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O estudo das "ciências da educação" não faz educadores. 

Educadores não podem ser produzidos. Educadores nascem. 

O que se pode fazer é ajudá-los a nascer. 
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para que eles tenham coragem de nascer. 
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porque não existe coisa mais importante que educar. 

Pela educação o indivíduo se torna mais apto para viver: 

aprende a pensar e a resolver os problemas práticos da vida. 

Pela educação ele se torna mais sensível e mais rico interiormente, 

o que faz dele uma pessoa mais bonita, mais feliz 

e mais capaz de conviver com os outros. 

 

 

Rubem Alves 



 

RESUMO 

 

LÜDKE, Luise. Formação de Docentes para o SUS: um desafio sanitário e 

pedagógico. Programa de Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho. 

Universidade Vale do Itajaí – UNIVALI. 2009. 

 

Considerando o crescimento do campo da educação de profissionais de saúde no 
Sistema Único de Saúde - SUS nos últimos anos e os investimentos feitos nessa 
área a partir da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Portaria 
1.996/07), cada vez mais profissionais da saúde assumem a função docente sem 
um preparo adequado tanto no campo pedagógico quanto no campo sanitário, uma 
vez que a graduação não prepara para a atuação no serviço público. Neste contexto, 
o objetivo foi desenvolver competências sanitárias e metodológicas nos profissionais 
de saúde da Secretaria Estadual de Saúde/SES – Tocantins para atuação docente 
em saúde por meio da realização de quatro oficinas que contaram com a 
participação de 8 profissionais de saúde que atuam como docentes num 
determinado curso oferecido pela SES – TO. O conteúdo das oficinas foi analisado a 
partir das categorias epistemológicas de Fleck ([1935] 1979), utilizando-se a 
abordagem qualitativa. Foi possível identificar quatro Blocos Temáticos de Análise 
que culminaram em cinco conclusões: 1) a ação educativa só tem sentido se 
promover a discussão do modo de ver e conceber na prática o processo saúde-
doença; 2) ensinar, dentro do SUS, é introduzir no Estilo de Pensamento (EP) da 
Integralidade; 3) a formação de docentes para o SUS deve promover a troca do EP 
biomédico para o integral no campo sanitário, e do EP tradicional para o progressista 
no campo pedagógico; 4) a prática docente pode tanto intencionar a complicação de 
um EP quanto mantê-lo; 5) a formação de docentes para o SUS deve propiciar a 
criação de um coletivo de pensamento. Contribuiu-se com o registro de uma 
experiência piloto de curso de formação docente em saúde com vistas às 
competências sanitárias e pedagógicas e com a proposta de uma matriz, baseada 
nos resultados da pesquisa, que sirva de referência para construção curricular de 
cursos de qualificação para docentes do SUS. 
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Processo Saúde-Doença; Educação 
Profissional em Saúde Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

LÜDKE, Luise. Training Teachers for the SUS: A health and pedagogical 

challenge. Master‟s Degree Program in Health and Management of Work. University 

of Vale do Itajaí – UNIVALI. 2009. 

 

In view of the growth in the field of education for health professionals in the SUS (the 
Brazilian national health system) in recent years, and the investments made in this 
area as a result of the National Policy for Continuing Education in Health (Decree 
1996/07), increasing numbers of health professionals are assuming a teaching role 
without having adequate preparation in areas of pedagogy or health, since the 
graduation courses do not prepare them to work in the public service. In this context, 
the objective of this work was to develop abilities in the areas of health and teaching 
methodology among health professionals of the Tocantins State Health Department, 
through four workshops which were attended by eight health professionals acting as 
teachers in one of the courses offered by the Tocantins State Health Department. 
The content of the workshops was analyzed based on Fleck‟s epistemological 
categories ([1935] 1979), using a qualitative approach. It was possible to identify four 
Thematic Analysis Blocks, culminating in five conclusions: 1) The educative action is 
only of value if it promotes reflection on the ways people see and conceive the 
health-sickness process; 2) To teach, within the Sistema Único de Saude (SUS), is to 
introduce a holistic way of thinking; 3) The training of teachers for the SUS should 
promote a move away from a Biomedical way of thinking towards a holistic one, 
within the field of health, and from a traditional way of thinking to a Progressive one, 
within the field of pedagogy; 4) The teacher‟s practice may intentionally complicate or 
maintain a way of thinking; 5) The training of teachers for the SUS should lead to the 
creation of a collective way of thinking. This research contributes to the development 
of a pilot experiment of the course in teacher training for healthcare, based on health 
and pedagogical competencies, and proposes a matrix, based on the research 
results, that will serve as a reference for the curricular creation of courses for the 
qualification of teachers within the SUS. 
 
Key words: Sistema Unico de Saúde; Health-Sickness Process; Professional 
Education in Public Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O curso de graduação em psicologia que conclui no ano de 2006 no estado do 

Tocantins, como a maioria dos cursos de graduação em saúde, incluiu de forma 

bastante superficial e extra curricular (por esforço de alguns professores que 

trabalham no SUS) a discussão sobre a Saúde Pública e o Sistema Único de Saúde 

- SUS. 

 

Ainda cursando psicologia, tive o privilégio de me aproximar dessas discussões 

quando em 2005 passei no concurso público para provimento de vagas para o 

quadro geral do Estado do Tocantins, passando a aprender na prática, durante meu 

próprio processo de trabalho. Nessa ocasião integrei o quadro de servidores da 

Secretaria Estadual de Saúde - SES, lotada na então Coordenação de Gestão da 

Educação na Saúde – CGES (criada em 2003), subordinada à Diretoria de Recursos 

Humanos, que respondia pelos processos de formação de profissionais para o SUS 

no Estado. 

 

Desde sua implantação a CGES buscou construir uma ação conjunta e integrada 

que contribuísse para o aprimoramento das práticas e serviços do SUS, na 

perspectiva da Política de Educação Permanente, proposta de trabalho instituída na 

época através da Portaria nº 198/GM/MS de 13 de fevereiro de 2004 e hoje também 

pela Portaria 1.996/07, que propõe a aprendizagem significativa (que produz 

sentido) e ainda a transformação das práticas profissionais em saúde, que devem 

estar baseadas na reflexão crítica sobre a realidade destas na rede de serviços. 

Com a realização destes trabalhos o setor foi tomando uma dimensão maior e 

tornou-se Diretoria de Gestão da Educação na Saúde - DGES no ano de 2007, 

compondo a Superintendência de Gestão Administrativa e Desenvolvimento de 

Recursos Humanos da SES – TO.  

  

Nesta nova configuração do setor enquanto Diretoria, respondo atualmente pela 

Coordenação Pedagógica, que presta assessoramento pedagógico/metodológico às 
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áreas técnicas e unidades de saúde da SES/TO. O trabalho desta coordenação está 

voltado para o fortalecimento dos processos educacionais em saúde no Estado, 

considerando as especificidades e demandas do sistema, à luz da educação 

permanente. As atribuições desta coordenação são: planejar, desenvolver e avaliar 

as ações de re-qualificação profissional em saúde de acordo com a Política Estadual 

de Formação e Desenvolvimento dos Trabalhadores do SUS; contribuir na formação 

tendo em vista a adequação do perfil profissional necessário à atuação no Sistema 

Único de Saúde, desenvolvendo competências a fim de atingirem objetivos 

institucionais decorrentes da política de saúde adotada pela instituição; coordenar a 

emissão de certificados; manter o banco de dados docente e discente e; executar 

projetos de formação em saúde. 

  

Um dos principais projetos liderados por esta coordenação é a Qualificação de 

Facilitadores de Aprendizagem em Saúde que hoje integra o Programa de 

Processos Educacionais em Saúde, sendo o nível básico do mesmo, que inclui 

ainda curso de aperfeiçoamento e especialização na área. 

  

A demanda por este curso surgiu da constatação de que as ações educativas 

desenvolvidas pelas áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde não estavam 

gerando os resultados esperados, sendo muitas vezes necessárias novas 

intervenções para sanar os problemas a que se propunham as ações educativas. 

Soma-se a isso o uso de metodologias tradicionais e tendências pedagógicas não – 

criticas. 

  

Hoje o curso é ofertado anualmente sendo que o objetivo é sensibilizar os 

profissionais de saúde da SES/TO para práticas pedagógicas inovadoras a partir de 

metodologias ativas e aprendizagem significativa, estabelecendo uma lógica 

formadora baseada na Educação Permanente, a fim de atender ao conjunto de 

necessidades de formação em saúde diagnosticadas nas regiões e no Estado como 

um todo. 

  

Outro aspecto que reforçou a necessidade de formar docentes em saúde é a 

regulamentação do pagamento de indenização por instrutoria a servidores públicos. 

Ou seja, no Tocantins hoje é direito do servidor receber pagamento de hora-aula 
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para o desenvolvimento de ações educativas em horário de trabalho, além de seus 

subsídios, por meio de legislação estadual vigente. 

  

Assim, o tema formação docente em saúde foi fazendo parte do meu cotidiano de 

trabalho, o que me foi abrindo os olhos para a relevância do tema no fortalecimento 

não só de ações educativas isoladas, mas também para o fortalecimento e 

amadurecimento das práticas de saúde no SUS-TO. Nesse contexto, analisando o 

trabalho dessa coordenação no desenvolvimento do referido curso e refletindo sobre 

a prática docente em saúde, surgiram os seguintes questionamentos: 

 

Quais as competências desejadas de um docente em saúde? 

O curso ofertado propicia o desenvolvimento de tais competências? 

 

Parto do pressuposto básico de que os profissionais de saúde da SES TO 

reproduzem os modelos pedagógicos de sua formação tradicionalista sem planejar 

conscientemente uma ação educativa a partir de tendências pedagógicas e 

fundamentação teórica de referência na área educacional, tendo uma consciência 

ingênua da ação educativa que é desenvolvida de forma acrítica. 

 

Além disso, considero que haja uma deficiência entre os modos de entender e 

conceber o processo saúde-doença, a integralidade e o próprio SUS. Há um 

entendimento do que sejam estes conceitos, porém as práticas realizadas pelos 

profissionais de saúde e docentes reproduzem o modelo biomédico, o que 

demonstra que estes não concebem de fato, para além do entendimento, estes 

princípios nas suas ações diárias.  

  

Outro nó crítico identificado no processo de formação de docentes para o SUS é o 

fato de que, geralmente as ações educativas são realizadas por profissionais da 

saúde que já exercem uma função prévia em setores da gestão ou mesmo nas 

unidades de saúde da SES – TO, agregando a estas funções primeiras a docência. 

Neste cenário percebe-se que o profissional não dedica o tempo necessário à 

docência, a saber, planejamento da ação educativa, aprofundamento teórico, 

escolha de uma metodologia mais adequada; muitas vezes atuando sem uma real 
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motivação, sem a preocupação com a transformação das práticas de trabalho do 

público alvo, atuando apenas para cumprimento de uma tarefa a mais. 

  

Sendo assim, que existem dois componentes a serem considerados na formação e 

desenvolvimento de competências de docentes em saúde, no âmbito do SUS: um 

componente pedagógico e um componente sanitário. Não basta a pura aplicação de 

metodologias inovadoras quando os conteúdos ministrados pelos docentes 

reproduzem o modelo biomédico e concepções defasadas de saúde-doença, não 

condizendo com o modelo integral preconizado pelo SUS. 

  

Neste sentido, percebe-se que a escolha de modelos no componente sanitário 

influencia diretamente as escolhas de modelos no componente pedagógico 

conforme ilustrado na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – pressuposto teórico: correlação entre as escolhas nos componentes sanitário e 
pedagógico para a prática docente. 

 

 

Considerando toda esta discussão, e analisando o que se propõe pelo curso de 

Qualificação de Facilitadores de Aprendizagem em Saúde, entende-se que o mesmo 

cumpre com o seu papel de apresentar e sensibilizar os profissionais de saúde 

sobre a importância da escolha de uma tendência pedagógica, bem como de 

metodologias disponibilizadas por elas na realização de suas ações educativas, 

buscando fomentar a aprendizagem significativa nos participantes. Porém, ainda é 

incipiente no que diz respeito ao aprofundamento nas discussões sobre os conceitos 

de saúde, doença, saúde pública, sendo também incipiente na discussão sobre a 
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reforma sanitária e sobre o SUS, suas potencialidades, seus problemas de 

implementação e suas demandas e características atuais. 

  

Neste sentido, a formação docente deve instrumentalizar o profissional em termos 

de métodos e técnicas pedagógicas, porém agregando o objetivo de utilizá-los como 

meio de mudar a forma das pessoas conceberem o processo saúde-doença, o SUS 

e seus princípios, especialmente a Integralidade; e não torná-los um fim, 

independente dos conteúdos trabalhados. 

  

Assim, parto do pressuposto que as ações educativas no âmbito da qualificação 

profissional para atuação no SUS não devem ser focadas na utilização de 

metodologias ativas como um fim, mas como um meio de se transformar as 

práticas de trabalho, refletindo sobre os problemas enfrentados neste 

processo, analisando-os e sugerindo propostas de solução dos mesmos, 

promovendo de fato educação permanente. 

  

Partindo do pressuposto teórico apresentado, que considera dois componentes no 

desenvolvimento da competência docente em saúde, é que este projeto irá se 

desenvolver, no sentido de analisar a existência de uma interação entre um 

componente e outro e suas influências diretas e indiretas na ação docente de um 

profissional da saúde. 

 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma síntese propositiva de 

formação para os docentes da SES-TO, considerando o desenvolvimento de 

competências sanitárias e pedagógicas. Este objetivo foi atingido por meio da 

realização de 4 oficinas com 8 docentes do curso Introdutório em Saúde da Família. 

 

A meta foi desenvolver competências sanitárias e pedagógicas nestes docentes, 

constituindo-se assim um projeto piloto de desenvolvimento de uma proposta de 

formação de docentes para o SUS para o estado do Tocantins, a princípio. Desta 

forma, o desenvolvimento de tais oficinas não pressupôs apenas „coleta de dados‟, 

mas propôs, para além disso, uma mudança no estilo de pensamento (Fleck, 1986) 

destes docentes. 
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Neste foco, a dissertação foi desenvolvida da seguinte forma: 

 

No Capítulo 1 apresento um histórico da educação profissional no SUS, seus 

objetivos educacionais (consolidação do SUS) e suas estratégias educacionais 

(metodologias inovadoras/educação permanente), situando que tanto os objetivos 

quanto as estratégias partem de escolhas de estilos de pensamentos. 

 

No Capítulo 2 discuto sobre as bases epistemológicas da educação profissional em 

saúde, tomando como base as categorias epistemológicas de Fleck (1935 [1979]) 

sobre os estilos de pensamento. 

 

No Capítulo 3 discuto sobre o processo de mudança do estilo de pensamento 

biomédico para o estilo de pensamento integral na atuação dos docentes em saúde. 

 

No capítulo 4 faço a análise do conteúdo das oficinas realizadas com os docentes 

do curso Introdutório em Saúde da Família a partir da categoria Estilo de 

Pensamento de Fleck (1935 [1979]). 

 

E no Capítulo 5 apresento a síntese propositiva de formação de docentes para o 

SUS com vistas a competências sanitárias e pedagógicas, baseada no perfil docente 

traçado pelos participantes das oficinas.  

