;

• discutir o Ensino em Ciências da Saúde, suas dimensões e especif icidades.

Na segunda etapa do Módulo I, a Adaptação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem1 foi
explorada .

TEMÁTICA II – PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Esta temática foi desenvolvida no Módulo III, METODOLOGIA DE PESQUISA I E PLA-
NEJAMENTO EM SAÚDE. Abaixo está descrito o plano do Módulo, privilegiando-se a referi-
da temática.

Módulo: METODOLOGIA DE PESQUISA I E PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Professores Responsáveis:
Iraní Ferreira da Silva Gerab

Otília Seifert
Nildo A. Batista

Período: 18 de abril a 27 de maio de 2011

Carga horária:  20 horas presenciais

1Esta temática está apresentada no Caderno Introdutório desta Coletânea.
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Objetivos
Gerais

• Compreender o processo de planejamento em Saúde.

Específicos:

• Compreender e vivenciar o processo de planejamento em Saúde.

• Discutir as principais etapas envolvidas na realização de um estudo de pesquisa.

• Planejar, elaborar e apresentar um pôster

Ementa: Planejamento em Saúde.: concepções, determinantes, tipos e implicações no ensino
na saúde.

Conteúdo Programático

• O processo de planejamento em saúde: concepções e constituintes
• O processo de planejamento em saúde: implicações para o ensino na saúde

Metodologia:

As atividades serão desenvolvidas a partir da exposição dialogada, realização de atividades
em grupos, fóruns temáticos e leituras.

Avaliação:

    O processo de avaliação do desempenho do mestrando terá como base os seguintes
parâmetros:

• Compromisso com o módulo, demonstrado pela participação nas discussões em fóruns
de debates e na realização das atividades solicitadas;

• Argumentação e síntese de idéias que evidenciem conhecimento teórico- metodológico
no âmbito das atividades propostas;

• Realização das tarefas indicadas neste plano

• Frequência nos espaços pactuados

Observação: Todos os trabalhos deverão respeitar as normas da ABNT
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As atividades relativas a esta temática estão descritas abaixo:

Tarefas para realizar até
Momentos Objetivos Específicos Conteúdo o próximo encontro

(20/maio)

Pré Encontro 1 Experienciar o processo Planejamento em Saúde: 1.Leitura do texto
18/Abril a grupal de elaboração constituintes, BATISTA, N. A.
20/Maio de um plano de ensino. determinantes e Planejamento na Prática

implicações Docente em Saúde.
In: BATISTA, Nildo Alves;
BATISTA, Sylvia H. S.
(Org.). Docência em Saúde:
temas e experiências.
São Paulo: Senac São Paulo,
2004, v. 1, p. 35-56.

2.Em grupo (seis partici-
pantes) elaborar um
plano de uma atividade
educativa em Saúde –
esta atividade será desen-
volvida no Fórum dos
Grupos de Planejamento.

Presencial • Discutir as concepções O processo de Exposição Dialogada
de planejamento; planejamento em
• Identificar os saúde: Apresentação dos
constituintes do concepções e Planos dos grupos
planejamento; constituintes
• Relacionar o processo Síntese coletiva
de planejamento com
a pesquisa.

ATIVIDADE PÓS Os grupos deverão reelaborar os planos a partir das aprendizagens e

ENCONTRO Envio até 25 de Maio de 2011 às 23:00hs

23 a 25/Maio

TEMÁTICA III – CURRICULO

Esta temática foi desenvolvida no Módulo IV, APRENDIZAGEM, INTERDISCIPLINA-
RIDADE E CURRÍCULO. Abaixo a programação relativa a referida temática:

DISCIPLINA: APRENDIZAGEM, INTERDISCIPLINARIDADE E CURRÍCULO EM SAÚDE

Professores Responsáveis: Contato:

Sylvia Helena Batista sylvia.batista@unifesp.br
Rosana Aparecida Rossit rorossit@hotmail.com
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Período:
23 de maio a 23 de junho

Carga horária:
20 horas presenciais

Objetivos

Gerais
• Compreender o processo curricular com ênfase nos processos de inovações curriculares
Específicos:
• Identificar e debater as concepções de currículo

• Descrever processos de inovação curricular desenvolvidos no Brasil nos últimos anos em
cursos da área da saúde

Ementa:
Currículo: conceito e inovações curriculares.

Conteúdo Programático
• Currículo: concepções

• Inovações Curriculares em saúde

Metodologia:
As atividades serão desenvolvidas a partir da exposição dialogada, realização de atividades
em grupos, fóruns temáticos e leituras.

Avaliação:
O processo de avaliação do desempenho do mestrando terá como base os seguintes
parâmetros:

• Compromisso com o módulo, demonstrado pela participação nas discussões em fóruns
de debates e na realização das atividades solicitadas;

• Argumentação e síntese de idéias que evidenciem conhecimento teórico- metodológico
no âmbito das atividades propostas;

• Realização das tarefas indicadas neste plano
• Frequência nos espaços pactuados

Observação: Todos os trabalhos deverão respeitar as normas da ABNT
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As atividades referentes à temática CURRÍCULO estão apresentadas a seguir:

Tarefas para realizar até
Momentos Objetivos Específicos Conteúdo o próximo encontro

(18/julho)

Pré Encontro Discutir os conceitos Currículo: concepções LEITURA dos texto:
08/junho de curriculo. MAIA, JA. Curriculo.
16/junho Inovações curriculares In: BATISTA, Nildo Alves;

Analisar as Diretrizes  e as DCNs BATISTA, Sylvia H. S. (Org.).
Curriculares Nacionais Docência em Saúde: temas
para os Cursos da e experiências. São Paulo:
Área da Saúde Senac São Paulo, 2004,.

Elaboração de uma síntese
(2 páginas) sobre as
Diretrizes Curriculares
nacionais para a Área
da Saúde – competências
comuns

Por Estado os mestrandos
deverão selecionar um
artigo científico que
descreva experiência de
inovação curricular –
apresentação no encontro
presencial dia 19 de junho

Presencial Discutir as concepções Currículo: concepções Exposição Dialogada
19/06 - Manhã de currículo

As DCNs para a área Apresentação dos
da saúde artigos científicosDiscutir sobre as DCNs

para a área da saúde Inovações curriculares:
conhecendo

Conhecer experiências experiências
curriculares

Presencial Conhecer experiências Inovações curriculares: Apresentação dos
19/06 - Tarde curriculares conhecendo artigos científicos

experiências

ATIVIDADE PÓS Elaboração de uma análise crítica do artigo apresentado, destacando as
ENCONTRO características da experiência de inovação curricular.
20 a 23/junho

• Envio até 23 de junho/2011 às 23:00hs
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4. NARRATIVA

Não ensinam nem deixam aprender os que pensam que ensinar
tem a ver com explicar e aprender com compreender e reproduzo
explicado.

Walter Omar Kohan

1 LINHAS, TERRITÓRIOS E AGENCIAMENTOS:
inquietações sobre o ensino em saúde

A incorporação da educação a distância no MP-Norte incitou alunos, tutores e professo-
res a buscarem informações e troca de experiências, com o objetivo de formar um prof issio-
nal crítico, reflexivo, responsável por seu aprendizado e flexível a novas situações (COUTO,
2006). A ferramenta utilizada para o acompanhamento dos mestrandos foi a plataforma
Moodle em um ambiente on-line, tendo como base a pedagogia socioconstrutivista.

Para a o êxito do Programa MP-Norte, a adequação de conteúdos e da infraestrutura
básica nos Estados da Região foram essenciais, incluindo os tutores locais enquanto uma
“ponte” entre o orientador, coordenação do Programa e mestrandos. Foi previsto que ao tér-
mino das atividades teóricas a coordenação do Programa de Mestrado Ensino em Ciências da
Saúde elaboraria o caderno MP-Norte, em que os grupos de alunos e tutores de cada Estado
fariam um artigo sobre determinada temática juntamente com alguns docentes do Progra-
ma.

Inseridos no MP-Norte e com o desejo político de pensar/propor uma formação em saú-
de feita de forças e fluxos postos em ato, iniciou-se em nós um tempo de desamarrar desejos
contidos e refleti-los com a intensidade da potência linhas de tempo, dos devires – devir
educativo e criativo do Ensino em Ciências da Saúde. O ensino, agora identif icado como um
abrigo de produção, destravamento de pensamentos e de agenciamento - motores que im-
pulsionam a produção de subjetividades; f luxos (DELEUZE; GUATTARI, 2002) - de
subjetivação.

Muitos acontecimentos, gentes, possibilidades, olhares, visões e reflexões. Propusemos,
assim, superar a pseudo-neutralidade do sujeito epistêmico e, durante o processo de discus-
são, nos abrirmos às reverberações, ao imprevisto, ao inexato, em suma, as eventualidades de
um território vivo. A def inição de território, segundo Guattari&Rolink (2007, p. 323) é

2Deleuze adverte para a diferença das terminologias “affectio” (afecção) e “affectus” (afetos), muitas vezes
traduzidas de formas iguais. No livro principal de Espinosa, que se chama “Ética”, são encontradas as duas
palavras, sendo que as “afecções” traduzem-se por ocorrências, eventos ou aquilo que acontece aos modos e
os efeitos de outros modos sobre este, algo como “marcas corporais”. É o estado de um corpo sofrendo a ação
de outro corpo. O autor apresenta como exemplo de “afecção”, o sentir o sol e seu raio pousando sobre um
corpo, e não exatamenteo sol, mas sua ação ou o efeito sobre o si. A afecção seria a mistura de dois corpos,
um corpo que se diz agir sobre outro, e um corpo que recolhe o traço do primeiro. Segundo Espinosa, ao
sermos afetados por corpos exteriores, tal modificação pode implicar uma variação, passagem ou transição
de um estado (do corpo afetado) a outro, uma variação na potência de agir, e isto é denominado de “afetos”
ou sentimentos. Segundo Espinosa, o afeto indica mais a natureza do corpo modificado do que a natureza do
corpo modificante.
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depreendida numa signif icação vasta, sinônimo de apropriação, de subjetivação. Ele é o “(...)
conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma
série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, esté-
ticos, cognitivos”. Portanto o território pode se desterritorializar, revelando-se em linhas de
fuga, no sentido de que seus territórios originais são desconstruídos ininterruptamente, sen-
do necessária a criação de um novo território – processo de reterritorialização.