 

Assim, considero que um estudo que aprofunde a discussão sobre a formação de 

docentes para o SUS, que tenham um perfil sanitário e pedagógico, tenha relevância 

tanto científica, por contribuir na reflexão de um campo de saberes que conta com a 

contribuição de poucos estudiosos do SUS; e ainda relevância prática, pois 

pretendo, a partir deste estudo, propor um projeto piloto de formação docente para o 

SUS no estado do Tocantins de forma descentralizada; buscando abrir a visão de 

gestores e profissionais do SUS para a importância de ações educativas realizadas 

de forma comprometida com a consolidação do SUS, e não somente de forma a 

garantir recursos ou atender a demandas individuais.  
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CAPITULO 1 

EDUCAÇÃO NA SAÚDE: Caminhos da formação e qualificação de 
profissionais para o SUS 

 

 

A Educação dos Profissionais de Saúde requer que seus atores se sintam convocados à 

criação, a abertura e ao coletivo. Sob esta perspectiva, somos 

sempre uma novidade, potência de afetar e ser afetado, caminhando na diversidade, 

construindo alianças, problematizando conceitos e conceitualizações.  

O investimento pedagógico é para poder quebrar o que está dado, ampliar as noções de 

autonomia do outro e constituir espaços criativos e  

sensíveis na produção de saúde. 

(Ricardo Burg Ceccim) 

 

 

1.1. Educação na Saúde – Origens 

 

 

A educação na saúde é um campo de conhecimento que, apesar de estar se 

consolidando e estabelecendo espaços de discussão a nível nacional e mais 

especificamente a nível estadual, no caso do Tocantins, é foco da atenção de muitos 

profissionais da saúde que há muito tempo buscam a melhoria das práticas 

assistenciais e de gestão da saúde, vislumbrando na educação um caminho para se 

alcançar esse objetivo: a consolidação do SUS. 

 

Pretendo aqui fazer um resgate dos principais momentos históricos que marcaram o 

caminho da educação na saúde no Brasil, contextualizando suas principais 

conquistas em relação ao Sistema Único de Saúde, buscando entender como os 

processos de formação de docentes para a saúde foram considerados ao longo do 

tempo. 
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Tomarei como marco inicial a VI Conferência Nacional de Saúde de 1975 que, ao 

discutir as dificuldades e deficiências no desenvolvimento do trabalho dos 

profissionais da Vigilância Sanitária, indica como uma das principais dificuldades a 

“inexistência, a nível estadual, de uma política de desenvolvimento de recursos 

humanos necessários à prática das ações de saúde” e propõe “treinamento 

intensivo, (...), visando a capacitação dos recursos humanos” (BRASIL, 1975, Tema 

II, p. 4 e 5) 

 

Esta preocupação reflete a incompatibilidade das práticas de saúde desenvolvidas 

por estes profissionais com a expectativa de atuação do mesmo no âmbito da saúde 

pública, tanto que ainda coloca-se que os programas de qualificação deveriam 

estimular o desenvolvimento das escolas de saúde pública para “atender a demanda 

nos serviços estaduais e municipais” (BRASIL, 1975, Tema II, p. 6); concluindo que 

a formação desse profissional não preparava de forma satisfatória para o trabalho na 

saúde pública.  

 

Já VII Conferencia de 1980, o subtema “Desenvolvimento de Recursos Humanos 

para os Serviços Básicos de Saúde” propõe de forma mais concisa a elaboração de 

uma política para formação de recursos humanos para serviços básicos de saúde, e 

ainda dá diretrizes para a criação de um programa que pressuponha ações 

integradas entre os setores envolvidos na temática, consideração das realidades 

locorregionais na implantação de tal programa, financiamento do setor e salários 

justos aos profissionais, mobilização social da população na discussão dos seus 

problemas e estabelecimento das prioridades do setor (BRASIL, 1980, p. 165). 

 

Baseados nestes princípios indicaram-se estratégias operacionais na intenção de 

garantir a implantação real do programa, dentre elas: fortalecimento de núcleos de 

formação; expansão dos programas docente-assistenciais; formação e 

regulamentação dos profissionais de ensino fundamental e médio; treinamento em 

serviço; participação comunitária; participação universitária; reorientação do ensino 

superior; política salarial; dentre outros. 

 

Eis o prelúdio para a realização, em 1986, da VIII Conferencia Nacional de Saúde 

que propôs a Reforma Sanitária. Nesta conferência há um aprofundamento das 
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discussões referentes aos recursos humanos em saúde, identificando fragilidades na 

formação dos mesmos para atuação neste novo sistema, tanto em relação aos 

conhecimentos técnicos propriamente ditos, quanto ao caráter ético e social que 

deveria permear o perfil dos profissionais de saúde e as suas práticas junto à 

população; além das discussões em torno das questões de gestão do trabalho, de 

ordem trabalhista e de condições dignas de trabalho (BRASIL – VIII Conferência 

Nacional de Saúde, 1986, p.11). 

 

Neste aspecto, quando se propõe a reformulação do sistema nacional de saúde, a 

política de recursos humanos é colocada como um dos princípios do novo sistema, 

direcionando o estabelecimento de princípios e diretrizes do trabalho e da educação 

na saúde. 

 

Ainda em 1986, respondendo ao direcionamento da VIII Conferencia para a 

elaboração da política de recursos humanos na saúde, realizou-se a 1ª Conferencia 

Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, cujo tema foi um dos principais 

pontos de discussão no estabelecimento das mudanças propostas para um novo 

sistema de saúde.  

 

Neste espaço foram discutidas questões relacionadas tanto à gestão do trabalho a 

partir da valorização profissional, da organização dos processos e condições de 

trabalho; quanto a formação dos recursos humanos no que diz respeito à formação 

do pessoal de nível médio (criação de escolas técnicas para formação destes 

profissionais na lógica do SUS); ensino de graduação (formação voltada para as 

necessidades do sistema e da população, e não na lógica privada); educação 

continuada para nível superior (atualização dos profissionais e acesso destes aos 

estudos científicos na área); capacitação de recursos humanos para a saúde após a 

graduação (programas de pós-graduação para os profissionais e preocupação com 

a formação de docentes tanto nas instituições formadoras quanto nos serviços); e 

integração docente-assistencial (estágios, hospitais ensino). 

 

Destaco aqui a questão da formação de profissionais em nível de pós-graduação 

para atuação como docentes (formadores de novos profissionais) tanto vinculados 

as Instituições de Ensino Superior – IES quanto às instituições de serviço. Neste 
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relatório vincula-se a formação de docentes das IES: ao comprometimento que este 

deve ter com a integração entre o SUS e as necessidades da população; à garantia 

de formação em pós-graduação e remuneração para estes docentes e; à 

qualificação pedagógica para desenvolvimento eficaz das ações educativas. Já em 

relação aos docentes dos serviços o acesso as pós-graduações se dá em relação às 

necessidades e melhoria da qualidade dos serviços, porém, não indica a 

necessidade de qualificar pedagogicamente estes profissionais e de remuneração 

dos mesmos por estas atividades, uma vez que já estão vinculados aos serviços 

(BRASIL – I Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, 1986, p. 32 

e 33). 

 

Dois anos depois, com a promulgação da Constituição Federal em 1988, é criado o 

Sistema Único de Saúde baseado na descentralização, integralidade do atendimento 

e participação da comunidade e que, dentre outras, tem a atribuição de “ordenar a 

formação de recursos humanos na área da saúde” (Art. 200, Inciso III). 

 

Com a publicação da lei de regulamentação das ações e serviços de saúde, a Lei 

Orgânica 8.080 de 1990, no Título IV – Dos Recursos Humanos, Art. 27, o SUS é 

instituído como um campo de ensino e pesquisa e define-se a formalização de uma 

política baseada no objetivo de “organização de um sistema de formação de 

recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além 

da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal” (Inciso I). 

 

A 2ª Conferência de Recursos Humanos realizada em 1993 reforça a importância e 

a necessidade de regulamentar o art. 200 da Constituição Federal bem como a Lei 

8.080/90 para a implantação do SUS e indica a elaboração da política de recursos 

humanos (BRASIL, 1993). 

 

A X Conferência Nacional de Saúde de 1996, além de reforçar a importância de uma 

política de desenvolvimento de recursos humanos para a saúde reitera que [...] 

 

[...] O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde devem promover programas permanentes de capacitação, 
formação, educação continuada, reciclagem e motivação das equipes de 
dos trabalhadores em Saúde, a fim de viabilizar um entendimento de boa 
qualidade técnicas, humanizado e ágil, com os trabalhadores prestando 
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continuamente informações adequadas e qualificadas, atuando com 
profissionalismo e compromisso com a melhoria da qualidade das ações 
oferecidas a população usuária. (BRASIL, 1996 (a), p. 66) 

 

Esta conferência estabeleceu um prazo para a elaboração de um Plano de 

Ordenamento da Capacitação, Formação, Educação Continuada e Reciclagem de 

Recursos Humanos em Saúde. 

 

Assim, ainda em 1996, a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e a Mesa 

Nacional de Negociação do SUS elabora a primeira versão dos “Princípios e 

Diretrizes para uma Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS” 

que indicou as responsabilidades das três esferas de gestão no desenvolvimento e 

formação dos profissionais de saúde do SUS com vistas a melhoria das práticas de 

saúde e em consequência da assistência a população; destacando-se a 

responsabilidade de “participar na formulação e na execução da política de formação 

e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde” (BRASIL, 2002, p. 26). 

 

Os princípios e diretrizes para a NOB/RH-SUS, bastante focados na regulamentação 

da gestão do trabalho no SUS, também avança nas discussões sobre a política de 

desenvolvimento de recursos humanos na saúde apresentando o conceito de 

educação permanente que, para além da oferta regular de cursos de qualificação 

profissional, chama a atenção para a importância da integração permanente entre 

educação e trabalho. 

 

Desta forma, coloca como atribuição das três esferas a elaboração anual de um 

Programa Institucional de Educação Permanente para todos os trabalhadores que 

garanta a promoção da educação na saúde, organizado a partir de “Centros de 

Estudos nas unidades de saúde, que devem ser considerados como células básicas 

de discussão técnica que fomentam o desenvolvimento do trabalhador do SUS” 

(BRASIL, 2002, p. 29), ou seja, a demanda passa a vir da discussão do trabalho nas 

unidades de base do sistema, descaracterizando o modelo vertical, de cima pra 

baixo, das ações educativas. 

 

Como estes princípios e diretrizes acabaram por não dar encaminhamento real à 

criação da NOB em si, a XI Conferência Nacional de Saúde faz um alerta para as 
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dificuldades no debate sobre as sérias questões concernentes a gestão e 

desenvolvimento de recursos humanos no SUS, que é o grande empregador de 

profissionais da saúde que mesmo assim são formados pela lógica da clínica 

privada: 

 

Nesse contexto, a relação dos profissionais com os serviços é marcada 
pela falta de compromisso, embora existam profissionais comprometidos. O 
médico se forma e não tem nenhum compromisso com a população ou 
com a sociedade, que é quem investe nessa formação. (BRASIL, 2000, p. 
41). 

 

No inicio do Governo Lula, em 2003, por meio do Decreto no 4.725, de 9 de junho de 

2003, foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - 

SGTES que compôs o organograma do Ministério da Saúde. A gestão e 

desenvolvimento de recursos humanos na saúde passa agora a ter um setor e 

profissionais responsáveis por, dentre outros, “promover e ordenar a formação de 

recursos humanos em saúde” e “elaborar e propor políticas de formação e 

desenvolvimento profissional para a área da saúde e acompanhar a sua execução, 

bem como promover o desenvolvimento da Rede de Observatórios de Recursos 

Humanos em Saúde” (Site do Ministério da Saúde/SGTES, 2009). 

 

Em novembro de 2003, o Conselho Nacional de Saúde aprova por meio da 

Resolução 330/03 os Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS – 

NOB/RH-SUS como Política Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 

no âmbito do SUS (BRASIL, 2005, versão atual). 

 

Neste cenário, a educação na saúde deixa de ser uma discussão secundária e 

ganha espaço importante de debate e governabilidade para propor políticas e 

programas de formação dos recursos humanos na saúde por meio da Diretoria de 

Gestão da Educação na Saúde - DEGES. A partir do documento “Política de 

Educação e Desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação permanente 

em saúde” e da NOB/RH-SUS, é publicada em 2004 a Portaria 198/04 que institui a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

 

Esta Política estabelece a educação permanente como estratégia para a 

implementação dos processos de educação na saúde, uma vez que esta é capaz de 
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promover a aprendizagem significativa por meio de uma reflexão crítica sobre o 

processo de trabalho e as práticas de saúde, propondo ações para a melhoria dos 

mesmos.  

 

Nesta lógica, a política é conduzida por um colegiado de gestão chamado Pólo de 

Educação Permanente composto pelo quadrilátero gestão-trabalhador-usuário-

instituições de ensino, que regionalmente demandariam projetos de formação e 

qualificação profissional de acordo com os problemas identificados na realidade 

destas regiões para apreciação, aprovação e financiamento pelo Ministério da 

Saúde. 

 

A 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde propõe 

então discussões para consolidação das ações da SGTES, dando embasamento 

para a implementação da política de desenvolvimento de recursos humanos na 

saúde, especialmente destacando aqui as questões concernentes a educação 

(BRASIL, 2006). 

 

Considerando um novo cenário político, as mudanças na equipe gestora do 

Ministério da Saúde, as proposições da 3ª CGTES e a instituição do Pacto pela 

Saúde em 2006, a SGTES, por meio da Portaria 1.996/07 define novas diretrizes e 

estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde. 

 

Assim, a lógica dos Pólos de Educação Permanente dá lugar aos Colegiados de 

Gestão Regional e as suas Comissões de Interação Ensino-Serviço (CIES), 

respeitando as diretrizes do Pacto pela Saúde, considerando o princípio da 

regionalização também das ações de educação na saúde. Desta forma, os Estados 

organizados em regiões de saúde, passam a demandar ações educativas de acordo 

com sua realidade, implantando e implementando a educação na saúde a nível loco 

regional com apoio da gestão estadual. 
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1.2. Educação na Saúde hoje 

 

 

Ao revisitar a história do desenvolvimento da educação na saúde podemos perceber 

que este campo ganhou espaço de discussão e deliberação ao longo dos 20 anos 

de criação do SUS, tornando-se uma das principais ferramentas de identificação de 

problemas nas práticas e serviços de saúde e discutindo soluções para os mesmos, 

voltando-se para a melhoria da assistência a população. Porém, muitas questões 

ainda carecem de uma reflexão aprofundada para que se possa potencializar ao 

máximo os processos de educação na saúde. 

 

Uma das principais preocupações está centrada na formação dos profissionais de 

saúde, tanto de nível técnico, graduação e pós-graduação, que, apesar de todos os 

apontamentos feitos pelas Conferências Nacionais de Saúde ainda são formados na 

lógica da clínica particular e não para o trabalho no sistema, mesmo este sendo o 

maior empregador de profissionais da saúde. A interação ensino-serviço ainda não 

acontece de forma satisfatória, e como aponta Ceccim (2009), tanto a educação 

quanto a saúde atuam de forma isolada contribuindo para a manutenção do 

problema. 

 

O setor da saúde, objetivamente, não se ocupou de pensar a educação dos 
profissionais como uma subárea da grande área da saúde (...). A 
educação, como grande área de especificidade do conhecimento também 
não se ocupou de pensar uma reforma do ensino que compreendesse a 
natureza da reforma sanitária para lhe fazer conseqüente suporte 
intelectual ou instigante tensionamento educativo (CECCIM, p. 10, 2009). 

 

O profissional da saúde, formado dentro desta ruptura e empregado pelo serviço 

público de saúde, acaba comprometendo todo o processo de consolidação de um 

sistema universal, igualitário, equânime e integral de saúde, que é o fruto de uma 

árdua luta e discussão de profissionais e cidadãos comprometidos.  

 

O sistema por sua vez, para dar “suporte intelectual” e “instigar tensionamento 

educativo”, como diz Ceccim (2009), baseado na educação permanente que visa à 

aprendizagem significativa a partir da análise e transformação dos processos de 

trabalho, estimula por meio da Política de Educação Permanente em Saúde 
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(Portaria GM/MS 1.996/07, anexo II) que o próprio setor, de forma descentralizada a 

luz do Pacto, qualifique seus profissionais para o trabalho propondo a elaboração de 

projetos e currículos que atendam suas reais necessidades. 

 

A proposta é de ruptura com a lógica da compra e pagamento de produtos 
e procedimentos educacionais orientados pela oferta desses serviços; e 
ressalta as demandas por mudanças e melhoria institucional baseadas na 
análise dos processos de trabalho, nos seus problemas e desafios 
(DAVINI, BRASIL, 2009, p. 20). 

 

Ou seja, o serviço pensa, articula, organiza e realiza processos educacionais para 

seus profissionais, abrindo um novo campo de atuação e produção para os próprios 

profissionais da saúde. E o que se pretende alcançar com isso?  

 

A primeira questão que se coloca é por que o gestor estadual de saúde 
deve se preocupar com as questões relativas à preparação e ao 
desenvolvimento de pessoal. A primeira parte da resposta é óbvia: porque 
trabalhadores mais qualificados devem e podem produzir melhor para o 
sistema e, se o processo for desenvolvido de forma adequada, podem ficar 
mais satisfeitos e comprometidos com o trabalho; evidentemente, desde 
que se saiba de que tipo de qualificação o trabalhador precisa ou, que tipo 
de problema esta qualificação se propõe a resolver (CONASS, 2007, p. 
46). 

 

Porém, na prática, as ações educativas desenvolvidas não geram o impacto 

esperado na transformação das práticas ditadas pela lógica privatista da formação 

profissional em saúde. As áreas técnicas de saúde garantem verbas para financiar 

ações educativas, estipulando metas para a formação de profissionais da atenção 

básica e da vigilância, por exemplo, de fato realizam as ações, porém com baixo 

impacto na transformação das realidades negativas dos serviços. 

 

Apesar da importância e difusão da capacitação, nem sempre se alcançam 
os resultados esperados, ou seja, nem sempre esses projetos se 
convertem em ação. Não são suficientes para reconsiderar as próprias 
praticas da capacitação, nem levam a analise dos múltiplos sentidos que a 
capacitação assume nos distintos projetos (DAVINI in BRASIL, 2009, p. 
41). 

 

Mas, se a importância dos processos educacionais está dada, se a Política de 

Educação Permanente parte dos princípios da aprendizagem significativa para a 

transformação e melhoria dos processos de trabalho, se nessa perspectiva o aluno é 

considerado um sujeito crítico-reflexivo capaz de problematizar sua realidade, por 

que não se alcançam os resultados esperados? 
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1.3. O papel do docente  

 

 

A discussão sobre a formação de docentes vem sendo fortemente fomentada no 

campo da educação que se preocupa com a qualidade tanto no ensino básico, 

fundamental e médio, quanto no ensino de graduação e pós-graduação. O Ministério 

da Educação e outras intuições como Associação Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação – ANFOPE e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação – ANPED contribuem no desenvolvimento desta 

discussão. 

 

O Conselho Nacional de Educação instituiu, por meio Resolução CNE/CP 1, de 18 

de fevereiro de 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de  

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena, indicando competências básicas que os docentes devem 

desenvolver a fim de garantir a qualidade do ensino. 

 

No setor saúde, apesar do incentivo ao desenvolvimento de processos 

educacionais, pouco se investe na formação dos profissionais da saúde para a 

atuação docente, embora cada vez mais profissionais tenham agregado essa 

atividade às suas atribuições como técnico, tanto na assistência quanto na gestão; e 

assim, a formação de docentes passa a ser um dos aspectos comprometedores 

quando se fala em ações educativas impactantes. 

 

Destaca-se na saúde no que diz respeito à formação de docentes o Curso de 

Formação Pedagógica em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem, 

para os então formadores do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da 

Área de Enfermagem – PROFAE. 

 

Formar trabalhadores sem qualificação, no contexto do PROFAE, 
tem a finalidade de proteger aqueles que precisam de serviços de 
Saúde, no sentido de garantir-lhes um atendimento sem riscos, 
reconhecendo social e profissionalmente esses trabalhadores. Esse 
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tipo de desafio vai requerer do docente de educação profissional que 
se quer formar um perfil bastante amplo para atuar numa realidade 
complexa e diversa, exigindo dele a constituição de competências 
pedagógicas e técnicas que permitam a análise, de forma crítica, 
tanto das práticas assistenciais a que se submetem os usuários dos 
serviços de saúde, como das práticas educacionais tradicionais e 
conservadoras de formação (Bomfim e Torrez, p. 19, 2002). 

 

Ao se propor a profissionalização dos trabalhadores da área da enfermagem, 

especialmente os de nível médio, Bonfim e Torres (2002), colocam a formação dos 

docentes, dos formadores destes profissionais, como indispensável para a real 

melhoria da qualidade do atendimento a população, destacando que a atuação 

docente ultrapassa os limites das paredes de uma sala de aula, e que este tem um 

compromisso moral e ético de buscar desenvolver em si e em seus alunos a reflexão 

crítica e consciente dos problemas enfrentados em seus processos de trabalho que 

atingem a população, buscando agir de forma a sanar estes problemas e 

transformar as práticas de saúde. 

 

Ao trazer relatos dos docentes do PROFAE, Bomfim e Torrez (2002) destacam a 

grande dificuldade dos profissionais de saúde de trabalharem na perspectiva 

progressista, de construção de sujeitos críticos-reflexivos de sua realidade, tanto na 

posição de alunos quanto na posição de docentes. Essa dificuldade apontada vem 

em consequência destes profissionais terem sido formados na lógica da 

transmissão, do repasse de conteúdos, da pedagogia bancária. Não vivenciaram 

outro tipo de educação que não a da transmissão, então, não aprenderam a fazer 

diferente, a se colocarem enquanto sujeitos pensantes, a analisar e discutir 

problemas. 

 

E é nessa perspectiva que muitos profissionais de saúde vão a campo atuar como 

docentes, baseados apenas em sua bagagem de conteúdos técnicos, porém sem 

bagagem didático-pedagógica, muito menos preparados para analisar problemas da 

realidade de seus alunos e estimulá-los a buscar soluções criativas para os 

mesmos. 

 

De modo geral, o professor do ensino superior (e não só da saúde pública) 
não estudou para ser professor: ele estudou medicina, ou sociologia, ou 
estatística, e, por algum caminho, por alguma contingência, exerce a 
atividade de professor, trabalha em educação. Sua formação não inclui o 
estudo da educação, da filosofia, da didática, embora a sua atuação no 
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ensino delas dependa, mesmo que ele não tenha disto maior consciência 
(BARATA, p. 7, 1987). 

 

Para o SUS, cursos baseados apenas no repasse de conteúdos, técnicas, 

procedimentos, protocolos não é suficiente, não é satisfatório. Para se consolidar o 

sistema é preciso ir além; é preciso, mais do que a qualificação metodológico-

pedagógica, transformar as bases de construção e consolidação do sistema; é 

preciso inverter a lógica biomédica e difundir a integralidade. Com isso, entendemos 

que a atuação docente no SUS é permeada por questões de base epistemológica, 

uma vez que o conhecimento na área da saúde pode ser construído partindo de 

raízes diferentes e até contraditórias como a lógica biomédica e a lógica integral. 

 

 

1.4. Questões epistemológicas  

 

 

Nessas condições, é necessário então que o docente tenha clareza do seu objeto de 

trabalho, que aprofunde seus estudos sobre os processos de construção do 

conhecimento que envolva tal objeto, contextualizando-o; sendo que essa clareza 

deve advir de uma atitude de busca e pesquisa intensa em duas áreas: educação e 

saúde. O profissional deve conhecer as tendências e modelos existentes nos dois 

campos para então poder escolher de forma consciente quais modelos darão base 

para a sua atuação docente, agindo de forma consciente. 

 

Temos aí um problema epistemológico importante porque, em que pese a 
intensa utilização do referencial foucaultiano em educação, a linguagem 
desse setor ainda é Pedagogia Medica, Ciências Biomédicas ou Ciências 
Medica „e‟ Saúde. A „área medica‟ aparece como o equivalente de „setor da 
saúde‟ (CECCIM, 2009, pg. 10). 

 

Temos então um “problema epistemológico” que se insere tanto no campo 

pedagógico quanto no campo sanitário, ambos baseados em estilos de 

pensamento distintos. No primeiro, a escolha é fundada em dois modelos: 

tradicional versus progressista; no segundo, biomédico versus integral. Como 

reforça Ceccim (2009), precisamos ultrapassar a Pedagogia Médica, ampliando a 

discussão sobre a abrangência e aplicabilidade da educação na saúde. 
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Para se discutir as questões epistemológicas que envolvem a educação de 

profissionais da saúde do SUS faz-se necessário apresentar a teoria epistemológica 

escolhida para o desenvolvimento da análise de tais questões.   

 

Sendo assim, no Capitulo 2 serão apresentadas as bases epistemológicas da 

formação de docentes para o SUS, segundo a teoria de Ludwing Fleck (1935 

[1979]); e no Capitulo 3, a partir das categorias epistemológicas de Fleck (1935 

[1979]), serão discutidos os Estilos de Pensamento no campo sanitário e no campo 

pedagógico, e suas influências na atuação docente no SUS. 
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CAPÍTULO 2 

Bases Epistemológicas da Educação na Saúde 

 

 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da 

criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e 

de outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da 

intuição ou adivinhação. Conhecer não é, de fato, adivinhar, mas tem algo que ver, de vez 

em quando, com adivinhar, com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos 

satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-las à análise metodicamente rigorosa de 

nossa curiosidade epistemológica. 

(Paulo Freire) 

 

 

2.1. Breve resgate 

 

 

Antes de falarmos das bases epistemológicas da educação na saúde faz-se 

necessário o entendimento de alguns conceitos importantes no estudo das ciências. 

 

Começando pelo próprio conceito de epistemologia, cujo significado tem origem na 

palavra grega Episteme (επιστήμη) que significa „conhecimento‟ ou „ciência‟ e a 

palavra logos (λόγος) que significa „discurso‟, traduzindo-se como „discurso da 

ciência. 

 

Japiassu (1991) define epistemologia como sendo  

 

(...) o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das 
diversas ciências. Semelhante estudo tem por objetivo determinar a origem 
lógica (não psicológica) das ciências, seu valor e seu alcance objetivos 
(Japiassu, 1991, p. 25). 

 

Nesta perspectiva, a epistemologia pressupõe o estudo dos caminhos de construção 

do conhecimento, do saber das diversas ciências que, como destaca Portocarrero 
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(1994), pressupõem uma relação entre o sujeito que faz a ciência e o objeto do 

conhecimento que por sua vez gera uma „verdade científica‟. 

 

Porém, Cutolo (2002) chama à atenção que o processo de produção do 

conhecimento é mais complexo que admitir esta tríade, pois tais processos são 

necessariamente influenciados pelas concepções que se têm de sujeito, objeto e 

conhecimento. Três modelos principais de consideração desta tríade são 

destacados pelo autor: idealista, empirista e construtivista. 

 

No modelo idealista, quem cria a realidade é o sujeito que está sobre o objeto do 

conhecimento. Para Becker (1993), chamando este modelo também de „apriorista‟, a 

relação epistemológica se dá do sujeito para o objeto, sendo que a produção do 

conhecimento deste acontece conforme a maturação do sujeito que já nasce com 

uma carga de conhecimentos inatos a serem desenvolvidos ao longo de seu 

crescimento, de sua vida: 

 

S   O 

 

No modelo empirista o conhecimento, que agora não é mais inato ao sujeito, está 

nos objetos que o circundam e são experienciados por este sujeito por meio de seus 

sentidos. Aqui a relação epistemológica é representada assim: 

 

 

S   O 

 

Nesta relação, o sujeito, segundo Cutolo (2002) 

 

(...) parece ser simplesmente biologicamente determinado, inativo em seu 
ambiente social e cultural que concebe o conhecimento como uma 
contemplação, não como uma atividade antropologicamente construída. Os 
empiristas desmistificam as idéias inatas e a noção de conhecimento 
anterior à experiência, negam os pressupostos históricos e sociais do 
sujeito coletivo (p. 10). 
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Assim sendo, o conhecimento é fruto de uma exaustiva observação e 

experimentação da realidade que, a partir da prática indutivo-dedutiva (observação 

dos fenômenos repetidos que leva a uma conclusão geral), é comprovado 

cientificamente. 

 

Já o modelo dialético coloca que a construção do conhecimento é mais que o 

domínio do objeto pelo sujeito ou a experimentação deste objeto pelo sujeito, mas 

sim a intermediação entre eles, como aponta Cutolo (2002). Neste modelo, a 

representação epistemológica feita por Becker (1993) desta intermediação é esta: 

 

 

S   O 

 

Neste modelo, o sujeito deixa de ser passivo como no modelo empirista, passando a 

permear ativamente a construção do conhecimento legitimado sócio-historicamente. 

Este conhecimento, deixando de ser considerado um estado, mas sim um processo 

gera uma crise na ciência que deixar de produzir verdades absolutas. 

 

Devemos falar hoje de conhecimento-processo e não mais de 
conhecimento-estado. Se o nosso conhecimento se apresenta em devir, só 
conhecemos realmente quando passamos de um conhecimento menor a 
um conhecimento maior. A tarefa da epistemologia consiste em conhecer 
este devir e em analisar todas as etapas de sua estruturação, gerando 
sempre a um conhecimento provisório, jamais acabado ou definitivo 
(Japiassu, 1991, p. 27). 

 

 

2.2. E a na área da saúde? 

 

 

Neste ponto percebemos que a construção do conhecimento depende do modo 

como entendemos tanto o sujeito quanto o objeto do conhecimento. Considerando a 

saúde como o objeto do conhecimento e considerando o sujeito, a construção de 

verdades científicas neste campo dependerá do tipo de relação que se estabelecerá 

entre essa tríade. 
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Nesta área, o modelo que abarca a complexidade do conceito de saúde, hoje vista 

como determinada socialmente e não apenas como ausência de doença, e que 

abarca a igualmente complexa construção de seu conhecimento é o modelo 

dialético. Neste sentido, a saúde é um campo de intensa produção científica por 

meio de pesquisas que hoje ultrapassam as barreiras dos laboratórios. 

 

Um número significativo de historiadores da medicina desenvolveu, nos 
últimos 20 anos, um forte interesse pela medicina como pratica social e 
política e como fenômeno cultural. A mudança de direcionamento das 
pesquisas para os aspectos sociais, políticos e culturais ampliou o campo 
de investigação de numerosos historiadores; contudo, muitas vezes afastou 
suas preocupações de aspectos como o desenvolvimento e a difusão do 
conhecimento médico ou das praticas profissionais dos médicos e dos 
cientistas biomédicos (Löwy, 1994, p. 233). 

 

Na saúde, poucos são os que estudam a origem, os resultados e os processos de 

construção do conhecimento das ciências da saúde; o médico e epistemólogo 

polonês Ludwik Fleck (1896-1961) é o pioneiro nesta área. Ao contrário da posterior 

teoria dos paradigmas de Kuhn (1990), que lançou seu livro A Estrutura das 

Revoluções Científicas em 1962, um ano após a morte de Fleck, que considerava 

que dois paradigmas do conhecimento sobre determinada área não poderiam 

coexistir, devendo um necessariamente ser „quebrado‟ para que outro pudesse se 

instalar em seu lugar, Fleck, em coerência com a complexidade do conceito de 

saúde que é concebido de diferentes formas por diferentes sujeitos, em sua teoria 

cria a categoria epistemológica estilo de pensamento. 