Intensif icar o olhar, enxergar com uma sensibilidade corpórea os agrupamentos do
percurso (professores, alunos, relatórios, seminários, fórum interativo, discursos e práticas
dos atores envolvidos no processo) é tecer a cartograf ia de uma viagem (re)visitada,
(re)buscada,  (des)dobrada, (re)encontrada que nos permitiu trazer nossas trajetórias de
ação e pensamento, à luz de estudiosos que nos serviram de ferramentas e de suporte
porque estimularam nossas percepções, dando sentido aos efeitos produzidos em nós, no
processo de experimentação dessa viagem.

Trazemos em nosso relato de experiência os sentidos (afectos ) de nossa interação com
a turma do mestrado e professores nos encontros daqueles módulos, o que vibrou em nós
as reflexões aqui apresentadas na perspectiva de transformação de saberes e práticas do
ensino em saúde. Fazendo uma interlocução com Espinosa, que tudo está em relação, os
encontros podem trazer bons ou maus afetos. Portanto, af irmamos que nos encontros e
diálogos ocorridos nos momentos presenciais dos módulos III e IV fomos prazerosamente
afetados por um outro modo de ensinar e aprender nas áreas de Educação e Saúde.

Dessa forma, o objetivo desta narrativa foi problematizar o ensino em saúde o plane-
jamento e o currículo, seus processos de mudança e suas linhas de fuga, com base nas refle-
xões dos nossos seminários em sala, das nossas discussões qualif icadas no pré e pós-fórum
e de nossas inquietações ou desassossegos por novos agenciamentos, e práticas pedagógi-
cas tanto nos espaços acadêmicos de produção de conhecimento, ensino e pesquisa volta-
dos direta ou indiretamente para a formação de prof issionais da área da saúde, quanto no
espaço da assistência.

Assim, nesta partida inicial propusemos interrogar qual(is) a(s) prática(s) pedagógica(s)
no ensino em saúde pretendemos mobilizar e produzir? Como produzir alguns pequenos
terremotos nos territórios-identidade, de modo que se possa considerá-los em sua transito-
riedade? Quais são as linhas de fuga?

2 TRAJETÓRIA CARTOGRÁFICA

Já havíamos lido sobre a cartograf ia. Entendíamos que se tratava de uma direção, uma
via a ser explorada e que nos coloca engajados com a realidade pois, na medida em que nos
afetamos com o território, com os encontros, fazemos parte da sua produção.

Para Deleuze e Guattari (1997) e Deleuze e Parnet (2004), a sociedade e os indivíduos são
transpassados por duas segmentaridades ao mesmo tempo: uma molar e outra molecular.
Elas são distintas entre si, no entanto, são inseparáveis por coexistirem, por passarem de uma
para outra. Não se trata de relações causa-efeito, que implicam dispositivos de poder (como
aquela que diz respeito aos grandes dispositivos da clínica, da universidade, ou ainda da
família), mas de interpenetrações, flutuações ou como na física quântica, de partícula e onda
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ao mesmo tempo. São práticas políticas e micropolíticas que produzem territórios-identi-
dade (enfermeiros, médicos, odontólogos, etc.), mas também linhas de fuga, que são
moleculares, de desterritorialidade. Somos segmentarizados circularmente e em cenários
diversos: a família, a universidade, o trabalho, a igreja, o bairro e assim, sucessivamente.

As questões aqui colocadas são importantes porque na leitura que se vai fazer do ensi-
no em saúde, do planejamento e do currículo, vai-se dar prerrogativa a intelecção de dis-
positivos que são capazes de produzir subjetivações, à maneira rizomática, ou seja, com
todas as forças dinâmicas que compõem a realidade.

Propusemos experimentar a cartograf ia, pois celebra formas diferenciadas de se fazer-
pensar os territórios e permite acompanhar os acontecimentos na constituição do mundo
(DELEUZE & GUATTARI, 2002) discriminando as linhas do desejo – linhas instituintes
moleculares – das linhas que preservam a ordem instituída. Ela permite que o pesquisador se
movimente junto com as transformações que vão acontecendo no real. Entretanto, ressalta-
mos que se trata de relatos de experiência de aprendizes de cartógrafos, uma experimenta-
ção.

A opção pela cartograf ia nos deu a leveza de escrever e a tranquilidade de viajar sobre
esses temas, sem o rigor de uma escrita tradicional. O movimento cartográf ico facilitou re-
gistrar as paisagens psicossociais buscando demarcar as linhas do relevo, os encontros e
desencontros e a produção de subjetividades. Essa perspectiva que é trazida por Deleuze e
Guattari nos autorizou na utilização de novas formas de expressão, neste relato.

Esta viagem foi muito prazerosa para nós! Memórias...

Memórias... como é bom cultivá-las e (re)signif icá-las... Para compreender e ressignif icar
as concepções sobre o ensino, o planejamento e o currículo em saúde, utilizamos as experiên-
cias, vivenciadas durante os módulos I, III e IV do MP-Norte, buscando dar visibilidade nos
momentos pré e pós-fóruns aos movimentos e agenciamentos, que direcionam os processos
do ensino e correspondem as distintas produções de sentidos.

Em consequência ao volume dos fluxos, interconexões e encontros, iniciamos um regis-
tro escrito destas situações, dos módulos I, III e IV. O módulo I, Introdutório ao mestrado,
além de desencadear um processo inicial de integração do grupo, trouxe a discussão do ensi-
no em Ciências da Saúde, suas dimensões e especif icidades. Além disso, nesse módulo, fo-
mos introduzidos no ambiente Moodle que iríamos utilizar nos momentos de dispersão do
mestrado. Este módulo foi conduzido pelos seguintes professores – Nildo Alves Batista, Ma-
ria Cecília Sonzogno, Monica Parente Ramos e Rita Tarcia. As atividades deste Módulo ocor-
reram nos dias 12 a 13/03/2011 na Universidade Estadual do Amazonas, em Manaus.

O módulo III contemplou a disciplina Metodologia da pesquisa I e Planejamento no
Ensino em Saúde, na qual os professores responsáveis foram Iraní Ferreira da Silva Gerab,
Otília Barbosa Seiffert e Nildo Alves Batista. Este foi desenvolvido no período compreendido
entre os dias 18 de abril a 26 de maio de 2011, cujas atividades pré-encontro (18 de abril a 20 de
maio de 2011), e pós-encontro (23 a 26 de maio de 2011), foram realizadas por meio do ambi-
ente virtual de aprendizagem (plataforma Moodle). As atividades presenciais ocorreram, em
finais de semana, dias 21 e 22 de maio de 2011, na Universidade do Estado do Pará, na cidade
de Belém/PA.

O planejamento no ensino em saúde trabalhado no momento pré-encontro teve como
objetivo “experienciar o processo grupal de elaboração de um plano de ensino”. Nessa opor-
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tunidade os grupos de mestrandos de cada Estado executaram duas atividades: A primeira
consistiu na leitura da bibliograf ia proposta e disponível no ambiente Moodle: “Planejamen-
to na prática docente em saúde”, do Professor Nildo Alves Batista. A segunda foi a elaboração
de um plano de uma atividade educativa em saúde que foi desenvolvida por meio do fórum
dos grupos de planejamento.

Ainda no momento à distância pré-encontro presencial do módulo III, como primeiro
contato com o processo do planejamento de pesquisa, fomos convidados a mergulhar na
leitura de bibliograf ia sugerida: “Planejamento de Pesquisa - Uma Introdução”, de Sérgio
Vasconcelos de Luna; e “Pesquisa em Educação: buscando rigor e qualidade”, de Marli André.
O passo seguinte foi a elaboração de uma síntese (1 página) que apresentasse a articulação
das ideias de  LUNA e ANDRÉ sobre as etapas da construção de um projeto de pesquisa. Esta
tarefa teve como prazo de entrega a data de 13 DE MAIO às 23:00hs.

No ensino em ciências em saúde a elaboração de projetos de pesquisa constitui-se em
uma das principais atividades a ser desenvolvida pelos docentes. Luna (1997) nos coloca di-
ante do desaf io de planejar o processo de pesquisa por meio da elaboração de projetos ajus-
tando o mesmo ao problema formulado, respeitando as condições sobre as quais a pesquisa
será realizada e mantendo o equilíbrio metodológico; apresentando no texto, recursos para
nos auxiliar na reflexão que preside esse planejamento.

Consideramos esse momento como o início de um dos importantes caminhos a ser tri-
lhado ao longo desse curso ou de qualquer outro curso de Mestrado, tendo em vista que o
planejamento e elaboração de um projeto de pesquisa relevante e viável, constituiu-se etapa
fundamental para a elaboração de um dos produtos que devem ser apresentados para a con-
clusão do curso, que é a Dissertação a ser apresentada em defesa pública.

No momento presencial foram discutidas as concepções de planejamento, a identif ica-
ção de seus constituintes, relacionando o processo de planejamento com a pesquisa. A orde-
nação foi realizada a partir das seguintes atividades: exposição dialogada, apresentação dos
planos dos grupos e síntese coletiva. Os textos produzidos nos levaram a refletir sobre os
encontros intercessores, que constroem movimentos instituintes, provocando desvios e rup-
turas, enquanto estratégias docentes de fazer o planejamento de curso, de aula, de pesquisa
ou do currículo.