 

Um „fato‟ cientifico é como uma regra desenvolvida por um pensamento 
coletivo, isto é, um grupo de pessoas ligadas por um estilo de pensamento 
comum, o conceito de estilo de pensamento tenta abranger tanto os 
pressupostos a partir dos quais o grupo constrói seu estoque especifico de 
conhecimento, quanto sua unidade conceitual pratica. Um estilo de 
pensamento formula não só o conhecimento que é considerado como 
garantido por um pensamento coletivo dado, mas também seu corpo de 
praticas: métodos e ferramentas usados no exame da evidencia e critérios 
para julgar seus resultados. Ele define o que deve ser considerado como 
um problema científico e como lidar com este problema. O estilo de 
pensamento de uma dada comunidade de cientistas molda, portanto, os 
„fatos científicos‟ (conceitos, objetos ou métodos) produzidos por esta 
comunidade (Löwy, 1994, 237). 

 

A partir do conceito de Estilo de Pensamento trazido por Löwy (1994) percebe-se 

que a teoria de Fleck condiz com o modelo dialético, pois grupos diferentes de 

pessoas (coletivos) podem construir estilos de pensamento diferenciados sobre o 
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mesmo objeto de conhecimento. Isso possibilita a coexistência de diversos estilos de 

pensamentos, isso porque, segundo Cutolo (2002), uma vez que a realidade é 

relativa e o conhecimento é um processo construído sócio, cultural e historicamente, 

a verdade científica dependerá de como cada sujeito vê o mundo de acordo com 

suas vivências e experiências. 

 

Assim, Fleck buscou uma epistemologia para abarcar essas especificidades das 

ciências da saúde que vão na contramão das demais ciências pois enquanto umas 

estão em busca do fenômeno normal, padrão, a outra está em contato direto com os 

fenômenos anormais, patológicos (Cutolo, 2002). 

 

 

2.3. Base em Fleck – Visão Sociológica 

 

 

Considerando a teoria de Fleck ([1935] 1979) mais apropriada para basear nossos 

estudos sobre a construção do conhecimento na saúde, cabe aqui fazer uma breve 

apresentação de sua teoria a partir de suas categorias epistemológicas. 

 

SCHÄFER e SCHENELLE (1986), na introdução feita ao livro de Fleck “La gênese y 

el desarrollo de um hecho cientifico”, identificam duas peculiaridades da medicina 

em relação aos saberes das demais ciências:  

 

a) O saber médico não é regular; a criação de regularidades só é possível 

mediante alto grau de abstração e observação individual dos casos; 

b) A meta cognoscitiva da medicina não é só a extensão do conhecimento, mas 

o domínio das patologias, desta forma as afirmações abstratas não são 

suficientes. 

 

Como defendem os autores, Fleck, ao observar as inúmeras formas de 

manifestação das doenças e suas variações, não havendo um padrão constante 

destas, questiona o processo de construção do conhecimento empirista, chamando 

mais uma vez a atenção para o fato que a construção do conhecimento na área 
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médica, da saúde, é um processo, e não um conceito estagnado, construído 

socialmente ao longo do tempo e da história. 

 

Aqui chegamos ao ponto em que Fleck se questiona sobre o conceito feito 
pelos empiristas lógicos. A enormidade de particularidades nos estados 
concretos de enfermidade leva obrigatoriamente à uma variação constante 
nas concepções médicas. Naturalmente, o desenvolvimento do saber 
médico se guia, em primeiro lugar, pelos padrões explicativos existentes 
até o momento, com a intenção de formular <subtipos> dentro das 
definições de enfermidade já estabelecida (minha tradução)

1
. 

 

Nesta base, podemos refletir brevemente sobre as categorias epistemológicas 

apresentadas por Fleck ([1935] 1979). 

 

O estilo de pensamento é uma forma de se entender, ver e interpretar determinado 

fato científico a partir de aspectos sociais e históricos que permeiam o mesmo e o 

sujeito. Os fatos científicos são completamente permeados e condicionados por sua 

história, pela forma como se desenvolveu no passado até chegar ao presente, da 

mesma forma que continuará condicionando no futuro, não havendo forma de 

legitimá-lo cientificamente se não pelo seu processo histórico, o que caracteriza as 

pré-idéias, sendo estas idéias prévias, surgidas no passado, que vão ganhando 

força à medida que o processo de desenvolvimento do conhecimento vai se dando; 

são idéias anteriores que dão base para as novas idéias (Fleck [1935] 1979). 

 

Sendo assim, por meio de pré-idéias ou protoidéias são elaborados os fatos 

científicos que baseiam e dirigem determinado estilo de pensamento ao qual as 

pessoas aderem e acreditam ser a „verdade‟, criando, como coloca Fleck ([1935] 

1979), resistência a qualquer coisa que o contradiga. Quando o estilo de 

pensamento é questionado cinco passos de resistência são identificados por Fleck: 

1) contradição ao sistema é impensável; 2) o que não se encaixa no sistema não é 

visto, notado; 3) quando é visto, notado, é mantido em segredo; 4) esforços são 

feitos para explicar exceções que contradigam o sistema e; 5) mesmo que a visão 

                                                 
1 Aqui llegamos al punto em el que a Fleck se Le hace cuestionabel el concepto de hecho de los emperistas logicos. La 
enormidad de particulareidades en lis estados concretos de enfermedad obliga a la variacion constante de las concepciones 
medicas. Naturalmente, el desarrollo del saber medico se guia, en primer lugar, por los patrones explicativos existentes hasta 
el momento, intentando formular <subtipos> de las definiciones de la enfermedad establecidas. (Schäfer e Schenelle, 1986, pg. 
19) 
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contraditória ao sistema seja legítima, busca-se manter o sistema inicial a partir de 

visões que corroborem com a primeira. 

 

Quando não há mais possibilidade de resistência, um novo estilo de pensamento é 

instaurado e um novo ciclo de defesa do mesmo é iniciado. Uma vez que a fase de 

instauração é concluída, o estilo de pensamento segue um período de extensão, 

quando ocorre a harmonia das ilusões, quando o novo estilo de pensamento se 

integra ao antigo. 

 

No período de extensão, dois momentos são identificados: o classismo e a 

complicação. No classismo há uma fase de manutenção do estilo de pensamento, 

uma vez que toda complicação é facilmente adaptada e explicada, por meio de uma 

atitude de coerção do pensamento que busca manter a visão. 

 

No momento de complicação, a adaptação da exceção ao estilo de pensamento já 

não é mais tão fácil e adaptável, apesar de um enorme esforço ser feito para tal 

finalidade (harmonia das ilusões). A partir daí, tem-se uma grande possibilidade de 

ocorrer a mudança de estilo de pensamento, havendo nova instauração e 

extensão. 

 

Na Figura 2 busquei exemplificar o processo de instauração de um estilo de 

pensamento. 
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Figura 2: Ilustração do processo de instauração de um Estilo de Pensamento (categoria epistemológica de Ludwik Fleck). 

 

 

Uma vez instaurado o novo estilo de pensamento este é adotado por grupos que o 

tomam como verdade, os coletivos de pensamento, que por sua vez fazem uma 

tradução deste estilo para si, criando novos fatos científicos. Isso relativiza as 

verdades científicas que são uma construção social baseada no trabalho 

cooperativo, como afirma Cutolo (2002) 

 

Os estilos condicionam o saber dos diferentes coletivos de pensamento. 
O saber é, portanto, uma atividade social por excelência e não pode ser 
compreendido como ato individual. O esforço científico exige um trabalho 
claramente cooperativo, possível com a circulação de idéias intercoletivas e 
intracoletivas (Cutolo, 2002, p. 36). 

 

A produção do conhecimento na saúde exemplifica perfeitamente esta teoria 

epistemológica, começando pelo próprio conceito de saúde que abarcou diversos 

estilos de pensamento ao longo da sua historia, embasando diferentes coletivos de 

pensamento com entendimentos diferenciados deste conceito. Apesar do 

desenvolvimento de novos estilos de pensamento sobre este conceito, estilos de 

pensamento hegemônicos do passado coexistem com estes no presente. 

 

CLASSISMO COMPLICAÇÃO INSTAURAÇÃO EXTENSÃO 

- Negação do 
novo; 
- Se vê o que é 
adaptável, 
explicável; 
- Manutenção do 
estilo de 
pensamento 

- exceções ficam 
conhecidas; 
- a complicação é 
uma ferramenta de 
instauração e 
extensão de um 
novo estilo de 
pensamento; 

 

- ver confuso (antigo 
e novo estilo de 
pensamento se 
misturam) 
- ver formativo 
- formação de novos 
conceitos 
- criação de um 
novo fato científico 

 

- harmonia das 
ilusões 
- adaptação do novo 
estilo de 
pensamento ao 
dominante 
(preparação para o 
classismo) 
 

EESSTTIILLOO  DDEE  PPEENNSSAAMMEENNTTOO  
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O conceito de saúde como „ausência de doença‟ não cedeu simplesmente o lugar 

para o conceito de „completo bem estar bio-psico-social‟, que por sua vez não cedeu 

totalmente espaço para o entendimento de saúde como „determinada sócio-

historicamente‟, visão adotada pelo SUS hoje e identificada em seus princípios. 

Todos estes estilos de pensamento, apesar da predominância de um ou outro, 

influenciam as práticas de saúde desenvolvidas pelos profissionais do SUS, 

podendo inclusive comprometer sua consolidação, dependendo do estilo de 

pensamento que se adote como „verdade‟.  

 

Outra área de produção de conhecimento e de fatos científicos em que as 

categorias epistemológicas de Fleck ([1935] 1979) são aplicáveis é a educação, e 

mais especificamente a atuação docente, como coloca Campos (2007, p. 24) “o 

domínio desse saber, aplicado ao trabalho docente, forja a pedagogia como um 

campo do ponto de vista cientifico em que se radica uma racionalidade que lhe é 

própria”. 

 

Uma breve retrospectiva dos principais estilos de pensamento instaurados nesse 

campo nos indicam a pedagogia tradicional, onde o sujeito é um receptor de 

informações, de conhecimento e onde a relação professor-aluno é autoritária e 

depositária; a pedagogia da escola nova onde o objetivo está na satisfação dos 

desejos dos alunos que estão no centro da relação; a pedagogia tecnicista em que o 

objetivo é o repasse de técnicas para a produção de produtos com a maior eficiência 

possível e a relação professor-aluno é de controle e classificação; e a pedagogia 

progressista que coloca o aluno como sujeito crítico e reflexivo de sua própria 

aprendizagem a partir dos problemas de sua realidade, tornando a aprendizagem 

significativa, e o professor é um mediador destes processos. 

 

Aqui, novamente, uma não simplesmente deixou de existir para dar lugar a outra, 

mas considerado que a produção do conhecimento é um processo, os estilos de 

pensamento foram sofrendo complicações para a instauração de novos estilos de 

pensamento, que foram se firmando ao longo do tempo, da história e da cultura de 

determinados sujeitos que perceberam as formas de pensar do passado como 

sendo insuficientes para abarcar a realidade vivida por eles. 
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Mas, e quando dois grandes campos de conhecimento como a saúde e a educação 

se unem, como se dá a construção desse novo campo de saberes? O que já era 

complexo e formado por diversos estilos de pensamento diferentes e até 

contraditórios, fica mais complexo ainda? Quem constrói esse saber? Quem é o 

sujeito que se vincula a esses coletivos de pensamento? 

 

 

2.4. A construção do conhecimento da educação na saúde 

 

 

Considerando que o objeto de estudo da educação na saúde, seja os processos de 

aprendizagem das práticas de saúde no ambiente de trabalho, promovendo 

mudança dessas práticas a partir da análise dos problemas enfrentados no 

desenvolvimento do trabalho; considerando como sujeitos da educação na saúde 

os profissionais do SUS que podem ser docentes e discentes; e considerando ainda 

que estes estão diretamente ligados a um fato científico que consideram ser a 

verdade, questiona-se:  

 

a) Quais verdades estão embasando a relação entre o objeto e os sujeitos da 

educação na saúde? 

b) Qual estilo de pensamento permeia a construção do conhecimento do campo 

educacional na saúde? 

c) De que forma o “sujeito-docente” se insere num determinado estilo de 

pensamento? Ele faz parte de um coletivo de pensamento? 

 

Estes questionamentos embasam o Capítulo 3 onde serão apresentados os estilos 

de pensamento predominantes, tanto no campo sanitário quanto no campo 

pedagógico, a influência das escolhas epistemológicas em um campo sobre o outro 

e a influência dos estilos de pensamento do docente na aprendizagem, na prática de 

trabalho dos alunos e na consolidação do SUS. 
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CAPÍTULO 3 

Os Estilos de Pensamento da Prática Docente no SUS: Uma mudança 
necessária 

 

 

A educação é um processo social, é desenvolvimento. 

Não é a preparação para a vida, é a própria vida. 

(John Dewey) 

 

 

3.1. O desafio sanitário e o desafio pedagógico 

 

 

Levando em consideração o cenário descrito e a teoria de construção do 

conhecimento de Fleck ([1935] 1979), identificamos na área de formação de 

docentes para o SUS uma questão epistemológica em cada um dos seus 

componentes: sanitário e pedagógico. Em cada componente dois estilos de 

pensamento disputam espaço. 

  

No componente pedagógico, o profissional da saúde que atua na docência 

escolhe de forma consciente ou inconsciente entre dois estilos de pensamento: as 

tendências pedagógicas críticas e não-críticas. 

 

Fazendo uma retrospectiva de alguns modelos pedagógicos existentes, dentre eles 

a Escola Tradicional, Pedagogia Nova e a Pedagogia Tecnicista, chamadas não-

críticas, percebe-se que estas trazem uma visão parcial da educação, como afirmam 

Saupe e Budó (2007). 

 

O conjunto destas pedagogias ou escolas (Tradicional, Nova e 

Tecnicista) é denominado por Saviani (1993) de Teorias não - 

críticas, pois consideram apenas a ação da educação sobre a 

sociedade, desconsiderando as ingerências dessa sobre a escola. 



 39 

(p. 92). 

 

Já as pedagogias Libertadora, Libertária e Histórico, chamadas Críticas, consideram, 

além da ação da educação sobre a sociedade, a ação do sujeito sobre a sociedade, 

considerando o sujeito, o ser humano, como um ser complexo que se desenvolve a 

partir de diversos aspectos: relacional, cultural, físico, dentre outros, não apenas 

como um „depósito‟ de conhecimentos advindos das regras sociais. 

 

Para o educador educando, dialógico, problematizador, o 
conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma 
imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos 
educandos, mas a devolução organizada, sistematizada e 
acrescentada ao povo, daqueles elementos que este lhe entregou 
de forma desestruturada (Freire, p. 47, 1987). 

 

A educação, uma vez voltada para estes seres humanos complexos, torna-se 

igualmente complexa, pois passa a considerar outros aspectos da existência 

humana que não só conteúdos técnicos. Os conteúdos trabalhados na escola 

passados como verdades absolutas passam a ser questionados e sofrem a ação do 

sujeito crítico, que passa a transformar a sociedade por meio de sua ação. 

 

Uma tradição de pensamento bem enraizada em nossa cultura 
que molda os espíritos desde a escola elementar e nos ensina a 
conhecer o mundo por meio de „idéias claras e independentes‟. 
Essa mesma tradição nos estimula a reduzir o complexo ao 
simples, a separar o que está ligado, a unificar o que é múltiplo, a 
eliminar tudo que traga desordens ou contradições para nosso 
entendimento. O problema crucial de nosso tempo é o da 
necessidade de um pensamento apto a enfrentar o desafio da 
complexidade do real, isto é, de perceber as ligações, interações e 
implicações mutuas, os fenômenos multidimensionais, as 
realidades que são, simultaneamente, solidárias e conflituosas 
(como a própria democracia que é o sistema que se nutre de 
antagonismos regulando-os) (Morin in Almeida e Carvalho, p. 74, 
2005). 

 

Essa citação de Edgar Morin em Almeida e Carvalho (2005) sobre a educação e 

complexidade, enfatiza bem a tendência de simplificar em demasiado o que é 

complexo, multidimensional. Essa fragmentação, usada como desculpa didática, 

acaba por promover uma leitura incompleta da realidade e de seus problemas, 

gerando ações que pouco impactam, modificam e solucionam estes mesmos 

problemas.  
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Nesse contexto, ao se analisar a ação de docentes que são profissionais de saúde, 

percebe-se que há uma reprodução dos modelos pedagógicos vivenciados na época 

da formação, em sua maioria modelos não-críticos, que em se tratando de 

profissões na área da saúde acabam por fragmentar não só aspectos didáticos, mas 

também o ser humano (seu corpo, sua mente), o que gera um ciclo vicioso.  

 

Neste componente, ainda prevalecem os modelos tradicionais em detrimento dos 

modelos progressistas, apesar de considerarmos que no setor saúde o último seria 

um modelo que melhor abarcaria as necessidades de educação de profissionais 

atuantes na saúde pública, garantindo a consolidação do sistema preconizado 

mediante, principalmente, o princípio da integralidade. 

  

Há de se levar em consideração também, além dos aspectos metodológico-

pedagógicos, o conteúdo que será abordado pelos docentes durante a ação 

educativa, neste caso, os conteúdos voltam-se para a saúde. Aqui se inserem os 

estilos de pensamento ligados ao componente sanitário. 

  

O conceito de saúde que vigora atualmente, divulgado pela OPS/OMS procura 

desenvolver e manter a integridade e as capacidades das pessoas e das populações 

(OPS/OMS, 1993), o que não se restringe somente ao setor saúde. Esta concepção 

mais atual torna-se de tal maneira ampla que autores desta área, como Haddad 

(1997), consideram-na utópica: 

 

Una concepción amplia de la salud destaca la determinación social 
e ella y de sus prácticas y en consecuencia la necesidad de los 
correspondientes indicadores positivos y de la necesaria 
coordinación y articulación multisectoriales en su promoción y 
protección (HADDAD, 1997, p.34). 

 

Como o conceito abrange aspectos físicos, psíquicos e sociais, entende-se a 

necessidade de diversos profissionais trabalharem em conjunto para atingir a 

promoção de saúde nestes moldes, e também a articulação interdisciplinar e 

intersetorial se faz necessária. O setor da saúde que trabalhava tão somente de 

forma isolada, agora tem que abrir suas portas para novos conhecimentos e novas 

áreas, a saber, as que contemplam os aspectos psíquico e social. 
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Já a definição da Lei n.º 8.080, de 19 de Setembro de 1990, especificamente no 

Título I (Das Disposições Gerais), Artigo 2º dispõe da seguinte maneira sobre o 

conceito de saúde: 

 

§ 3º - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 
saúde da população expressam a organização social e econômica 
do País. 

 

Esta definição traz uma concretude maior ao conceito na medida em que esta se 

baseia na organização e produção social e econômica do país, porém, torna a 

promoção da saúde algo muito mais complexo do que prevenção e cura de doenças. 

E essa complexidade é expressa por Cutolo (2001) em sua tese sobre os estilos de 

pensamento nos cursos de graduação em medicina 

 

A complexidade do processo saúde-doença não permite um 
modelo único. (...) A compreensão da complexa estrutura bio-
natural do ser humano exige disciplinas específicas com seus 
suportes conceituais e metodológicos, mas são insuficientes no 
entendimento das condições sociais que determinam o seu estado 
processual de saúde e de doença (CUTOLO, 2001, p. 179). 

 

Dessa maneira, apesar do autor destacar a importância do conhecimento específico 

de cada profissional da saúde, este profissional para trabalhar no SUS deve ter um 

perfil extremamente dinâmico, deve ter um olhar amplo e integral da sua atuação. 

Sabe-se que infelizmente os cursos de graduação em saúde no Brasil não formam 

profissionais com perfil para o trabalho no SUS, mas para a clínica particular. 

  

Cutolo (2001) ao analisar a formação de profissionais médicos concluiu que a 

concepção saúde-doença perpetuada nestas escolas, apesar das discussões e 

evoluções sobre este conceito, ainda segue o modelo biomédico que fragmenta o 

sujeito, criando cada vez mais disciplinas específicas na tentativa de explicar as 

causas da doença, pois “o foco no paciente e sua enfermidade, deslocou o cuidado 

à saúde. A busca por causas com estabelecimento de etiologias específicas, tirou-
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nos a visibilidade biográfica e social do paciente” (p. 178). E neste ponto o princípio 

da integralidade preconizado pelo SUS é mais uma vez é desconsiderado. 

 

Assim, considerando que as práticas de saúde fragmentam o sujeito e não são 

realizadas de forma a considerar a complexidade da promoção da saúde; e 

considerando ainda que os mesmos profissionais que realizam tais práticas na 

assistência são os mesmos profissionais que exercem a docência em saúde; há de 

se dedicar tempo e estudos sobre a formação de docentes para o setor saúde que 

abarque estas especificidades e ao mesmo tempo promova uma visão integral da 

saúde, que ultrapasse as paredes de uma sala de aula e adentre as práticas 

cotidianas dos profissionais de saúde na assistência à população brasileira. 

  

Assim, entende-se que a aproximação entre os componentes pedagógico e sanitário 

é inevitável. A escolha que o docente faz de um modelo em um dos componentes 

influenciará as escolhas dos modelos no outro componente. Para embasar este 

pressuposto, consideram-se aqui os estudos de Nadir Castilho (1995) sobre a 

utilização do livro didático e seus conteúdos explícitos ou ocultos por professores de 

ciências naturais no ensino fundamental de programas de saúde. 

  

A autora, baseada nos estudos de Henry Giroux, Paulo Freire e Fleck, após 

entrevistar professores analisando as concepções saúde-doença e as concepções 

de ensino-aprendizagem apresentadas por estes no trabalho com os conteúdos de 

saúde abordados nos livros didáticos, distribuiu-os em três grandes grupos: os não 

transformadores, os transformadores e os em transição. 

  

No grupo dos professores não transformadores predomina um estilo de pensamento 

tradicionalista, tanto no aspecto pedagógico no uso de metodologias tradicionais e 

depositárias/bancária, quanto no conceito saúde-doença, apresentando uma 

concepção unicausal do processo. 

  

Já no grupo dos professores transformadores predomina o estilo de pensamento 

progressista, onde se tem a consciência de um currículo oculto por detrás do livro 

didático, buscando alertar o aluno para uma visão crítica, multicausal e social do 

processo saúde-doença, considerando a dialogicidade e problematizando os 
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conteúdos apresentados, analisando suas causas e discutindo suas soluções para a 

realidade do próprio aluno. 

 

No grupo dos professores em transição encontram-se professores que estão 

caminhando de um estilo de pensamento não transformador para um estilo de 

pensamento transformador. Apesar do peso de uma formação tradicionalista estes 

professores não se contentam mais com este modelo e buscam modificar suas 

práticas em sala de aula 

 

Há ainda professores que, tendo a preocupação em realizar um 
trabalho que fuja da pratica tradicional, não possuem os meios 
adequados ou sentem-se inseguros para avançar numa proposta 
diferenciada de trabalho. Tais professores, embora sensibilizados, 
necessitam de apoio que poderiam buscar num curso de formação 
de professores em serviço. Este é um espaço em que a 
universidade tem muito a contribuir, devendo assumir a sua parte 
nos processos de formação continuada (CASTILHO, 1995, p. 57). 

 

O estudo de Castilho (1995) evidencia uma forte conexão entre as formas de o 

docente entender o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula e as formas de 

ensiná-lo a outros.  

 

No setor saúde, onde os profissionais/docentes têm diversificadas formas de 

compreender e conceituar o processo saúde-doença que é o foco de seu trabalho, 

justifica-se a importância de se promover não só espaços, mas também políticas que 

garantam esses espaços para que os docentes tenham oportunidade de discutir 

suas vivências, trocar experiências e problematizá-las de forma a transformar a sua 

atuação. 

  

Assim, a formação de docentes em saúde para qualificar as práticas de profissionais 

que trabalham no SUS deve ir além da importante discussão no componente 

pedagógico que abarca estudos sobre as tendências pedagógicas e suas 

metodologias; mas também deve considerar relevante o componente sanitário e de 

que forma estão sendo analisados os conteúdos da saúde, se considerando o 

modelo biomédico-tradicional ou o modelo integral preconizado pelo SUS. Afinal, os 

programas educacionais desenvolvidos para a qualificação dos servidores da saúde 

devem objetivar a consolidação do SUS e de seus princípios; sendo que as 
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metodologias devem estar a favor de tal objetivo, não apenas escolhidas como um 

fim em si mesmas.  

 

Trata-se de um saber fazer pedagógico que funciona também para a 
reprodução das hierarquias. Pelo discurso técnico, há a dominância do 
discurso medico entre profissionais e a dominância dos profissionais sobre 
a população. Tem-se por projeto a „inculcação‟, a formação de „boas 
consciências‟ em uma classe dita ignorante, passiva e deseducada (Garcia, 
p. 94, 2001). 

 

Garcia (2001) faz um alerta de que os saberes pedagógicos podem ser utilizados de 

forma a reproduzir uma hierarquia, no caso da saúde pode reproduzir e reforçar o 

estilo de pensamento biomédico.  

 

Então, assim como na pesquisa de Castilho (1995) identificou-se que os professores 

que tinham uma concepção de saúde unicausal utilizavam-se de modelos 

pedagógicos tradicionais; os docentes que qualificam profissionais de saúde para 

atuação no SUS que têm uma visão biomédica do processo de trabalho podem 

utilizar modelos pedagógicos tradicionais para reforçar essa visão, „inculcando‟, 

como coloca Garcia (2001), um modelo que vai na contramão do sistema baseado 

na integralidade. 

 

 

3.2. Problematização: outro desafio 

 

 

Assim, entendemos que uma opção pedagógica, a escolha de determinada 

metodologia, está ligada aos modos de se entender e conceber o conteúdo a ser 

discutido numa ação educativa. 

 

Na saúde, a Metodologia da Problematização vem sendo amplamente difundida 

considerando que esta metodologia é a que melhor traduz a formas de se entender 

e conceber os princípios do SUS por promover a reflexão sobre a realidade em que 

se vive e trabalha, analisando seus principais problemas, estudando os mesmos e 

propondo formas de solucioná-los. 

 



 45 

No contexto do SUS, onde o serviço é o lugar da aprendizagem, onde a cada dia 

novos conhecimentos são aplicáveis, onde se está experimentando novas formas de 

fazer, de praticar saúde, a metodologia da problematização pode contribuir muito na 

promoção de aprendizagem significativa. Além disso, sua aplicabilidade requer que 

o sujeito da aprendizagem seja conhecido em suas reais necessidades. 

 

Para ser válida, toda ação educativa deve ser precedida de uma reflexão 
sobre o homem e de uma análise do meio de vida concreta do homem 
concreto a quem queremos educar (Freire, p.34, 1980). 

 

Porém, percebe-se que cada vez mais a Metodologia da Problematização vem 

sendo banalizada e aplicada de forma aleatória. Sob a máscara das cinco etapas do 

Arco de Maguerez (Berbel, 1999) muitos alegam utilizarem a problematização 

quando na verdade não a usam. Usa-se a metodologia sem se conhecer suas bases 

epistemológicas, sem se saber das propostas filosóficas que a mesma propõe. 

 

(...) a Metodologia da Problematização é um recurso, um poderoso recurso 
metodológico, para concretizar os princípios teóricos e filosóficos de uma 
educação progressista e humanizadora, desde que estes princípios façam 
parte da intencionalidade e do modo de ser do educador, pois não será o 
mesmo se ela for utilizada como apenas mais uma técnica (Berbel, p.10, 
1999). 

 

Não se percebe que, mesmo utilizando „técnicas pedagógicas‟ ditas inovadoras, 

pode-se estar reforçando um modelo tradicional e não progressista, basta que o 

docente a utilize apenas como um fim, sem refletir e intencionar a aprendizagem 

significativa. Nesse cenário, qualquer atividade „inovadora‟ passa a ser chamada de 

problematizadora. 

  

Além da banalização da metodologia, há também um enrijecimento quanto ao uso 

dos cinco passos do Arco de Maguerez (Berbel, 1999). Os docentes acabam ficando 

presos ao cumprimento das cinco etapas e fazem malabarismos para cumprir com o 

Arco dentro da carga horário disponível ao curso apressando realização de 

atividades, fragmentando discussões importantes e relevantes, podando os 

processos de aprendizagem. A padronização das etapas e de suas atividades pode 

não beneficiar grupos diferenciados, em realidades e contextos diferenciados. A 

flexibilidade e análise de contexto são elementos importantes que um docente deve 

desenvolver para problematizar. 
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Problematizar é mais do que cumprir etapas de um arco, é promover reflexão sobre 

aquilo que se tomava como certo, como verdade, é gerar um desconforto, é 

oportunizar novas formas de pensar, é comparar criticamente estas formas de ver e 

optar conscientemente. 

 

O cumprimento de todas as etapas do arco (problematização, hipóteses de solução, 

teorização, hipóteses de solução com argumentação fundamentada, aplicação na 

realidade) não significa que tenha ocorrido problematização, não significa que houve 

real reflexão sobre determinado assunto. A problematização ultrapassa as paredes 

de uma sala de aula conformando-se como um processo. 

 

A transformação vai acontecendo, em processo. Mesmo que não se faça 
nada para transformar a realidade de onde se extraiu o problema, a 
transformação acontece com as pessoas em processo. Mesmo que seja 
pequena, a transformação acontece e é irreversível (Berbel, p. 22, 1999). 

 

Outra questão importante é que, ao analisar as categorias epistemológicas de Fleck 

([1935) 1979) e o processo de instauração de um Estilo de Pensamento, 

identificamos a problematização como uma excelente ferramenta de complicação, o 

que abre as portas para a instauração de um novo Estilo de Pensamento. Porém, 

essa ferramenta só será eficiente se quem a utilizar conhecer bem como ela 

funciona, por isso a importância de se conhecer os fundamentos e os princípios de 

uma opção pedagógica. 

 

As opções pedagógicas adotadas por um determinado contexto refletem as 
ideologias (e os objetivos) desse referido contexto. E muitas vezes, o 
interesse central não está precisamente dirigido aos fundamentos 
epistemológicos da pedagogia e sim aos efeitos de sua aplicação 
(Bordenave, p. 261, 1983). 