O módulo IV contemplou a temática aprendizagem, interdisciplinaridade e currículo,
este último objeto deste capítulo,na qual os professores responsáveis foram Rosana Aparecida
Rossit e Sylvia Helena Batista. Entre os dias 23 de maio e 16 de junho de 2011 foram realizadas
as atividades pré-encontro e de 20 a 23 de junho de 2011 aconteceu o pós-encontro, através do
ambiente virtual de aprendizagem (plataforma Moodle). As atividades presenciais ocorre-
ram nos dias 18 e 19 de junho de 2011, na cidade de Rio Branco - Acre.

No momento pré-encontro presencial, as orientações de como proceder as atividades
propostas foram disponibilizadas no ambiente Moodle, cabendo à temática do currículo o
momento denominado de pré-encontro 3. Neste momento, coube aos mestrandos trabalhar
os conteúdos: “currículo: concepções” e “inovações curriculares e as DCN”, cujos objetivos
propostos foram respectivamente: “discutir os conceitos de currículo” e “analisar as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde”.

Nessa oportunidade pré-encontro presencial, foram propostas como tarefas aos
mestrandos: Leitura de bibliograf ia proposta (texto), “currículo”, do professor Maia. Elabo-
ração de uma síntese (2 laudas) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Área da
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Saúde – competências comuns, que foram postadas por meio da ferramenta diário. Além
disto, cada grupo, por Estado, selecionou um artigo científ ico que descrevesse experiência de
inovação curricular, para ser apresentado no encontro presencial do dia 19 de junho de 2011.

A temática do currículo no ensino em saúde, foi abordada nos momentos denominados
presencial 3 e presencial 4, desenvolvidos no dia 19 de Junho de 2011, manhã e tarde, respec-
tivamente. O momento presencial 3 trabalhou os conteúdos: currículo: concepções; as DCN
para a área de saúde e Inovações curriculares: conhecendo experiências. Os objetivos aqui
propostos foram: discutir as concepções de currículo; discutir sobre as DCN sobre a área de
saúde e conhecer experiências curriculares. Em relação à metodologia, as atividades aqui
realizadas foram: exposição dialogada e apresentação dos artigos científ icos selecionados na
atividade pré-encontro presencial.

No momento pós-presencial, a temática do currículo no ensino em saúde foi abordada
no período de 20 a 23 de Junho de 2011. Propuseram aos mestrandos, a elaboração de uma
análise crítica do artigo apresentado no encontro presencial, destacando as características da
experiência de inovação curricular. Essa atividade teve que ser entregue até o dia 23/06/2011,
utilizando a ferramenta diário.

A partir da sistematização dos textos disponibilizados, percebemos que vários atores e
instituições vêm refletindo e propondo uso de estratégias didático-pedagógicas, que aproxi-
mem o mundo da formação e do trabalho, com o intuito de assegurar a formação dos prof is-
sionais de saúde voltada ao desenvolvimento de habilidades e competências tendo as diretri-
zes do SUS como norteador (CECCIM e CAPOZZOLO, 2004; CARVALHO e CECCIM, 2006).

3 CONTORNOS E POTENCIALIDADES:
(re)signicando o ensino em saúde

Ao pensar a formação em saúde entendemos que, ainda hoje, há um hiato entre as ne-
cessidades de saúde da população e o que as instituições formadoras oferecem.

Acreditamos que o ensino é um processo amplo de transformação ou reprodução em
que os atores, educadores e educandos, ao se inter-relacionarem, constroem um universo de
contestação e reciprocidades que se retrata na própria formação. Este é o nosso ponto de
vista. Como af irma BOFF (2006), todo ponto de vista é a vista de um ponto, portanto os
autores-mestrandos/tutora/professores que escrevem esse relato estão inscritos em um con-
texto de formação em saúde, numa perspectiva otimista (um mundo, uma saúde, uma edu-
cação melhor).

Partindo dessa concepção, é fundamental o alerta de Ceccim e Ferla (2003) que nos ins-
tiga a refletir sobre o ensino e a formação na área da saúde na perspectiva de problematizar a
produção de racionalidades, de paradigmas e suas consequências de subjetivação para es-
quadrinhar suas produções, potências e linhas de fuga para, quem sabe, originar novas con-
f igurações.

Diante da leitura realizada no momento pré-encontro do Módulo III, nos deparamos
com uma reflexão acerca do planejamento na prática docente do ensino em saúde em que “a
compreensão de conceitos e o seu uso adequado é o ponto de partida para o entendimento do
processo de planejamento na prática docente em saúde” (BATISTA, 2004, p. 37)
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O planejamento constitui-se como um conjunto de ações do cotidiano docente que se
apresenta como exercício de reflexão ideologicamente comprometido e que estabelece mei-
os com vistas a uma meta ou resultado desejado (...) capaz de concretizar um sistema de
relações nas dimensões do conhecimento, das habilidades e atitudes, em um processo de
natureza multidisciplinar (...) em diversas variáveis (projeto pedagógico, projeto político-
pedagógico) e especif icidades (superação do domínio e transmissão de conhecimento em
suas disciplinas e preparação do aprender a aprender), no ensino em ciências da saúde (BA-
TISTA, 2004).

Neste módulo III, na medida em que fomos mergulhando na memória para procurar os
fatos e recompor sua cronologia, nos vimos entrando num outro tipo de memória, uma me-
mória do desconhecido, tecida não de fatos, mas das “marcas que pedem passagem” (ROLNIK,
1993, p. 242), algumas resultantes da formação estrutural e formatada da pedagogia-tradici-
onal-em-nós.

As marcas constituem-se em novos agenciamentos, capazes de desestabilizar e, talvez,
modif icar maneiras de estar nas instituições, principalmente da educação e da saúde. O de-
saf io é inventar espaços e práticas em que o ensino em saúde possa ser dispositivo intercessor
“na relação entre os ‘sujeitos’ (...) e no qual os inter se colocam como instituintes na busca de
novos processos” (MERHY, 2002, p. 51) e formação de novas subjetividades (ROLNIK, 1993, p.
242).

Participamos ativamente das vivências dos colegas discutindo que o planejamento do
ensino a partir de práticas emancipatórias, da sensibilidade, do uso de alguns dispositivos,
provoca certa instabilidade, ao buscar a expressão do inédito viável de cada um. Cultivar a
capacidade de processos pedagógicos dialógicos no ensino em saúde, oxigenar o lado intuiti-
vo que f icou tanto tempo sufocado, a sensibilidade tantas vezes aprisionada por força de uma
maneira equivocada do sistema educacional, signif ica captar os instituintes de vida na for-
mação e as conexões que produzem sentido nos processos de aprender e de ensinar.  Desta
forma, as discussões f icaram mais ricas e também próximas da realidade de cada discente.

No tocante ao planejamento em saúde e em pesquisa, propomos apresentar o projeto
educativo dos fantoches trabalhado com os ribeirinhos pela mestranda Adriana Dias. Para
Batista (2004), o planejamento ganha um caráter normativo à medida que encontra respos-
tas para algumas perguntas que vão nortear o seu processo de elaboração: O que estou plane-
jando? (objetivos do planejamento); Por que planejar? (justif icativa); Para quê? (objetivos a
serem alcançados); Como? (proposta metodológica); Quando? (proposta cronológica); Com
quê? (recursos); Para quem? (população-alvo).

Ao reproduzirmos esse projeto de Educação em Saúde justif icamos o desenvolvimento
desta proposta educativa pela necessidade de estimular a autonomia das crianças ribeirinhas
e possibilitar intervenções preventivas sobre alguns agravos como parasitoses, hepatites, ane-
mias, principalmente a ferropriva e infecções respiratórias agudas que estão presentes no
cotidiano dessas comunidades.

Os fantoches em todo o tempo dialogavam sobre assuntos referentes às questões de
saúde da comunidade como a seguir quando tratavam sobre verminoses: “Fantoche 1: Zezinho,
sua barriga tá crescendo muito. Você engoliu uma bola? Fantoche 2: Não”. É importante
salientar a f igura do fantoche mediador, f igura essencial para a oferta das orientações em
saúde: “Fantoche mediador: quando a gente bebe água sem tratar tem bichinho lá”.
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As necessidades de saúde trazidas pelos ribeirinhos foram debatidas e problematizadas,
com a participação das populações locais, incitando vida através das coisas instituídas. A
partir do encontro entre o que havia e o que se impunha por f icar e o que se impunha por
inovar, efeitos aconteceram em nós a partir das discussões e apresentações dos estados no
fórum sobre planejamento.

Cada Estado relatou propostas educativas que traduziram realidades tanto das trocas na
formação quanto dos serviços, sempre buscando uma coerência entre o que está sendo
ofertado, seja pelo docente ou prof issional de saúde e a possibilidade transformadora de
sujeitos, objetos do processo ensino-aprendizagem como ressalta BATISTA, 2004: “O plane-
jamento educacional em saúde implica, assim, esse olhar interdisciplinar que procura apre-
ender a complexidade das práticas desenvolvidas, descortinando possibilidades de projetar e
intervir na dinâmica das relações sociais. Nesse nível, considera-se tanto o planejamento
educacional referente à formação/desenvolvimento de prof issionais para atuação nos vários
campos da saúde, como o referente às práticas educativas com os indivíduos e a comunidade
(educação para a saúde)”.

Acreditamos que o planejamento educacional pode ser criativo, como o “pensar criati-
vo”, (DELEUZE, 2002, p.135), por ser submetido às forças ativas. Tanto o planejamento curricular
quanto o de ensino podem, sim, numa perspectiva de micropolítica, constituírem-se em
linha de fuga ao planejar conteúdos, atividades, com zonas de fronteira, com os espaços
intercessores, entre-disciplinas. Plugamos às nossas idéias e imagens, às nossas intensida-
des, aos professores do mestrado e outros teóricos que perseguem desejos e sonhos sobre
como realizar um planejamento educacional que vá ao encontro de uma formação em saúde
comprometida com o SUS.