 

Desta forma podemos questionar: qual contexto, qual modelo os nossos docentes 

estão favorecendo com suas opções pedagógicas? O modelo biomédico ou o 

modelo integral? Nossos docentes se preocupam os fundamentos epistemológicos 

da pedagogia? Ou estão apenas preocupados em agradar os alunos com os efeitos 

imediatos da aplicação destes durante o curso? 
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A discussão sobre os fundamentos epistemológicos dos estilos de pensamento dos 

componentes sanitário e pedagógico é imprescindível na formação de docentes na 

saúde para responder os questionamentos acima. Responder tais perguntas torna-

se importante para que se dê um direcionamento aos processos de construção do 

conhecimento por meio das ações educativas realizadas e para que haja 

consciência e intencionalidade nas mesmas. 
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CAPÍTULO 4 

Problematizando e Construindo a Educação de Docentes na Saúde 

 

 

Educar é crescer. E crescer é viver.  

Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra.  

(Anísio Teixeira) 

 

 

4.1. Desenvolvimento da Pesquisa 

 

 

A fim de problematizar o processo de trabalho de profissionais da saúde que atuam 

como docentes em cursos de qualificação e atualização de profissionais do próprio 

sistema de saúde do Tocantins, para identificar competências sanitárias e 

pedagógicas necessárias a estes profissionais e propor uma matriz curricular piloto 

de formação de docentes para o SUS – TO optou-se em realizar uma pesquisa 

qualitativa. 

 

A estratégia utilizada foi a discussão de grupo. Esta estratégia privilegia a visão 

dialógica, onde o foco está na relação do sujeito com o objeto de estudo, baseado 

em determinantes sócio-históricos para a construção do conhecimento. 

 

Nesta perspectiva são consideradas a experiência e a vivência do sujeito que é ativo 

na transformação da realidade percebida, utilizando-se de suas opiniões e valores 

que passam a ser tratados de forma sistematiza por um método. 

 

Segundo Minayo (2004) 

 

[...] essa estratégia de coleta de dados é geralmente usada para: (a) 
focalizar a pesquisa e formular questões mais precisas; (b) 
complementar informações sobre conhecimentos peculiares a um 
grupo em relação a crenças, atitudes e percepções; (c) desenvolver 
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hipóteses de pesquisa para estudos complementares (Minayo, p. 129, 
2004). 

 

Tais funções da pesquisa qualitativa são adequadas para que se explore de forma 

consistente e coerente as concepções e valores dos docentes em questão em 

relação a sua prática neste campo de intersecção tão complexo entre a educação e 

a saúde. 

  

Utilizando oficinas de trabalho, segundo Honsberger e George (2002) o processo de 

aprendizagem é facilitado por envolver o participante na solução de problemas reais 

(que torna significativa a sua participação), por serem ativadas experiências 

relevantes, por novos conhecimento e habilidades serem colocados a disposição do 

participante (por meio da teoria, do conhecimento sistematizado), por proporcionar a 

oportunidade de aplicação destes novos conhecimentos e habilidades e por estes, 

por meio de tal aplicação, serem integrados ao mundo do participante (à sua prática 

de trabalho). 

 

Assim, por meio do diálogo e da troca de experiência a aprendizagem é 

potencializada, tendo como ponto de partida a realidade e seus problemas, 

analisando os pontos-chave que geram esse problema, indo para o estudo teórico 

destes pontos, chegando à elaboração de hipóteses de solução do problema, 

terminando com a aplicação do conhecimento construído de forma sistematizada na 

mesma realidade a fim de modificá-la. Nestes passos identifica-se a metodologia da 

problematização, que será tomada como referência no desenvolvimento das oficinas 

propostas. 

 

Para se atingir estes aspectos da estratégia de discussão de grupo foi utilizada a 

técnica de Oficina de Trabalho conforme publicação do Grupo de Estudos do 

Terceiro Setor – GETS e United Way of Canadá – UWC-CC. As autoras desta 

publicação (HONSBERGER e GEORGE, 2002) enfatizam que esta técnica é uma 

forma de garantir que a participação e a criatividade sejam trazidas a tona na 

construção do conhecimento baseado em experiências prévias, na análise de 

problemas e na elaboração de hipóteses de solução dos mesmos. Enfatizam ainda 
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que a aplicação de tal técnica é bastante adequada quando o público são 

profissionais do terceiro setor, que trazem para a oficina suas práticas de trabalho. 

 

Sendo assim, as oficinas foram realizadas não apenas visando a coleta de dados, 

mas visando principalmente o objetivo de identificar e desenvolver no grupo de 

participantes competências tanto no campo sanitário quanto no campo pedagógico, 

para o exercício mais consciente da docência para a qualificação de profissionais da 

saúde, tendo como objetivo final a consolidação do SUS por meio da 

problematização dos processos de trabalho destes profissionais e de suas práticas, 

e não apenas a realização de uma ação educativa por si só. 

 

Também foi considerado como objetivo despertar no grupo de participantes a 

necessidade de se ter uma atitude reflexiva sobre sua atividade docente de forma 

constante e sistematizada, como coloca Pimenta (2005) 

 

A formação de professores na tendência reflexiva se configura como 
uma política de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional 
dos professores e das instituições escolares, uma vez que supõe 
condições de trabalho propiciadoras da formação como contínua 
dos professores, no local de trabalho, em redes de autoformação, e 
em parceria com outras instituições de formação (Pimenta, p. 31, 
2005). 

 

Entende-se que investir na formação de docentes reflexivos só gera benefícios tanto 

para o próprio docente quanto para a sua instituição, no caso a Secretaria Estadual 

de Saúde do Tocantins, que ganham com a transformação das práticas identificadas 

como problemas. Desta forma, a atividade docente na saúde deve ser considerada 

para além de uma atividade complementar, de uma atividade extra do profissional da 

saúde, mas ser reconhecida como atividade de extrema relevância, viabilizando 

espaços e formas de assegurar a formação contínua destes profissionais enquanto 

docentes. 

 

O objetivo final desta pesquisa é contribuir desta forma com a elaboração de um 

projeto-piloto de formação de docentes para o SUS-TO, considerando os resultados 

e discussões das oficinas de trabalho. 
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4.2. Os participantes das oficinas 

 

 

Considerando a discussão dos aspectos tanto sanitários quanto pedagógicos da 

atuação docente na saúde, ao analisar os cursos oferecidos pela Secretaria de 

Saúde do Tocantins, foi escolhido o curso Introdutório em Saúde da Família em 

virtude deste ter um foco temático bem definido, abrindo um bom espaço para as 

discussões não só no componente pedagógico, como também no componente 

sanitário, por possibilitar as discussões sobre a consolidação do novo modelo 

assistencial (Atenção Primária) e a consolidação do SUS e de seus princípios por 

meio desse modelo. 

 

O curso Introdutório Saúde da Família, organizado pela Diretoria de Atenção 

Primária da SES – TO, com apoio da Diretoria de Gestão da Educação na Saúde, 

realizou no ano de 2008 vinte e uma turmas descentralizadas de 40hs (quarenta 

horas), obedecendo a distribuição dos municípios nas 15 regionais de saúde criadas 

no ano de 2007. Em 2009 foram realizadas vinte e três turmas. O curso conta hoje 

com a contribuição de 20 (vinte) docentes que se revezam na realização dos cursos. 

Em agosto deste ano foram realizadas duas oficinas de seleção e formação dos 

docentes para este curso, visando uma atuação docente mais consciente e 

comprometida, garantindo a qualidade da ação educativa proposta pela Diretoria de 

Atenção Primária. 

 

O curso vem sendo financiado pela Política Nacional de Educação Permanente 

(Portaria GM/MS 1.996/07) e foi considerada uma demanda prioritária de 

capacitação no Estado, haja vista que esta é uma responsabilidade do Estado 

segundo a Política Nacional de Atenção Primária, e os profissionais das equipes de 

saúde da família estavam há 3 (três) anos sem qualificação. 

  

Dos 20 (vinte) docentes 8 (oito) foram convidados a participar das oficinas, sendo 

utilizados como critérios de escolha destes docentes a diversidade de categorias 

profissionais de saúde para tornar as discussões mais ricas e diversificadas e 
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docentes que ministraram o maior número de turmas do referido curso, além da 

disponibilidade e aceitação do convite. 

  

Os dados de identificação desses 8 (oito) participantes estão registrados no Quadro 

1: 

 

PARTICIPANTES DAS OFICINAS 
ID FORMAÇÃO TEMPO DE 

FORMADO 
TEMPO DE 
DOCENCIA 

TEMPO NO 
SUS 

IDADE SEXO 

E1 Enfermagem 11 anos 5 anos 10 anos 33 F 
E2 Enfermagem 4 anos 1 ano 4 anos 31 F 
E3 Enfermagem 18 anos 17 anos 18 anos 39 F 
E4 Bacharelado e 

licenciatura em 
enfermagem 

5 anos 4 anos 5 anos 30 F 

TE1 Técnico em 
enfermagem 

11 anos 11 anos 11 anos 46 F 

AS1 Assistente Social 17 anos 12 anos 14 anos 45 F 
CD1 Cirurgiã-Dentista 20 anos 6 anos 8 anos 43 F 
P1 Psicóloga 2 anos e 9 meses 2 anos - 28 F 

Legenda: E – Enfermagem  TE – Técnico em enfermagem  AS – Assistente Social  CD – Cirurgião-Dentista  P – Psicólogo 
 
Quadro 1: perfil dos participantes das oficinas de discussão sobre a docência na saúde 

 

 

4.3. As oficinas 

 

 

Uma vez que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres 

Humanos iniciou-se a etapa de realização das oficinas de discussão. Foram 

realizadas quatro oficinas, utilizando-se técnicas de dinâmica de grupo para 

potencializar as discussões e suscitar a participação efetiva dos docentes. A coleta 

de dados também foi realizada por meio de registro de áudio. 

 

Desta forma os docentes do curso Básico em Saúde da Família foram convidados a 

participar de 4 (quatro) oficinas de trabalho envolvendo a temática da atuação 

docente no SUS. Uma vez que a proposta foi aceita pelos docentes foi distribuído o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi lido e assinado por todos, 

garantindo a legitimidade e legalidade da pesquisa, bem como a ética e o sigilo 

garantidos em pesquisas com seres humanos.  

 

Segue o quadro resumo das oficinas (Quadro 2): 
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DATA OBJETIVO ATIVIDADES 

21.05.09 Discutir sobre a trajetória profissional dos 
participantes tanto em relação a profissão 
de saúde quanto a docência 

Construção e apresentação da linha do 
tempo profissional de cada participante 
pontuado os principais pontos desta 
trajetória. 
 
Discussão sobre as principais dificuldades 
encontradas na trajetória docente em saúde 

17.07.09 Discutir sobre o planejamento das aulas Participantes responderam um roteiro de 
perguntas que subsidiou a discussão sobre o 
planejamento das aulas 

14.08.09 Aprofundamento de questões chaves 
identificadas na Oficina 2 

Aprofundamento de conteúdos discutidos na 
Oficina 2 para esclarecimento de dúvidas e 
alguns posicionamentos das participantes. 

11.09.09 Discussão teórica sobre a docência na 
saúde publica e avaliação das oficinas 

Apresentação das principais idéias de 
autores como Castilho (1995), Cutolo (2001), 
Ceccim (2009) e Davini (2009). Síntese das 
discussões das oficinas com a apresentação 
teórica. 

Quadro 2: Síntese das quatro oficinas realizadas. 

 

 

4.4. Análise dos dados coletados 

 

 

Considerando o objetivo principal desta pesquisa de desenvolver uma síntese 

propositiva de formação para docentes do SUS com vistas a competências 

sanitárias e pedagógicas a partir de oficinas piloto, os conteúdos das quatro oficinas 

de trabalho foram categorizados em quatro Blocos Temáticos de Análise. A 

análise desses blocos temáticos tomou como referencia os estudos de Cutolo 

(2001), da Ros (2000), Castilho (1995) e Maeyama (2006) que utilizam as categorias 

epistemológicas de Fleck ([1935] 1979) como instrumentos de analise de conteúdo 

no campo da educação na saúde.  

 

Entendendo que tais categorias se alinham ao recorte desta pesquisa que foi 

desenvolvida no mesmo campo, foi utilizada a categoria Estilo de Pensamento e 

seus elementos descritos por Cutolo (2001) para defini-lo, na análise de conteúdos 

das quatro oficinas realizadas. 

 

Sendo assim, a análise de conteúdo foi feita a partir dos seguintes Blocos 

Temáticos de Análise nos quais se baseia o desenvolvimento desta pesquisa: 
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a) Os profissionais de saúde reproduzem os modelos pedagógicos de sua 

formação tradicionalista sem planejar conscientemente uma ação educativa; 

b) Existência de uma deficiência entre os modos de entender e conceber o 

processo saúde-doença, a integralidade e o próprio SUS; 

c) Não há uma dedicação de tempo e estudo necessária para uma atuação 

docente real, a saber, planejamento da ação educativa, aprofundamento 

teórico e escolha de uma metodologia mais adequada; 

d) A metodologia das ações educativas no âmbito da qualificação profissional 

para atuação no SUS é um meio de se transformar as práticas de trabalho, 

propiciando a reflexão sobre os problemas enfrentados neste processo, e não 

deve ser entendida como um fim em si mesma.  

 

 

4.4.1.  Estilo de Pensamento como categoria de análise 

 

 

De acordo com o agrupamento dos elementos da categoria Estilo de Pensamento 

proposto por Cutolo (2001) a partir do estudo da obra de Fleck ([1935] 1979) a fim 

de defini-la, apresentam-se as seguintes características: 

 

a) Modo de ver, entender, conceber: o estilo de pensamento é uma forma 

particular de ver, entender e conceber, na prática, determinado fenômeno. 

 

b) Processual, dinâmico, sujeito a mecanismos de regulação: estilo de 

pensamento entendido como um processo uma construção não estática. 

 

c) Determinado psico/sócio/histórico/culturalmente: a construção do 

conhecimento é social, feita por pessoas em determinado tempo, dentro de 

um contexto histórico e cultural. 

 

d) Que leva a um corpo de conhecimentos e práticas: um estilo de 

pensamento leva a elaboração de teorias, técnicas e instrumentos como 

produtores de ação, da prática. 
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e) Compartilhado por um coletivo com formação específica: um estilo de 

pensamento apenas se mantém se for sustentado por um grupo de pessoas 

que o divulga e busca exercer a coerção para que mais pessoas façam 

adesão ao mesmo. Coletivos diferentes vêem, entendem e concebem 

determinado fenômeno de formas diferentes. 

 

Neste estudo utilizarei especialmente as características a, d e e para análise do 

conteúdo das oficinas, ou seja, um modo de ver, entender e conceber, leva à um 

corpo de conhecimentos e práticas que é compartilhado por um coletivo de 

pensamento com formação especifica.  

 

 

4.5. Inferências a partir dos Blocos Temáticos de Análise 

 

 

Seguindo o referencial dos elementos da categoria epistemológica „estilo de 

pensamento‟, segue a análise dos conteúdos das quatro oficinas a partir dos quatro 

Blocos Temáticos de Análise: 

 

 

Bloco Temático 1: Os profissionais de saúde reproduzem os modelos pedagógicos 

de sua formação tradicionalista sem planejar conscientemente uma ação educativa, 

tendo uma consciência ingênua da mesma que é desenvolvida de forma acrítica. 

 

 

Por não terem uma formação no campo pedagógico, os profissionais da saúde que 

se aventuram na docência buscam referenciais na sua própria formação, baseando-

se nos modelos de pessoas que fizeram e fazem parte das suas experiências 

educacionais enquanto aluno, partindo de referências anteriores, o que não supre as 

necessidades da atuação docente, pois nessas „reproduções‟ também se identificam 

insuficiências nos modelos pedagógicos. Nos relatos a seguir percebemos a 

reprodução de uma formação transmissiva. 
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“Então como nós precisamos fazer isso, a gente estudava o material, os 
instrumentos né, a apostila das áreas, ia lá com a cara e a coragem, na 
verdade era realmente repassar né” (AS1) 

 

“(...) é que eu já com essa lei que precisava dessas ações de prevenção, 
de promoção, então eu já fazia palestras nos colégios, nas creches com 
os alunos né, com os pais orientando né, uso do fio dental, toda essa 
parte” (CD1) 

 

E assim, baseados nos modelos que tiveram em seu processo formativo (repasse de 

informações, palestras), os profissionais de saúde que se tornam docentes, vão 

aprendendo a fazer na prática sem a reflexão necessária sobre estes modelos. A 

partir do ensaio e do erro vão adequando suas ações de forma empírica, 

experimental, repetindo experiências positivas e assim identificando modelos que 

melhor abarquem suas necessidades durante a atuação docente, o que os coloca 

também na situação de um aprendiz:  

 

“(...) eu to como aprendiz mesmo dentro desse processo, e assim, a 
gente aprende muito, aprende muito né, acho que mais do que ensina na 
verdade né, porque ali com a experiência, com a pratica a gente ta 
tentando fazer acontecer e você acha que você ta... por estar 
operacionalizando você ta.. ensinando, mas na verdade você está 
aprendendo”. (P1) 

 

Desta fala podemos inferir que a atuação docente e a preparação para esta atuação, 

além de estar baseada nos modelos pedagógicos vivenciados pelo docente, estão 

baseadas na experiência in loco, dentro da sala de aula, durante o processo 

educativo, ou seja, aprende-se a ser docente na prática.  

 

Essa dimensão prática é essencial na avaliação do trabalho e da atuação deste 

docente, porém, não deve ser feita de forma empírica. A atuação docente deve ter 

objetividade, intencionalidade e planejamento a partir dos modelos pedagógicos 

existentes, para que então, a partir da vivência na prática e da avaliação da mesma, 

possam ser propostas modificações na forma de atuar. 

 

A reprodução de modelos também acontece no campo sanitário. A formação na área 

da saúde, em especial a graduação, insere o aluno num estilo de pensamento que 

tem um modo de ver, entender e conceber os processos de saúde a partir da lógica 

biomédica, o que leva a um conjunto de conhecimentos e práticas voltados para 

cura e prevenção de doenças, distanciando a prática destes profissionais da lógica 
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integral preconizada pelo SUS. Segundo o relato abaixo, esse cenário dificulta o 

desenvolvimento de práticas de saúde fora do modelo biomédico ligadas a outro 

estilo de pensamento, como a promoção da saúde, por exemplo. 

 

“(...) mas eu acho que a gente pratica pouco, a própria equipe pratica 
pouco até baseado na formação dos profissionais, assim, agente, médicos, 
enfermeiros, até quem formou antes, a formação é muito 
hospitalocêntrica, você trabalha muito com a questão mesmo do curativo 
e da prevenção, né, assim, na minha formação a gente teve um momento 
pratico de ir pra comunidade, mas a gente ia trabalhar prevenção, 
entendeu, não é a promoção em si, então eu acho que vai muito da base 
de formação dos profissionais e a pratica que ele traz é muito pequena 
em relação a promoção” (E1) 

 

Neste relato podemos perceber claramente a influência que os processos de 

formação têm na instauração e coerção a um estilo de pensamento. No caso o estilo 

de pensamento biomédico é dominante e permeará as práticas de saúde que serão 

desenvolvidas pelo futuro profissional dentro SUS, onde a lógica é inversa. Este 

profissional, por ter sido inserido neste estilo de pensamento passa a compor um 

coletivo que defende o mesmo e assim os princípios do SUS acabam por não 

saírem do papel. 

 

Então, mais uma vez faz-se necessária uma formação de docentes para o SUS que 

promova a complicação do estilo de pensamento biomédico, para que estes 

percebam que o sistema só será consolidado a partir dessa discussão e ruptura 

epistemológica; para que tomem consciência de que a ação educativa desenvolvida 

por eles vai além de atualizar conteúdos, tendo como objetivo maior a transformação 

de um sistema público de saúde com bases na integralidade. 

 

Sendo assim, as tendências e técnicas pedagógicas devem ser um instrumento de 

promoção desta transformação no campo sanitário, e não devem estar baseadas na 

reprodução de modelos utilizados por antigos professores. O modelo pedagógico 

deve ser escolhido com objetividade e intencionalidade, o objetivo no uso destes 

modelos deve ser consciente, para não acabar como mera reprodução. 
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Bloco Temático 2: Não há uma dedicação de tempo e estudo necessária para uma 

atuação docente real, a saber, planejamento da ação educativa, aprofundamento 

teórico, escolha de uma metodologia mais adequada; 

 

 

Com exceção de uma participante que teve a oportunidade de, durante a faculdade 

de Enfermagem, optar por uma formação em licenciatura, tendo a chance de cursar 

disciplinas de didática e planejamento de aulas, as outras sete participantes 

relataram que foram inseridas no contexto da educação na saúde em virtude das 

necessidades do próprio trabalho das áreas técnicas de gestão da saúde em que 

estão lotadas, não se caracterizando uma iniciativa espontânea. 

 

A docência, por não ser a primeira escolha do profissional de saúde e por não ser 

campo exclusivo de dedicação do mesmo, caracterizando-se como uma atividade 

extra inserida no seu trabalho técnico na saúde, não ganha a atenção necessária no 

que se refere à preparação e estudo deste profissional. Assim, a docência acaba 

sendo vista como um difícil desafio de se cumprir. 

 

“A docência é um grande desafio, me questiono se realmente tenho 
condições de dar aula. Não me considero apaixonada pela sala de aula” 
(AS1)  

 

Porém, num contexto de financiamento via Política Nacional de ações educativas 

identificadas como necessidades do trabalho e de previsão de metas educacionais 

para formação dos trabalhadores do SUS, as áreas técnicas da Secretaria de 

Estado da Saúde têm investido recursos neste campo, enviando seus próprios 

técnicos para qualificar outros profissionais de saúde. 

 

Assim, estes são enviados a desenvolver ações educativas por terem apropriação - 

enquanto gestores e profissionais da assistência - dos saberes e procedimentos 

técnicos, porém despreparados para a promoção de aprendizagem significativa e 

sensibilização dos alunos para a importância daquela ação. Com isso, os então 

docentes sentem-se desamparados tanto pela formação que não os preparou para 

tal atividade, quanto pelo trabalho na Secretaria que não oferece o suporte 
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necessário para o desenvolvimento destas atividades educacionais, a saber: apoio 

pedagógico, formação para a docência, suporte técnico na realização dos cursos. 

 

“Por que faço o que não tenho instrução para fazer? (...) acho que não 
estou preparada. (...) um pouco do preparo que a gente não tem na 
graduação e até com o que o próprio processo de trabalho não nos dá pra 
gente estar operacionalizando o que a gente vem fazendo” (TE1). 

 

Apesar de não terem optado livremente pela docência e apesar dos relatos de 

despreparo para estas ações, todas as participantes relataram que, na medida em 

que participam da construção dos cursos, das sequências de atividades e materiais 

didáticos, a experiência docente gera mais gratificações do que desgaste, 

independente da grande quantidade de energia e trabalho extras empregados para a 

realização da ação, identificando ao longo do tempo caminhos mais concretos neste 

trabalho, o que gera um gosto pela docência. 

 

“(...) ai a gente pesquisa pouco, a gente conhece nosso educando pouco, 
ai tudo é pouco, como é que o negocio vai prestar? É muito difícil, 
pesquisa pouco porque estuda pouco, ai o enfermeiro... ai deixa pra 
referencia bibliográfica né? Então isso não tem como você desenvolver 
projetos né, que tenham êxito. (...). As limitações que nós tivemos: 
tempo né, a preparação dos facilitadores que foi muito mais voltada para o 
curso né, enquanto conteúdo e não enquanto metodologia, né, isso é dado 
e nunca teve esse momento de trabalhar a questão do método, e ai eu 
percebi isso muito claro nas meninas, muito visível, mas não me frustra 
não, porque eu entendo que isso é um processo.” (E3) 

 

Apesar de ao longo do desenvolvimento de ações educativas os profissionais de 

saúde se aproximarem e desenvolverem vínculos com a atuação docente, estes 

reconhecem as dificuldades na realização do trabalho. No relato acima percebemos 

dificuldades como a falta de tempo para a pesquisa e atualização, para conhecer 

melhor o público alvo e assim traçar objetivos educacionais condizentes com o 

mesmo e para discutir metodologias e questões pedagógicas do desenvolvimento do 

curso. O tempo necessário para o preparo e planejamento de uma ação educativa 

condizente com as demandas levantadas ainda é um nó crítico na realização de 

ações educativas impactantes na realidade de trabalho problematizada. 
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Bloco Temático 3: Existência de uma deficiência entre os modos de entender e 

conceber o processo saúde-doença, a integralidade e o próprio SUS; 

 

 

Ao afirmar a existência de uma deficiência entre os modos de „entender‟ e 

„conceber‟, afirmamos também que entender algo é diferente de conceber algo. 

Então, qual a diferença? 

 

Entender do latim intendere, significa (segundo o Dicionário Online Priberam da 

Língua Portuguesa) 

 

 Apossar-se do sentido de (o que ouvimos ou lemos); 

 Ser de opinião, julgar; 

 Estar de acordo (duas ou mais pessoas); 

 Parecer, opinião, compreensão. 

 

Conceber do latim concipere, significa (segundo o Dicionário Online Priberam da 

Língua Portuguesa) 

 

 Desenvolver em si o germe; 

 Fig. Firmar (após estudo ou meditação); 

 Começar a ter; 

 Formar uma idéia exacta! de (alguma coisa); 

 Compreender, perceber. 

 

Analisando os dois significados, notamos que entender o processo saúde-doença, 

por exemplo, é conhecer seus conceitos e ter uma opinião, um parecer sobre o 

mesmo. Já conceber o processo saúde-doença é firmar um posicionamento sobre o 

entendimento do mesmo, tendo uma idéia exacta deste processo. A idéia brota de 

dentro para fora da pessoa que a concebe. 

 

Assim, conceber o SUS e os seus princípios está para além de entendê-los 

conceitualmente na teoria, conceber extrapola o conhecimento, atingindo o modo de 

viver e de ser, influenciando as práticas daquela pessoa. Mais uma vez percebemos 
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que o elemento ver, entender e conceber da categoria estilo de pensamento está 

fortemente ligado a um corpo de conhecimentos e práticas.  

 

Conceber o processo saúde-doença então é ter um conhecimento „exato‟ do mesmo, 

firmando-o no seu modo de ser, viver, trabalhar; entendendo „conhecimento exato‟ 

como um conhecimento que está claro e bem embasado para o sujeito, e não como 

um conhecimento rígido e inflexível. Nesse sentido, a ação educativa em saúde 

deve, além de atualizar conhecimentos e informações, discutir o modo de ver e 

entender o SUS e os seus princípios, auxiliando no processo de conceber estes, 

diminuindo a dicotomia entre teoria e prática. 

 

Esse distanciamento entre os modos de entender e conceber o SUS e seus 

princípios é percebido pelos docentes do curso Introdutório em Saúde da Família 

segundo a fala abaixo: 

 

“Então hoje a gente não trabalha a promoção, no meu entendimento, 
primeiro porque a gente conhece pouco promoção, técnicas de 
mobilização, de... de... sensibilização disso. A gente entende pouco e faz 
pouco, e a gente não tem domínio na verdade, a gente não tem, é 
diferente de uma atividade, de um procedimento que você tem domínio da 
situação, da técnica, da ação, você domina, você faz e alcança, é diferente 
da promoção que você precisa do outro. Então a sua ação, ela nesse 
momento, enquanto profissional de saúde, ela é necessária, mas ela não é 
sine qua non, ela depende do outro, tudo que depende do outro, assim, 
de uma certa forma voltar pra promoção, de uma certa forma ela se torna 
mais trabalhosa, só que o resultado, ele é efetivo, é um resultado eficaz, 
porque ele transforma a realidade, ele não é uma questão de meta de 
alcance”. (E3) 

 

“(...) uma coisa é você falar, outra coisa é eles saberem como fazer e a 
gente tenta fazer dessa forma com eles”. (E3) 

 

Essas falas refletem a preocupação em traduzir na prática de trabalho o que está no 

papel, na teoria. Exemplificam também o distanciamento entre os modos de 

entender e conceber o SUS. Assim, apesar de entender os princípios da 

integralidade, da equidade, da promoção, existe uma grande dificuldade em 

conceber esses princípios, traduzindo-os na prática.  

 

Como a transição de um modo para o outro é pouco discutida e promovida, o estilo 

de pensamento dominante (biomédico), que já tem um corpo de conhecimentos e 
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práticas bastante aplicados e definidos, se fortalece por um coletivo de pensamento 

maior. 

 

“Nessa apostila nova a gente já tem o material que traduz isso, o que é 
longitudinaldiade

2
 pra mim entender se eu faço ou não, ai, é isso que a 

gente enquanto facilitadores sente dificuldade em alguns momentos, que a 
gente tem uma literatura grande, extensa, por exemplo, eu já li um bocado 
de coisa de „condicionante‟, „determinante‟, eu tenho texto até do Inácio

3
, 

que vários cursos utilizam de processo saúde-doença, mas na pratica o 
que que é isso mesmo? Ai o trem enrola, sabe, então não é só você ter 
base teórica, na pratica, se eu não faço, como é que faz? O que que era 
pra fazer?” (E3) 

 

Outro exemplo é o conceito de „longitudinalidade‟, um dos princípios da Atenção 

Primaria em Saúde. Apesar de haver entendimento do conceito em si, e de 

identificá-lo num estilo de pensamento que vê o processo saúde-doença na lógica 

da integralidade, o modo de conceber tal conceito, de tomá-lo para si, pode 

prejudicar o processo de instauração do novo Estilo de Pensamento. 

 

Considerando os processos educacionais na Atenção Primária à Saúde e tomando 

como base os estudos de Castilho (1995) analisemos a fala a seguir. 

 

“(...) a gente com esta visão, quer dizer que a maior parte das pessoas que 
estão nas diretorias tem essa concepção e também percebo que a 
secretaria é mais tradicional e aí por que que hoje o Saúde da Família fica, 
né, porque a gente vai com toda uma proposição de fazer isso, aí chega 
um outro grupo e ááhh, é complicado isso enquanto gestão porque você 
vai e faz eles refletir, eles revêm o processo de trabalho aí vem um outro 
grupo e vem por outro lado totalmente tradicional”. (E3) 

 

A participante traz a tona a preocupação com a visão „tradicional‟ que a gestão da 

saúde no Estado tem sobre a Estratégia Saúde da Familia (ESF). Uma vez que a 

gestão vê a ESF dessa forma, reforça-se essa visão e concepção da estratégia, 

fortalecendo o Estilo de Pensamento biomédico e fragilizando ações educativas que 

têm por objetivo efetivar a consolidação do SUS por meio dos seus princípios, 

especialmente a integralidade. 

 

Assim, fortalecer a ESF no Estilo de Pensamento da Integralidade torna-se um 

                                                 
2 Longitudinalidade: “relação pessoal ao longo do tempo, independente do tipo de problemas de saúde ou até mesmo da presença de um 
problema de saúde, entre um paciente e  uma equipe de saúde” STARFIELD, BARBARA: Atenção Primária – Equilíbrio entre a necessidade 

de saúde, serviços e tecnologias. Brasília. UNESCO/MS, 2002, p. 246. 
3 José Inácio Jardim Motta. Mestre em Educação e Saúde do NUTES/UFRJ. Servidor da Escola Nacional de Saúde Pública. 
ENSP/FIOCRUZ. 
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desafio ainda maior, pois as questões epistemológicas além de estarem imbricadas 

nas práticas dos profissionais da assistência à saúde, tanto em unidades básicas de 

saúde quanto em hospitais, também estão enraizadas nas práticas profissionais que 

atuam na gestão da saúde destas práticas. 