Dessa forma, “o planejamento curricular implica a discussão sobre a complexidade da
formação de prof issionais de saúde que se vem ampliando em decorrência das mudanças nos
perf is de atuação, devido às transformações sociais contemporâneas e a implantação das
Novas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em saúde” (BATISTA, 2004).

Portanto, o planejamento curricular das prof issões da saúde deve considerar as linhas de
força que disputam os diversos projetos de saúde e de sociedade que permeiam os discursos
e práticas. Ressalta-se, assim, a necessidade de formar agentes micropolíticos tanto para dis-
putar a qualif icação das práticas no mundo do cuidado como para tensionar o fortalecimento
do SUS. Nesta compressão, o planejamento do currículo interdisciplinar e integrado pode
constituir-se em potente território para a formação do trabalhador da saúde em defesa do
SUS.

Para Costa (2000), perceber vazios e abandonar linearidades [no ensino em saúde] é
detectar novos territórios. Acarreta, também, experimentar novos percursos, novos dese-
nhos, falas e corpos, forçando o pensamento para outras linhas (de fuga) e conf igurações,
que não coincidem com o plano do instituído.

Um devir pedagógico que, como produção do tempo, não nasceu e nem f indou com o
projeto educativo dos fantoches. Um devir que adquiriu visibilidade e forma de acordo com
os agenciamentos e os atravessamentos que foram efetuados.

Ainda no tocante ao planejamento em saúde e em pesquisa, módulo III, dentre as varia-
das e ricas experiências que as atividades de leitura e elaboração de resumos postados gera-
ram, destacamos aqui o resumo apresentado como tarefa de um dos mestrandos.
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Este resumo foi postado na ferramenta “diário” do ambiente Moodle, como atividade a
distancia pré-encontro presencial referente à temática “O planejamento de pesquisa sobre o
ensino das ciências da saúde”, em 13/05/2011. Tratou-se de um resumo de articulação entre as
ideias de Luna e André: “A elaboração de um projeto de pesquisa constitui-se etapa essencial
dentro do processo de desenvolvimento de uma atividade científ ica, em que o pesquisador
tem na metodologia científ ica uma formalização didática criteriosa de métodos e técnicas
para que se possa demonstrar, segundo critérios públicos e convincentes, que o conhecimen-
to por ele produzido é f idedigno e relevante teórica e/ou socialmente, devendo-se buscar o
equilíbrio entre o rigor metodológico, a percepção das sutilezas e mutações que a realidade a
ser estudada apresenta”.

Dessa mesma atividade de resumo, após leitura e reflexão por parte do mestrando, sur-
giram duas concepções sobre o planejamento de pesquisa sobre o ensino em Ciências da
Saúde, a primeira a partir de Luna e a segunda, de André.

“LUNA (1997) apresenta o planejamento de pesquisa como um processo de tomada de
decisões na busca dos elementos necessários a compor um projeto, que contenha os
elementos básicos da pesquisa, independente da corrente metodológica a ser seguida.
Preenchendo requisitos como a formulação de um problema de pesquisa, colocado na
forma de pergunta, que irá orientar as demais decisões a serem tomadas pelo pesquisa-
dor, sendo essas mais adequadas quanto maior for a clareza em relação a ele. Na deter-
minação das informações necessárias para encaminhar a(s) resposta(s) ao(s)
questionamento(s) do problema devemos selecionar as melhores fontes (revisão de lite-
ratura/referencial teórico) e a def inição de um conjunto de ações que produzam essas
informações. Esse conjunto de passos gera informações relevantes conhecidos por pro-
cedimento, que faz um recorte da realidade a ser estudada, selecionando as informa-
ções necessárias a serem lidas e coletadas pelo pesquisador. As fontes de informação
(empregadas na coleta) podem ser as observações direta/indireta, relato verbal direto e
indireto (oral ou escrito), e documento. A seleção de um sistema para tratamento des-
sas informações, gerando dados, e o uso de um referencial teórico para interpretação
delas lhes dá sentido e permite que se produza um conhecimento até então não disponí-
vel, ou seja, a produção das possíveis respostas que se pretendia obter, indicando o grau
de conf iabilidade dessas respostas obtidas, que procura indicar (quando possível) até
que ponto, sendo alteradas as condições em que a pesquisa foi realizada, podem-se
esperar resultados semelhantes”.

“ANDRÉ (2001) nos colocou diante de uma série de questionamentos necessários para
revermos e analisarmos criticamente, num processo coletivo e a longo prazo, o que
vem se produzindo na pesquisa em educação, buscando caminhos para o seu aprimo-
ramento. Ressalta-se aqui que as temáticas e problemas, os referenciais teóricos, as
abordagens metodológicas e os contextos de produção dos trabalhos científ icos sofrem
transformações e tornam-se mais complexos segundo paradigma científ ico vigente,
que tem influência direta nos processos de planejamento e execução de pesquisas. O
surgimento de questionamentos sobre os instrumentais teórico-metodológicos dispo-
níveis e os parâmetros usuais para o julgamento da qualidade do trabalho científ ico,
exige um diálogo além do campo da educação, numa abordagem interdisciplinar/
transdisciplinar”.
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Ao concluir a sua atividade resumo, o pós-graduando faz a seguinte colocação:

“Os dois autores concordam que o trabalho de pesquisa seja devidamente planejado, que
os procedimentos de coleta de dados sejam rigorosos, que a análise seja densa e bem
fundamentada, e que produzam relatórios que descrevam claramente os processos se-
guidos e os resultados alcançados. ANDRÉ questiona se os critérios clássicos de valida-
de, f idedignidade e generalização para julgamento de pesquisa são suf icientes ou não e
defende a utilização de critérios gerais de pesquisa em que os trabalhos apresentem rele-
vância científ ica e social, com objetivos e questões claramente formulados, metodologia
adequada aos objetivos e os procedimentos metodológicos suf icientemente descritos e
justif icados, a análise densa e fundamentada trazendo as evidências ou as provas das
af irmações e conclusões, havendo um avanço do conhecimento já existente. Deve-se
levar em consideração alguns critérios específ icos para avaliar tipos diferentes de pesqui-
sa (etnográf ico, pesquisa-ação, ...)”.

Observamos aqui a variedade de momentos que esta atividade proporcionou ao gru-
po de mestrandos em que os mesmos, ao fazerem a leitura de bibliograf ias sugeridas,
puderam refletir à luz de novos conhecimentos propostos que, ao serem confrontados com
os seus conhecimentos, propiciou a construção de novo conhecimento, de novas ideias que
puderam ser expressadas a partir do exercício da escrita, de um resumo a ser postado no
ambiente virtual de aprendizagem.

A devolutiva das Professoras Otília e Irani sobre a tarefa mencionada anteriormente,
em 16/05/2011, postada no ambiente Moodle foi: “O seu resumo constitui material fundamen-
tal para a aula presencial sobre o Planejamento da Pesquisa Cientif ica. Aguardamos sua parti-
cipação no desenvolvimento desta temática”.

Essa é apenas uma das muitas passagens que poderíamos citar para exemplif icar como
o MP Norte, como um programa semipresencial, oportunizou a construção de novos co-
nhecimentos no processo de formação de um mestre. Os mestrandos tiveram as suas car-
reiras docentes enriquecidas ao f inal desse processo.

No módulo IV, a discussão girou em torno das DCN e do currículo. O processo de
elaboração das DCN, se por um lado já incorpora as disputas de poder e as contradições das
mudanças paradigmáticas da educação num contexto de modif icações nos caminhos da
educação brasileira, ajustando-a a descontrolada onda neoliberal, mostra-se como uma
missão ainda mais ousada que é a de extinguir o modelo biologicista e tecnicista dos cursos
de saúde, unindo a realidade acadêmica de formação de recursos humanos às diretrizes do
Sistema Único de Saúde e às necessidades do processo saúde/doença da população brasi-
leira.

As DCN direcionam para uma signif icativa reforma da concepção político-ideológica
do exercício das prof issões da saúde. Neste sentido, faz-se necessária a ampliação de deba-
tes democráticos acerca destas diretrizes por todos os sujeitos envolvidos no processo for-
mador, nos serviços de saúde e no controle social, pois não se pode imaginar uma reforma
de projetos político-pedagógicos de instituições educativas cujas práticas prof issionais vão
refletir no cuidado à saúde e na Gestão sem que esses atores participem e, obviamente,
conheçam e debatam as abordagens de ensino em saúde mais signif icativas, que auxiliem
as mudanças de comportamento e que possam realmente promover saúde.

Para Ceccim e Feuerwerker (2004), as DCN sugerem a validação do SUS, ao procurar
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romper def initivamente com o paradigma biologicista e medicalizante, hospitalocêntrico
e médico-procedimento-centrado, observando os novos desaf ios na produção de conheci-
mentos e na produção das prof issões.

A construção das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação da área as
saúde (DCNs) ocorreu em momento privilegiado da nossa sociedade. Por um lado, a Consti-
tuição Brasileira promulgada em 1988, estabeleceu um Sistema Único de Saúde com as dire-
trizes voltadas para o atendimento integral ao paciente e para a participação da comunidade.
Por outro lado, a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em
1996, permitiu a flexibilização dos currículos.

A LDB fundamenta o processo de formação na educação superior através do desenvolvi-
mento de competências e habilidades; do aperfeiçoamento cultural, técnico e científ ico do
cidadão; da flexibilização dos currículos; da implementação de Projetos Pedagógicos inova-
dores numa perspectiva de mudança para a formação prof issional.

Essas premissas apontam novas conf igurações para os padrões curriculares, até então
vigentes, indicando a necessidade de uma reestruturação dos cursos de graduação, com mu-
danças paradigmáticas no contexto acadêmico, direcionando à construção de diretrizes
curriculares para os curso de graduação na área da saúde.

Diversos atores sociais contribuíram para a elaboração das DCNs em todo país. Entre
2001 e 2004, a partir de uma audiência pública do Conselho Nacional de Educação, com a
participação de diferentes representações dos cenários da Saúde e Educação e outras entida-
des organizadas da sociedade civil, foram aprovadas as DCNs para os cursos da área da saúde,
as quais representam a articulação entre a educação superior e a saúde, com ênfase na pro-
moção, prevenção, recuperação e reabilitação.

O objetivo das DCNs é construir o perf il acadêmico e prof issional com competências,
habilidades e conteúdos contemporâneos, bem como, para atuarem, com qualidade e
resolutividade no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta é levar os alunos dos cursos de
graduação em saúde a aprender a aprender, que engloba aprender a ser, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de prof issionais com
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e
humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades.

A formação de recursos humanos para as profissões da área da saúde deve pautar-se no
entendimento que saúde é um processo de trabalho coletivo do qual resulta, como produto, a
prestação de cuidados de saúde. As DCNs defendem a ideia de que não há formação definitiva,
ou seja, o profissional continua em constante formação mesmo após sua saída da academia.
Deve, portanto, participar de espaços de educação permanente que garantirão o contato com
conteúdos novos, complementares, atuais e contato com novas abordagens de prática.

As competências gerais desejadas para o graduado nos cursos da saúde constituem ele-
mentos comuns da formação, que são complementadas pelas competências específicas neces-
sárias para cada curso/profissão. Deve-se priorizar não apenas o desenvolvimento cognitivo,
mas o desenvolvimento e incorporação de qualidades técnicas e humanistas.

Nas diversas DCNs (medicina, enfermagem, odontologia, f isioterapia, terapia ocupacional,
farmácia, nutrição), o perfil do formando egresso/profissional é sempre descrito como de for-
mação generalista, humanista, crítica e reflexiva, atuando em princípios éticos na promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde. Além do delineamento do perf il do
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profissional em formação, estas diretrizes elaboram tópicos que versam sobre: Competências e
Habilidades (divididas em competências e habilidades gerais e específicas); Conteúdos Curriculares;
Organização do Curso; definição de Estágios e Atividades Complementares; Acompanhamento e
Avaliação.

As competências gerais desejadas para os graduados das prof issões de saúde são assim
discriminadas:

Atenção à saúde: os prof issionais de saúde, dentro do seu âmbito prof issional, de-
vem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, tanto em nível individual como coletivo. Cada prof issional deve assegurar que sua
pratica seja realizada de forma integrada e continua com as demais instancias do sistema
de saúde. Os prof issionais devem realizar seu trabalho dentro dos mais altos padrões de
qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da
atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas com a resolução do problema de
saúde, tanto individual como coletivo;

Tomada de decisões: a atuação dos prof issionais de saúde deve ser fundamenta-
da na capacidade de tomar decisões visando ao uso apropriado, efetividade e
custo-efetividade da forca de trabalho, de medicamentos, de procedimentos e de
práticas. Para este f im, devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e
decidir a conduta mais apropriada.

Comunicação: os prof issionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
conf idencialidade das informações a eles conf iadas, na interação com outros pro-
f issionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação
verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de pelo menos uma
língua estrangeira e de tecnologias de informação;

Liderança: no trabalho em equipe multiprof issional, os prof issionais de saúde
devem estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-
estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia,
habilidade na tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e
ef icaz;

Administração e gerenciamento: os prof issionais devem estar aptos a fazer
gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e
materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem
gestores, empregadores ou lideres da equipe de saúde;

Educação permanente: os prof issionais devem ser capazes de aprender continua-
mente, tanto em sua formação, quanto em sua pratica. Dessa forma devem apren-
der a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a educação e o treina-
mento/estagio das futuras gerações de prof issionais, não apenas transmitindo
conhecimentos, mas proporcionando condições para que haja benef icio mutuo
entre os futuros prof issionais e os prof issionais dos serviços, inclusive estimulando
e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/prof issional, a formação e a cooperação
através de redes nacionais e internacionais.
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Dentre as habilidades e competências especif icas, mesmo que dotadas de itens relaci-
onados ao exercício da prof issão, ainda encontramos pontos comuns, como: a) capacidade
de trabalhar em conjunto com outros prof issionais da área da saúde – aprender a viver
juntos; b) ser conhecedor privilegiado dos problemas locais da saúde; c) estar apto a inter-
vir no processo de desenvolvimento, propondo e realizando medidas de caráter preventi-
vo; d) estar apto ao mercado de trabalho; e) estar preparado para acompanhar o avanço
técnico-científ ico – aprender a aprender; d) estar capacitado a valorizar prioritariamente
as necessidades de saúde da população, com ênfase na ação preventiva, dentro de uma
visão integral e de valores éticos e culturais. Todas as competências em todas as áreas
devem contemplar o sistema de saúde vigente no país, a atenção integral à saúde num
sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência.

As DCNs dos Cursos de Graduação em Saúde apresentam um formato comum para as
áreas de conhecimento que integram a saúde, preocupando-se com os seguintes itens: perf il
do formado egresso/prof issional; competências e habilidades; conteúdos curriculares; está-
gios e atividades complementares; organização do curso; acompanhamento e avaliação. Para
atingir idealmente esses aspectos introduziram-se conceitos inovadores da Pedagogia esti-
mulando o abandono do modelo tradicional dos cursos baseados em disciplinas estanques
associados a mera transmissão do conhecimento para “um projeto pedagógico construído
coletivamente, centrado no aluno como sujeito de aprendizagem e apoiado no professor como
facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem”.

Buscando um perf il adequado ao SUS, o conhecimento da legislação e do funcionamen-
to do sistema deve fazer parte da graduação, sendo estudado em profundidade, especialmen-
te porque a maioria dos egressos será absorvida pelo serviço público. O SUS constitui campo
de estágio e deve ordenar a formação de recursos humanos, sendo sua articulação com as
instituições de ensino peça chave na formação, especialmente durante o estágio curricular.
Embora o sistema de saúde ofereça alternativas de aprendizado em todos os níveis da assis-
tência, a atenção básica, ponto de entrada do indivíduo no sistema, é o pilar que deve ser
valorizado através da formação generalista dos graduados em saúde.

As DCNs têm o papel de orientar a formação prof issional na área da saúde, dentro do
contexto atual, para formar um prof issional preparado para atuar num mercado de trabalho
caracterizado pela economia informacional, e em consonância com os princípios e diretrizes
organizacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Pode-se dizer, então, que se vivencia um
processo de transição e “tentativa” de consolidação de novas concepções de perf il prof issio-
nal, dos sistemas de atenção à saúde e das DCNs.

Através do Currículo, as instituições de ensino colocam em prática o seu ideário educa-
cional, viabilizando o processo educacional, conferindo-lhes os referenciais teóricos e
metodológicos, objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação, articulando teoria e prática,
epistemologia e didática, necessidades sociais e proposta de formação prof issional, socieda-
de e academia, expressando de maneira formal (documental) essa perspectiva a todos os
participantes do processo educativo e à sociedade.

Dentro dessa perspectiva, os currículos atuais passam por um momento de transforma-
ção, com a missão de superar organizações de práticas educacionais norteadas pelo chamado
currículo tradicional onde, os conteúdos são organizados por meio de disciplinas ou módulos,
gerando um processo de fragmentação disciplinar, com reduzida integração entre as áreas do
conhecimento, que pode induzir a especialização precoce, havendo uma tendência de uni-
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formização na formação; há um distanciamento entre os ciclos básico e prof issional (o
ensino das atividades práticas ocorrendo no f inal do curso); as metodologias de ensino
baseiam-se na transmissão de informações, centralizada no docente, com aulas expositivas
para grandes grupos (segundo Paulo Freire, 1998, “educação bancária”); os cenários de apren-
dizagem são distantes da sociedade (salas de aula, laboratórios e hospitais escolas); o pro-
cesso de avaliação privilegia a retenção de informações, em detrimento de habilidades de
raciocínio e da aplicação em situações reais.

Nesse processo de mudança curricular, o perf il do prof issional a ser formado deve ter
como requisito a necessidade social. Nessa conjuntura, a Constituição Brasileira (artigo 200,
inciso II) traz que ao SUS compete a formação de recursos humanos para a área da saúde,
sendo que, para isso, a atuação prática deve acontecer nos próprios cenários onde ocorrem as
práticas de atenção à saúde, sendo necessário o estabelecimento de parcerias entre a acade-
mia e os serviços nos diversos níveis de complexidade do sistema.

A LDB substituiu os currículos mínimos, superando o caráter disciplinar e relativamente
rígido, flexibilizando os projetos políticos-pedagógicos das instituições de ensino, conferin-
do mais autonomia a essas instituições. A LDB propõe ainda, no delineamento dos perf is dos
prof issionais de saúde, a “provisoriedade constante” do conhecimento, o que obrigatoria-
mente leva à necessidade de educação permanente e de “aprender a aprender” por parte do
prof issional.

Outros fatores também influenciaram o processo de mudanças nos projetos políticos
pedagógicos das instituições de ensino, como os sistemas de avaliações de ensino superior do
Ministério da Saúde (a partir de 1996) onde destacamos a avaliação nacional de cursos e a
avaliação das condições de ensino; Fóruns de discussão promovidos por diversas instituições
que congregam especialistas e interessados na educação superior nas diversas áreas de saúde
(medicina, enfermagem, odontologia, além de outras); o projeto UNI (União com a comuni-
dade), 1991, além de programas dos Ministérios da Saúde e da Educação que incentivam
alterações nos currículos escolares voltadas para a formação de prof issionais voltadas para a
atuação do SUS.

O planejamento curricular deve ser realizado pela própria instituição de ensino em um
processo de construção conjunta entre os docentes e consultores técnicos, de modo que o
produto não seja um mero documento para atender a burocracia da Universidade ou do Mi-
nistério da Educação e Cultura, mas um instrumento que promova a qualidade do processo
de formação, que os participantes se sintam responsáveis pelo processo e que os conflitos
institucionais e interpessoais sejam amenizados.

O início do processo de mudança curricular deve ser desencadeado a partir da formula-
ção do perf il do egresso que se pretende formar, um perf il de atuação prof issional social. A
partir disso, deverão ser traçados os objetivos gerais do curso e específ icos das unidades
(módulos) e das aulas, os princípios norteadores da formação prof issional, os eixos que ser-
virão de base para a seleção dos conteúdos curriculares e as estratégias de ensino-aprendiza-
gem.

As temáticas trabalhadas devem ter signif icância em relação à prática prof issional e
devem ser trabalhadas através da problematização, através da busca de respostas para as
questões surgidas a partir do cotidiano observado na prática, organizadas em unidades ou
módulos que rompam com a fragmentação disciplinar e a superposição de conteúdos, e inte-
grem as disciplinas e as diversas áreas do conhecimento, em torno de núcleos temáticos.
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A inserção do aluno na prática prof issional futura deve acontecer desde os primeiros mo-
mentos do curso, em graus de profundidade e responsabilidade crescentes ao longo dos
anos do curso. Os cenários de ensino-aprendizagem devem afastar-se do modelo
hospitalocêntrico de formação, sendo diversif icados, incluindo atividades na comunidade
que vão desde a atuação nas unidades básicas de saúde, ambulatórios e serviços de resgate,
até em escolas, creches, centros comunitários, igrejas entre outros, passando também pe-
los diversos setores técnicos e administrativos dos hospitais universitários. As estratégias
de ensino e de aprendizagem devem privilegiar o trabalho com pequenos grupos e o pla-
nejamento de atividades capazes de desenvolver a capacidade da busca ativa de informa-
ções para a construção de conhecimentos, evitando-se ao máximo, aulas expositivas para
grandes grupos e priorizando atividades em grupo e estudos de caso; faz-se necessário
prever na organização do tempo escolar, um espaço (período) para o aluno desenvolver as
atividades de pesquisa em busca ativa, se preparando para os encontros presenciais.

Essa autonomia na construção do conhecimento traduz uma formação integral, com a
f inalidade de atenção integral na futura assistência. A formação integral contempla: a) con-
teúdos das ciências biológicas e da saúde e das ciências humanas e sociais para a adequada
compreensão do processo saúde-doença; b) articulação entre o ensino, a pesquisa e a exten-
são/assistência; c) ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde; d) a
interação com as diversas instâncias do sistema de saúde; e) a compreensão das políticas de
saúde no contexto das políticas sociais; f) o conhecimento do perf il epidemiológico nacional
e regional buscando atender as necessidades da população onde está inserido; g) ações
investigativas e de pesquisa.

Além da formação integral os alunos dos cursos de graduação em saúde devem desen-
volver ações integradas seja na assistência, articulando serviços preventivos e curativos, seja
no relacionamento com as demais prof issões em saúde, através da boa comunicação e do
trabalho em equipe.

Além disso, há uma preocupação com a construção do perf il acadêmico e prof issional
do discente, cujas competências, habilidades e conteúdos contemporâneos são evidentes para
uma formação que compreenda a integralidade dos cuidados, boa formação geral, humanista,
crítica e reflexiva, prontos a transformar a realidade dos diferentes cenários, onde irá atuar.

Para a formação integral dos novos prof issionais da saúde, o desenvolvimento das com-
petências individuais e coletivas deve ser o eixo direcionador: a) cognitivas, que compreende
o conhecimento nuclear, capacidade de solucionar problemas, identif icar lacunas no pró-
prio conhecimento e aprendizagem a partir da experiência; b) técnicas, que compreende as
habilidades psicomotoras para a atuação na prof issão; c) interativa, que compreende a capa-
cidade de ter um julgamento científ ico, clínico e humanitário da situação de incerteza; d)
contextual, envolvendo a inter-relação com clientes e demais trabalhadores; e) relacional,
compreendida no trabalho em equipe, habilidades para comunicação e para solucionar con-
flitos; f) afetiva e moral, relacionada à capacidade cuidadora, tolerância, respeito, responsa-
bilidade social e individual; e, g) hábitos mentais, que compreende a observação da própria
prática, curiosidade crítica, capacidade de reconhecer e corrigir os próprios erros.

Espera-se então, que o prof issional da saúde dotado de uma melhor qualif icação, tanto
na dimensão técnica especializada, quanto na dimensão ético-política, comunicacional e de
inter-relações pessoais, esteja apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, atuando com qualidade e
resolutividade no Sistema Único de Saúde.
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Embora aprovadas, as DCN ainda não estão implantadas adequadamente em todas as
instituições de ensino superior. Alguns fatores contribuem para isso: o desconhecimento se
sua importância, a dif iculdade de compreensão de sua dinâmica e a interpretação equivoca-
da dos objetivos propostos, o que resulta em demora na revisão dos currículos no desenvolvi-
mento dos cursos para a formação de um prof issional compatível com a realidade e as de-
mandas sociais do país.

Existe uma aproximação entre as áreas da saúde e da educação, com a ampliação dos
espaços de discussão. A política de educação permanente, as novas políticas de avaliação dos
estudantes e das condições de ensino, o fortalecimento das entidades representativas de en-
sino na área da saúde, são ações marcantes dentro do Ministério da Saúde e da Educação.

O planejamento curricular deve prever a capacitação no campo técnico científ ico da
atenção a saúde bem como nos aspectos de tomada de decisões, da comunicação, da lideran-
ça, da administração e gerenciamento e da educação permanente, através de estratégias, pro-
cedimentos de avaliação, conteúdos e objetivos, centrados no estudante, na medida em que
as experiências vivenciadas por eles serão os principais determinantes de seu processo de
formação.

Para que essas mudanças ocorram faz-se necessário que haja um planejamento para
capacitação docente, na perspectiva que os mesmos possam atuar como facilitadores
multiplicadores, originando grande grupo crítico capaz de realizar mudanças, sendo esse um
ponto chave dentro dessa proposta inovadora. Os planejamentos devem ser exercidos com
essa perspectiva de mudança. A avaliação deve ser um instrumento que investigue a realida-
de do processo, forneça os subsídios necessários para a retroalimentação do planejamento,
com a participação de diversos setores da instituição, inclusive dos alunos, que devem parti-
cipar do processo de avaliação dos módulos e do processo como um todo.

As mudanças curriculares dependem estreitamente do apoio de todos os segmentos
institucionais: gestores, docentes, funcionários e alunos. Nesse processo de formação volta-
do para competências é imprescindível a integração entre escola (ensino), serviços e comuni-
dade.

No momento presencial na Universidade Federal do Acre, articulando currículo com os
processos de aprendizagem, as docentes Rosana Rossit e Sylvia Batista nos f izeram refletir
sobre uma experiência prof issional, docente ou não, em que houvesse a expressão de um
processo educativo vivido por nós.

Foi possível deixar vir à tona uma experiência de uma das mestrandas: a lembrança de
um pai que queria tanto visitar e tocar sua f ilha numa UTI Neonatal, mas como as regras da
UTI só permitiam que as mães visitassem os f ilhos e não os pais, isso não seria praticável. Foi
aí que um aluno, muito incitado por aquela situação, trouxe o emblemático problema para
seu conhecimento. E a mestranda, muito provocada pela idéia de permitir que aquele pai
tocasse sua f ilha, sabendo o quanto terapêutico signif icava este toque, e também implicada
a resolver aquele desejo do aluno em solucionar o problema e permitir que pai e f ilha, pela
primeira vez, pudessem se entrelaçar no afetuoso contato, resolveu quebrar regras até as
próprias: orientou ao aluno que f izesse o pai adentrar à UTI e, f inalmente, tocar sua f ilha
desmitif icando o eterno tabu normatizado na UTI. As palavras não expressam a emoção do
pai, f ilha, e é claro, a da mestranda e a do aluno. À mestranda suscitou a realização de ter
permitido ao aluno justif icar a importância de uma nova ótica no seu aprendizado.
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Esta situação vivenciada no campo de estágio dos alunos da Enfermagem/UNIR, nos
levou a refletir até que ponto os currículos dos cursos da área da saúde funcionam como
instrumento da autonomia do sujeito ou, ao contrário, impõem-se como uma camisa de for-
ça, impedindo a ação pedagógica inventiva dos professores e alunos.

Sabemos que a UTI neonatal é regida pelas tecnologias duras (MERHY, 2002) e pela
sanção normalizadora (FOUCAULT, 2007), que tem a função de reduzir os desvios. Desse
modo, a força da norma, da regulamentação, obriga à homogeneidade, normalizando con-
dutas; mas individualiza, pois ela introduz, por meio dos resultados de uma medida, toda a
gradação das diferenças individuais. Em uma palavra, “ela normaliza” (FOUCAULT, 2007, p.
153).

Na UTI Neonatal, o prof issional segue de forma rigorosa os ditames das normas/regula-
mentos instituídos, fazendo com que o usuário se sinta insatisfeito e carente de atenção.
Observam-se gestos e movimentos de desrespeito, de exclusão, em que é f ixada a posição [do
trabalhador da UTI], não conseguindo flexibilizar para que se realize o acolhimento. Consta-
ta-se assim, o que Deleuze e Guattari (2002) denominam plano macropolítico ou molar, em
que o instituído, todo o conjunto de leis, normas, regulamentos e procedimentos que regu-
lam a vida humana, predominam nas relações entre trabalhadores-usuários naquele setor.

No nível das experiências do cotidiano, na micropolítica do ensino em saúde, os aspec-
tos que envolvem a reprodução e a criação do conhecimento, as representações, crenças,
valores, percepções e ações desenvolvidos pelos diversos atores nos conduziram a entender
esse processo ocorrido na UTI Neonatal como espaço privilegiado das interações humanas,
do equilíbrio e conflito, trama e textura social, enf im, um lugar em que a professora e os
alunos, implicados com as novas forças, fluxos, modos e potências de conexões a serem agen-
ciados, mesmo no espaço das “tecnologias duras e leve-duras” (MERHY, 2002), conseguiram
acionar as linhas de fuga operadas nos processos de desterritorialização, desfazendo os esta-
dos de subjetivação fechados no agenciamento de novas subjetividades, as quais se constitu-
em em pontos de resistência ao que está instituído.

O encontro trabalhador-usuário na UTI Neonatal pode ser pensado como corpos que se
afetam mutuamente, numa produção de desejo, conforme nos apresenta Suely Rolnik “No
encontro, os corpos, em seu poder de afetar e serem afetados, se atraem ou se repelem”
(ROLNIK, 2006, p. 25). Assim, podemos ter o corpo “que dá certo”, que fecunda em sua inten-
ção, de atender e ser atendido em suas necessidades de saúde, isto é, o usuário se sente aco-
lhido e o trabalhador se sente satisfeito e realizado com sua produção. Os corpos se atraem e
produzem ações cuidadoras, emancipadoras.

Entendemos que o papel dos trabalhadores de saúde, detentores de um saber e da pro-
dução do cuidado, podem agir com potência criativa para criar novos territórios referenciais
e sair em busca de novas formas de agir e produzir saúde.

Deleuze e Guattari (2002) estabelecem dois modos de apreensão e análise do real: o eixo
micro, que constitui o pólo ativo dos conjuntos sociais, maquínico, de formações moleculares,
que nos possibilita alternativas de movimentos criativos e inventivos, de ativação de autorias,
autonomia e protagonismo e o eixo macro que aponta para as formações molares e as signif i-
cações totalizantes.

Acreditamos que, com agenciamentos, experimentação e desdobramentos, o ensino em
saúde pode ser transformador e operar numa outra dimensão, com outros fluxos e cone-
xões, componentes de micropolíticas que atravessam, cortam, transversalizam a
macropolítica que, em geral, governam as proposições pedagógicas.
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Assim, os projetos pedagógicos dos cursos da área da saúde podem se constituir em
aliados na busca de exercitar o currículo diferente e transformador. Camargo Jr (2003) alude
que a reforma curricular no Ensino em Saúde provocada pelas DCN põe em evidência as
críticas à racionalidade científ ica da Medicina. Em síntese, as críticas ao modelo biomédico,
que vão desde os interesses econômicos do complexo farmacêutico e de equipamentos médi-
cos (utilização excessiva de exames complementares, medicalização da sociedade e
iatrogenias), passando pelas def iciências na formação do prof issional de saúde (pouca refle-
xão crítica articulada à realidade), até a baixa densidade na utilização das “tecnologias leves”
(MERHY, 2002) para lidar com o sofrimento humano.

Ainda convivemos com o ensino biológico do processo saúde-doença que reduz as pos-
sibilidades do processo ensino-aprendizagem na saúde, por centrar-se nos aspectos técnicos
na formação, reduzindo as possibilidades do agir prof issional. A racionalidade sanitária pre-
dominante no fazer cotidiano da saúde é centrada em procedimentos prof issionais, fazendo
com que as intervenções se reduzam a condutas técnicas normatizadas, desencadeando a
perda da humanização e da integralidade, dicotomizando a saúde e a doença, bem como a
promoção/proteção/prevenção x tratamento/cura/reabilitação. É primordial o aviso de Pau-
lo Freire “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de des-
trezas” (FREIRE, 2004, p.14).

A partir dos encontros intercessores entre alunos, professores e prof issionais de saúde, o
desenvolvimento curricular pode criar desvio, ser inventivo, transformador, de ruptura ao
instituído.

Corazza (2002) nos apresenta a diferença entre currículos “assentados” e currículos
“vagamundos”. O primeiro pauta-se nas vertentes, do Pensamento-Essência e do Pensamen-
to-Sujeito, expressando o plano seguro, f ixo, ajuizado e conformista do currículo. O outro,
denominado Vagamundo pode manifestar-se como currículo-louco, currículo-dançarino,
currículo-balístico, currículo-Eros, currículo-intuitivo, currículo-problemático, currículo
embaralhado, currículo-gangue, que ocorre na fronteira do currículo assentado. Por ser po-
tência, ele vaza, insiste e cria, desassenta, desalinha, mistura e desmistura, compõe e decom-
põe, maquina a desnaturalização do que “nasceu” quadriculado.

É importante salientar que o currículo “assentado”, ou seja, baseado na racionalidade
científ ica toma corpo no ensino da Medicina com o Relatório Flexner, a partir de 1910
(LAMPERT, 2002, p. 67), expandindo-se em seguida para os demais currículos das prof issões
da saúde, em que são estimulados a fragmentação do conhecimento, a busca da objetivação
positiva, biologicista, mecanicista, na qual o saber clínico exclui as dimensões do social e do
subjetivo.

Na estrutura tradicional da universidade, o currículo é sinônimo de conteúdo, confor-
mando-se a uma lista de conhecimentos predeterminada de várias disciplinas. Como decor-
rência dessa af irmação, o ato de ensinar se restringe à prática transmissora desses conteúdos
predominantemente tecnicistas com enfoques curativos e “naturalizados” do processo saú-
de-doença e da realidade social.

A forma de colocar o currículo em prática é produção e é devir; podemos praticá-lo,
conforme Guattari (1992), com novas dobras, vendo com outro olhar o que está aí, com
agenciamentos sensíveis em outros dobramentos possíveis, a partir de intercessores que
nos são dados. Como diz Freire (2007), não podemos esquecer que a ação educativa é uma
construção humana, é um ato político (GADOTTI, 2004) e se dá intencionalmente nas
relações sociais.
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GALLO (2005), apropriando-se da f ilosof ia deleuzeana, apresenta suas ideias de lite-
ratura para o campo da educação, como “educação maior”, instituída, e “educação menor”,
máquina de resistência diante da face molar do poder, ou seja, linha de fuga que pode ser
chamada linha de resistência. Uma educação menor, como ato político, pode realizar-se no
cotidiano de professores e alunos dentro e fora da sala de aula, dentro e fora da universidade,
para aquém e além de uma educação maior (universidades, departamentos, currículo basea-
do no volume de conteúdos, programas de disciplinas, e aulas tradicionais).

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) da área da saúde, na perspectiva da constru-
ção coletiva pode desenvolver o currículo como uma prática da “educação menor” ou da
pedagogia rizomática, quer dizer, identif icando e anulando o que obsta ou impede a criação
de novos agenciamentos e ampliando as chances de que sejam traçadas territorialidades
curriculares mais envolventes, para que as aventuras do aprender, do associar-se com, do
criar conexões entre, se dêem em intensidade.

Mesmo breves desterritorializações podem ser bastante marcantes, especiais, inesque-
cíveis, mesmo que raras, valorosas por sua força singular. Um leve diferencial que passe ao
largo dos conteúdos, formas e procedimentos f ixados no currículo é capaz de causar o dife-
rencial ao abrir-se, pela instituição, a um meio ainda não-formado.  É assim que o docente
comprometido com o ensino em saúde e com o SUS se torna estrangeiro dentro de seu pró-
prio território pedagógico: fazendo-o variar.

Sabemos que a proposta da Reforma Curricular dos cursos da saúde busca realizar mu-
danças e transformações, mas a formação ainda se mantém direcionada por uma lógica
hegemonicamente flexneriana e biomédica e com alguns poucos avanços para uma forma-
ção mais integral e menos fragmentada.

Uma possibilidade de educação menor, linha de fuga, no processo de reformulação
curricular da formação dos prof issionais de saúde, é a iniciativa do Pró-Saúde/Pet-Saúde
proposta pelo Ministério da Saúde, que impulsiona o processo de mudanças no Ensino de
Graduação com o objetivo de promover a integração entre ensino e serviços de saúde, de
modo a produzir reorientações na formação e, conseqüentemente, na qualidade de serviços
prestados a população, na perspectiva da integralidade. É um projeto que integra o mundo
da formação e o mundo do trabalho motivando as equipes por receber alunos nas unidades
de saúde.

O espaço pedagógico instituinte do Pró-Saúde/Pet-Saúde nos aproxima do desejo
(DELEUZE & GUATTARI, 2002), depreendido como força de produção impulsionando os
sujeitos a (re)criar territórios nos quais há uma conexão entre a atenção em saúde e a forma-
ção. A organização da formação transversalizada por práticas multiprof issionais e centradas
na articulação entre trabalho e educação é considerada um importante espaço de potência.

As diretrizes do SUS, particularmente a integralidade do cuidado e a humanização, tem
provocado a revisão dos currículos das prof issões da saúde para atender as necessidades da
população, principalmente nas universidades públicas. Assim, outros modos têm sido pen-
sados para a organização do ensino da saúde. Nesse contexto, a formação deve ser pautada na
interdisciplinaridade, sem a dicotomia entre o conhecimento das disciplinas básicas e as pro-
f issionais. As etapas precisam ser menos fragmentadas, os arranjos devem ser em módulos/
etapas/percursos, prevendo entrelaçamento de saberes, integralidade e a transversalidade
dos conhecimentos. Os temas devem ser trabalhados em articulação uns com os outros, sem-
pre contextualizados com a realidade social onde o curso está inserido e com enfoque na
vivência prática e problematizadora.
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Nunes (1998) afirma que formar um profissional na área da saúde é capacitá-lo para com-
preender os determinantes do processo saúde-doença, as formas de intervenção nesse processo
e a visão multidimensional do ser humano, necessitando de uma metodologia interdisciplinar
em que diferentes e complexas disciplinas são solicitadas de forma integrada.

A convergência entre as diferentes disciplinas do conhecimento humano nos encami-
nha para a interdisciplinaridade, temática discutida no caderno 4.

A Educação Permanente em Saúde surge como uma nova estética pedagógica e deslo-
ca a aprendizagem do domínio de conteúdos e informações, para destacar o estatuto peda-
gógico dos processos de trabalho. Assim, a educação permanente tem como base a reflexão
crítica e a problematização do processo de trabalho em saúde, a democratização de espa-
ços decisórios, a integralidade da atenção como norteadora da atenção; a constituição de
espaços coletivos e multiprof issionais (CECCIM, 2005).

Os cursos carecem analisar mais exaustivamente a formação prof issional, moldá-las
em outras possibilidades de formação e atenção à saúde (MEYER; KRUSE, 2003), o que
requer a transformação do paradigma flexneriano de educação para o que Lampert (2002)
denomina de paradigma da integralidade, o qual está explícito nas DCN dos cursos da área
da saúde. Para Ceccim e Feuerwerker (2004, p.46), tanto o SUS como as DCN colocam a
perspectiva da relevância social às instituições de educação superior. Há necessidade de
que as escolas sejam capazes de “[...] formar para a integralidade”.

A legislação do SUS exige novas práticas sanitárias e estas não se fazem sem novas
práticas pedagógicas. Práticas pedagógicas novas na formação dos prof issionais deman-
dam novas conf igurações para os processos pedagógicos que passam a se compor em diver-
sos cenários e exposições.  Não se limita somente ao espaço das salas de aula ou dos hospi-
tais-de-ensino, mas à rede SUS, em suas múltiplas subdivisões, nas Unidades Básicas de
Saúde - UBS, na Gestão dos sistemas de saúde, nas instâncias de controle social, nas redes
sociais de usuários, entre outros cenários que possam ser considerados importantes, rele-
vantes, intercessores.

Um ensino em saúde que se vincula ao SUS carece de altos índices de
desterritorialização e de processos cognitivos da aprendizagem inventiva. Assim como o
trabalho em saúde é vivo e se dá em ato, pelos encontros e desencontros (MERHY, 2002),
af irmamos que a aprendizagem inventiva, produzida por um percurso pedagógico SUS-
implicado, também é da educação viva em ato, com suas possíveis linhas de fuga do vigen-
te/instituído, por ser um processo pedagógico implicado com o trabalho em saúde em suas
diversas esferas.

Segundo Haddad et al. (2006), as diretrizes curriculares requerem que os cursos incor-
porem, nos seus projetos, a estrutura teórica do SUS, abrangendo princípios éticos, a cidada-
nia, a epidemiologia e o processo saúde/doença, colocando o mais cedo possível e de forma
gradual o estudante em contato com a realidade do SUS.

É basilar que a educação dos prof issionais de saúde seja moldada no “aprender a apren-
der, no trabalho em equipe, na construção de cotidianos como objetos de aprendizagens indi-
viduais, coletivas e institucionais” (CECCIM, 2005, p. 163).

É neste contexto que o ensino em saúde enfrenta o desafio de preparar trabalhadores que
possam responder às rápidas mudanças tecnológicas mas, também, permitir que o estudante
tenha condições de experimentar outras possibilidades de conhecimento que, de alguma forma,
causem estranhamento e que os coloquem sob a reflexão de pensar o outro, o processo saúde-
doença de forma mais humanizado, as necessidades singulares dos usuários, suas reações frente
ao adoecimento e as fragilidades impostas pelo mundo da vida e do trabalho.
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TECENDO CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIAGEM QUE FIZEMOS

Cada marca tem a potencialidade de voltar a reverberar quando
atrai e é atraída por ambientes onde encontra ressonância. Quan-
do isto acontece a marca se reatualiza no contexto de uma nova
conexão, produzindo-se então uma nova diferença.

Suely Rolnik

Foi difícil escrever. Acreditamos que tenha sido o medo de percorrer caminhos ainda não
conhecidos. Pode ainda ter sido o medo de suspender o devaneio das possibilidades e seleci-
onar uma rota. Sentíamo-nos instigados a muitas reflexões e f icamos cheios de incertezas
sobre um percurso a escolher.

A dif iculdade começou com os temas propostos e as interrogações que emergiram si-
multaneamente quando nos debruçamos sobre o ensino em saúde, o currículo e as DCN, pois
latejavam em nós vibrações dispersas, tornando difícil estabelecer um recorte ou enfoque. O
que nos encorajou foi justamente o entendimento de que o dilema de perceber diversas e
borradas ideias de pensamento poderiam, simultaneamente, representar-se em potência.

No decorrer desta viagem, a reflexão foi um constante movimento. Difícil dizer que aca-
bou. Não porque tenha deixado de responder às nossas expectativas, mas porque assume
outras dimensões diante de outros olhares. Inacabado, porque disparou em nós outras inqui-
etações que f icam acesas, que ampliam nosso campo de visão e passam a fazer parte da nossa
bagagem.

O levantamento documental disponível para a produção dessa narrativa deixa claro que
a formatação das prof issões e a organização dos cursos, ainda hoje, reforçam os territórios-
identidade, atualizam as tecnologias dura das instituições e leves-dura das prof issões da saú-
de, pauta-se no ensino disciplinar, centrado na f igura do docente, na dif iculdade de comuni-
cação entre as disciplinas, com blocos teóricos antecedendo o contato com as práticas. Os
percursos acadêmicos produzem territórios de práticas hegemônicas que constituem o mo-
delo médico-centrado ou procedimento-centrado, o qual não condiz com as necessidades de
saúde expressa no SUS.

Já a aprendizagem inventiva propõe que se problematizem os territórios-identidade,
criando os espaços intercessores, espaço entre-disciplinas capazes de produzir na prática
assistencial a integralidade do cuidado, nas fronteiras dos diferentes saberes e práticas pro-
f issionais.

Com isso, somos provocados a pensar uma docência-dispositivo ao processo de forma-
ção, acionadora de movimentos que podem ir a várias direções, atravessar as fronteiras das
dualidades (ciclo básico-prof issional, diagnóstico-prescrição, atenção básica-hospitalar, te-
oria-prática), ser potência de diferir e de dobrar novas práticas.

Formamos para a gestão do trabalho, portanto, conhecer esse lugar, do ponto de vista
de quem nele transita os desaf ios, os entraves, as resistências, as criações possíveis, parece
prover uma nova signif icação à formação e ao trabalho das diversas categorias prof issio-
nais da saúde. Mais do que isso, ajuda a disparar as singularidades dos espaços intercessores,
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que tensionam a desterritorialização do processo ensino-aprendizagem que já não respon-
de às necessidades que se apresentam à consolidação do SUS.

Uma aprendizagem inventiva, produzida por um percurso pedagógico SUS-implica-
do, da educação viva em ato, com suas possíveis linhas de fuga do instituído e por ser um
processo pedagógico implicado com o dia-a-dia do trabalho em saúde em seus diversos
campos, integra o mundo vivo do trabalho com o mundo vivo da educação, produzindo
encontros e experimentações que tornam o ensino em saúde altamente relevante ao SUS.
Nessa perspectiva, a aprendizagem é participativa e transForma não só docentes e discen-
tes, mas gestores, trabalhadores, usuários e suas redes.

Vamos MARCAR a viagem, COM ESTA FOTO, DIFERENTE E COMO UM PRODUTO
DO COLETIVO CONSTRUÍDO. Muitas lembranças, muitas marcas. Trocas intensas. Estra-
nhezas. Descobertas alegres. Aprendizado imenso. Experiência vivida como seres humanos,
pois somos múltiplos. No percurso desta viagem compreendemos que para mudar o status
quo no ensino em saúde, precisamos provocar o debate entre os professores, a integração das
áreas, o planejamento compartilhado para que possamos garantir uma proposta pedagógica
ressignif icada, comprometida com o SUS.

As agonias despertadas em nós com este texto são nossas marcas, que apontamos como
coletivas, como prática política, desejo social. Uma potência à singularização que se dispõe a
re-invenções, a multiplicações, nesse processo sem f im de afetar-se e ser afetado.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tríade temática desenvolvida neste Caderno – ensino na saúde, planejamento e currí-
culo -expressa a complexidade, multireferencialidade e interdisciplinaridade que marcam o
ensino na saúde como campo de práticas e produção de conhecimento.

 O ensino na saúde é produzido em meios às interações e condicionamentos sócio-his-
tóricos, construtores e construídos pelas culturas acadêmicas, expressas nas opções políticas,
epistemológicas, sociais e éticas no campo da formação e do trabalho em saúde.

Analisar e reconhecer o ensino na saúde como um processo de construção social,
construído no cotidiano das relações sociais e dos tensionamentos político-pedagógicos. Neste
contexto, planejamento e currículo situam-se como campos epistêmicos e práticos que per-
mitem compreender a realidade dos processos educativos, que não se restringem somente
aos processos pedagógicos. São espaços de articulação entre teoria e prática e, conseqüente-
mente, objeto de estudo e investigações permanentes.

Todo o trajeto até aqui desenvolvido conduz para o entendimento crítico das práticas no
ensino na saúde, não reduzindo à mensuração de implementação do plano e  abordagem dos
conteúdos. É importante entender se o modo como os processos de aprendizagem foram
processados e apropriados possibilitaram a produção de saberes, experiências signif icativas,
autorias e trabalhos colaborativos, na perspectiva de uma formação crítica, reflexiva, implicada
com as demandas sociais e referenciada socialmente.

No percurso deste Caderno assume-se inspiração privilegiada nas idéias e práticas de
Paulo Freire que nos ensina:

“O educador deve ser um inventor e um reinventor constante dos meios e dos
caminhos com os quais facilite mais e mais a problematização do objeto a ser
desvelado e f inalmente aprendido pelos educando. Sua tarefa não é a de se servir
desses meios e desses caminhos para desnudar, ele mesmo, o objeto e, depois
entregá-lo, paternalisticamente, aos educando, a quem negasse o esforço da
busca indispensável ao ato de conhecer.” (1980, p17)

Ensinar. Planejar. Construir currículos. Tarefas ético-políticas de todos os sujeitos envol-
vidos na construção crítica, reflexiva e comprometida comuma educação emancipadora e
transformadora.
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