 

Desta forma, considerando as dificuldades na manutenção de modelos progressistas 

de educação na saúde, considerando as grandes deficiências e problemas 

encontrados nos processos de trabalho nas unidades básicas de Saúde da Família; 

o estilo de pensamento dominante no campo sanitário acaba influenciando o estilo 

de pensamento no campo pedagógico.  

 

Mesmo que a intenção ainda seja a transformação dos processos de trabalho e a 

transformação do modo de ver a saúde a partir do olhar integral, o foco da ação 

educativa acaba por ficar centrado na modo de „ver‟ o processo de trabalho e não 

nos modos de „ver e conceber‟ o mesmo na prática. 

 

“O curso não tem essa, essa intenção de mudar consciência, eu tenho um 
serviço a ser realizado e ele é realizado desta forma. Você quer fazer, 
então você consegue fazer, você não quer fazer, você não vai fazer. 
Porque eu acho assim, seria muita audácia nossa querer dar consciência”. 
(E3) 
 

“A necessidade maior deles é o como fazer, pronto eu me formei, to aqui 
inserido numa equipe, e agora? O que que eu vou fazer? Por onde que eu 
começo? Né? Qual que é meu primeiro passo, como eu vou organizar isso 
aqui, como é que eu tenho que trabalhar saúde da família? Então, eu 
penso na minha concepção, a gente ficar trabalhando conceito de saúde e 
doença não vai trazer muito resultado, porque, pra necessidade do 
momento, a gente está num momento em que a gente tem muitas equipes 
no nosso estado, mas a nossa qualidade do processo de trabalho não é tão 
boa, e a gente ta querendo trabalhar em cima dessa qualidade, melhora 
qualidade do serviço, melhorar o processo de trabalho”. (E2) 

 

Nestas falas percebemos a preocupação em transformar os processos de trabalho 

concretos das Equipes de Saúde da Família, a preocupação em instrumentalizar os 

profissionais para o trabalho e o desenvolvimento das práticas de saúde, o que é 

legítimo. Porém, para que haja transformação do conjunto de conhecimentos e 

práticas de um Estilo de Pensamento, necessáriamente deve-se problematizar os 

modos de ver, entender e conceber o mesmo. 
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Assim, para que haja transformação da prática de trabalho, os modos de ver, 

entender e conceber essa prática devem ser problematizados, para que os alunos 

sejam instigados a refletir sobre essa prática, mudando sua consciência sobre a 

mesma. A prática, de acordo com a teoria de construção do conhecimento de Fleck 

([1935] 1979), só pode ser transformada quando há mudança na consciência que se 

tem dela e vice versa.  

 

Neste contexto, as questões pedagógicas tornam-se instrumentos de instauração do 

estilo de pensamento. Então, se há um entendimento de que a técnica de trabalho 

seja a prioridade educacional, a tendência é que no campo pedagógico sejam feitas 

escolhas por métodos que favoreçam a técnica, a prática, e não a reflexão sobre a 

mesma. 

 

Que fique claro a importância do aprimoramento da técnica das práticas de saúde, 

porém em se tratando de mudança de um Estilo de Pensamento Biomédico para um 

Estilo de Pensamento Integral, ações educativas voltadas apenas para a técnica e o 

corpo prático de conhecimento não são suficientes. Ações educativas que 

privilegiem a discussão sobre a concepção que se têm da prática que se realiza é 

imprescindível, e isso é promover aprendizagem significativa. 

 

Por isso é de extrema relevância que a formação de docente siga essa linha de 

pensamento para que os docentes - aprimorados, seguros e conscientes do objeto 

da sua ação educativa - possam optar por metodologias que favoreçam a 

instauração do estilo de pensamento integral junto ao seu público alvo, afinando as 

escolhas entre os campos sanitário e pedagógico. 

 

 

Bloco Temático 4: A metodologia das ações educativas no âmbito da qualificação 

profissional para atuação no SUS é um meio de se transformar as práticas de 

trabalho, propiciando a reflexão sobre os problemas enfrentados neste processo, e 

não deve ser entendida como um fim em si mesma.  
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As questões pedagógicas e a escolha de técnicas metodológicas são preocupação 

constante dos docentes que vêem nessas escolhas o sucesso das ações 

educativas. Pelo fato do tempo dos profissionais de saúde que exercem a docência 

ser reduzido e dividido com outras atividades, o aprofundamento no campo 

pedagógico fica prejudicado, o que pode fazer da escolha metodológica algo 

aleatório, sem vínculo com os objetivos do curso proposto, tornando-se uma 

atividade em si mesma, sem aplicabilidade.  

 

“Pelo pouco que eu li porque não tive muito tempo de me aprofundar na 
questão da metodologia muitas vezes a gente emprega, utiliza e escolhe 
métodos que não são metodológicos digamos assim, porque, porque pra 
gente trabalhar escolha de metodologias a gente tem que ter primeiro 
referenciais teóricos, né, e sempre referenciá-los né, porque é uma coisa 
cientifica, né, por que, com base em que você está escolhendo os 
métodos?” (AS1) 

 

Essa fala reflete a necessidade que estes profissionais têm de ter espaços 

garantidos de discussão e troca de experiências em relação às metodologias, 

reconhecendo a importância de conhecer suas origens, princípios e conceitos para 

que não se corra o risco de se utilizar algo que vá contra o que se acredita, mas que 

favoreça os objetivos e intenções da ação educativa proposta, tornando a escolha 

consciente e intencional. 

 

A Educação na Saúde vem favorecendo e estimulando o uso da metodologia da 

problematização por reconhecer e entender que esta seja uma metodologia mais 

adequada para se trabalhar com a qualificação de profissionais em serviço, 

favorecendo a Educação Permanente e a aprendizagem significativa a partir da 

reflexão sobre os problemas enfrentados no processo de trabalho, partindo da 

realidade e voltando para ela propondo soluções teoricamente embasadas. 

 

Porém, a ampla divulgação somada à falta de tempo para dedicação a docência fez 

com a metodologia da problematização sofresse dois movimentos diferentes: a 

banalização e a rigidez. A banalização que torna qualquer ação educativa 

„problematizadora‟ sem na verdade ser, e a rigidez que torna os passos do Arco de 

Maguerez (Berbel, 1999) inflexíveis. 
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“(...) mas assim, enquanto que na problematização, a questão da 
flexibilidade pode haver, mas que tem que passar pelos pontos tem, então 
não é problematização, na minha percepção, quando você vai fazer a 
questão do arco, né, realidade, né, aí você vem com as perguntas, teoriza, 
faz plano de ação, implementa e volta, né?” (E3) 

 

Os docentes, ao serem pressionados pela „moda da problematização‟ acabam por 

levar a risca os passos da metodologia da problematização, engessado-a de tal 

forma que perde sua característica reflexiva, dinâmica e processual. Por não 

conhecerem as bases teóricas da metodologia (Paulo Freire, Bordenave, 

Hengemuller) e por terem vivenciado e experienciado como alunos as metodologias 

tradicionais, voltam sua ação apenas para os famosos cinco passos do arco, 

banalizando-o e enrijecendo-o. 

 
“Quando você fala da questão da problematização, eu ainda tenho 
dificuldade, né, eu falo enquanto profissional hoje, eu, quando vou fazer... 
assim, essa questão, você levanta todo esse questionamento que foi o que 
a E3 falou, mas se a gente não se preocupar em fechar, muitas das vezes 
eu fico com isso, „ai será que eu consegui fechar? Será que eu consegui 
me fazer entender? (...) realmente eu acho que ainda tenho um pouco de 
dificuldade, até porque eu fui formada por um outro processo, a minha 
formação foi tradicional, desde o inicio, fui pegar essa parte da 
problematização no finalzinho da faculdade, quando a gente já partia de 
algumas questões, mas a grande maioria foi tudo teorização, foi só slide, 
é...apresentação e..e..toma conteúdo porque você ta lá como um papel em 
branco” (E1) 

 

Assim, o foco da ação educativa se torna a realização do método em si, os objetivos 

são moldados pela metodologia e não o inverso. O sucesso do curso depende do 

fechamento do arco, da realização de todas as atividades e não da reflexão sobre o 

processo de trabalho a partir de um objetivo claramente traçado de mudança e 

transformação do mesmo, o que por ironia é o objetivo desta metodologia.  

 

A avaliação positiva dos alunos ao final do curso não quer dizer nada quando está 

voltada para a realização do curso em si, naquele momento; mas sim quando o 

curso consegue transformar as formas de ver, entender e conceber um conjunto de 

conhecimentos e práticas, o que se estende para fora do tempo do curso em si.  
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4.6. Conclusões 

 

 

Considerando a análise do conteúdo das quatro oficinas realizadas a partir dos 

pressupostos acima discutidos com base da categoria epistemologia de Fleck 

([1935] 1979) estilo de pensamento, podemos chegar às seguintes conclusões: 

 

a) A ação educativa só tem sentido se promover a discussão do modo de 

ver e conceber na prática o processo saúde-doença: Apesar de 

instrumentalizar os profissionais do SUS para a realização da sua prática ser 

algo de grande relevância, perderá o sentido se não vier acompanhada de 

uma discussão sobre os modos de ver e conceber essa prática. Há de se 

alertar aqui que discutir e refletir sobre as visões e concepções que se tem do 

processo saúde-doença, do SUS ou do tema a ser abordado no curso não 

significa dar uma aula puramente teórica e destrinchar conceitos teóricos 

como saúde e integralidade. Para além da teorização desses conceitos, faz-

se necessário entender como estes influenciam e direcionam a prática, por 

isso a impossibilidade de dissociá-los. A prática, desta forma, reflete os 

modos de ver e conceber os conhecimentos, e querer transformar apenas a 

prática dos profissionais pode ser algo perigoso se este não compreender e 

conceber para si esta nova forma de fazer. Dessa forma, a consolidação do 

SUS fica comprometida por não mexer e problematizar as estruturas 

conceituais e as formas de concepção do sistema na prática. Assim, a ação 

educativa não tem o objetivo de trabalhar o modo de ver, entender e conceber 

que as pessoas têm de seu processo de trabalho, mas está voltada para a 

prática de trabalho em si. Não se percebe que a prática está condicionada ao 

„ver formativo‟, e para que haja mudança na prática de trabalho 

necessariamente deve haver mudança no modo de vê-la. 

 

b) Ensinar, dentro do SUS, é introduzir no Estilo de Pensamento da 

Integralidade: O SUS defende o princípio da Integralidade, porém a prática 

dos profissionais de saúde não traduz esse princípio. Assim, o objetivo maior 
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de se ensinar dentro do sistema é introduzir os alunos no Estilo de 

Pensamento Integral, e não corroborar com o Estilo de Pensamento 

Biomédico. As ações educativas devem ser planejadas e voltadas para este 

objetivo maior integrado aos objetivos específicos do curso. Assim, um curso 

Introdutório em Saúde da Família, por exemplo, partindo do objetivo de 

discutir os elementos dos processos de trabalho das Equipes das Unidades 

Básicas de Saúde da Família, deve propiciar formas de fazer os alunos 

refletirem e pensarem sobre as concepções que existem por detrás daquele 

determinado assunto. 

 

c) A formação de docentes para o SUS deve promover a troca do EP 

biomédico para o integral no campo sanitário, e do EP tradicional para o 

progressista no campo pedagógico: Para introduzir um novo estilo de 

pensamento por meio de ações educativas os docentes devem estar 

conscientes deste objetivo maior da docência na Saúde Pública e de como 

fazer para executá-lo. Nesse sentido, a formação de docentes para o SUS 

deverá ter o objetivo de adentrar o profissional docente no EP da 

integralidade das práticas de saúde (componente sanitário) além de dar 

bases e auxiliar os mesmos a introduzir os alunos em um novo EP 

(componente pedagógico). A formação de docentes para o SUS deve 

conscientizá-los de que a ação educativa desenvolvida por eles é nada mais 

que uma coerção de pensamento para a integralidade das práticas de saúde, 

e para tanto, a problematização deve ser usada como instrumento de 

complicação do EP biomédico para a que se introduza o EP integral. 

 

d) A prática docente pode tanto intencionar a complicação de um EP 

quanto mantê-lo: É indiscutível que, ao dar uma aula, o docente não tenha a 

intenção de convencer as pessoas de que seu ponto de vista sobre 

determinado assunto é o mais coerente. A imparcialidade do docente nos 

processos educacionais é impossível nesta análise, especialmente no 

contexto da Saúde Pública brasileira em que se vive e se deseja a transição 

de um modelo assistencial biomédico para um modelo assistencial de 

atenção primária. Uma ação educativa pode ser muito poderosa nesse 

sentido, não para alienar as pessoas, mas para mostrar a elas novas formas 
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de se ver e entender um determinado fato científico, para que ela possa 

decidir de forma consciente qual destas formas condiz com o que ela 

acredita, e assim transformar suas concepções e suas práticas. Assim, o 

docente pode tanto utilizar a problematização para complicar determinado 

Estilo de Pensamento e implantando um novo quanto reforçar e fazer a 

manutenção de um Estilo de Pensamento já implantado. Uma vez que o 

Estilo de Pensamento da Integralidade é implantado e estruturado, por 

exemplo, de acordo com os princípios do SUS este deve ser mantido, 

reforçado (classismo), e as exceções são adaptadas ao mesmo até o 

momento em que isso não seja mais possível e ocorra a complicação do EP 

para implantação de outro. 

 

e) A formação de docentes para o SUS deve propiciar a criação de um 

coletivo de pensamento: Os docentes que são profissionais de saúde do 

SUS atuam isoladamente e não têm organizado um espaço de discussão e 

troca de experiências característico de um coletivo de pensamento. As 

formações e qualificações de docentes para o SUS devem estimular e 

promover a criação destes coletivos, onde se possa compartilhar de modos 

de ver, entender e conceber a prática docente, deixando de atuar de forma 

isolada e individual, dando maior consistência e credibilidade ao grupo. 

 

Considerando todas as discussões feitas, considerando as questões 

epistemológicas que envolvem a atuação de docentes no SUS, entendo que estas 

conclusões apresentadas devem ser o norte da elaboração de currículos e do 

desenvolvimento da qualificação de docentes para a atuação no SUS. 

  

É necessário que estes docentes sintam sua atuação vinculada a um estilo de 

pensamento, que sintam coerência e respaldo num coletivo de pensamento; 

devem se reconhecer como um grupo com uma formação específica e 

competência para a realização de ações educativas. A docência no SUS deve deixar 

de ter um caráter aleatório para ser destaque na consolidação do sistema. 

 

“Pegando a teoria do caos, quando você desconstrói e reconstrói algo, não 
talvez diferente, mas diferenciado, novo, melhor, palpável, com visão de 
futuro, você dispara desejos, desejos de melhorar, desejo de implantar lá 
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na área... desejo de chegar e avaliar o processo, desejo de chegar e 
compartilhar com a sua equipe, né, pra que toda aquela mudança não fique 
internamente” (TE1) 

 

Reconheço também a necessidade de, além introduzir novos estilos de pensamento 

no campo sanitário e no campo pedagógico, disparar desejos como bem destaca 

uma das participantes. A mudança tem que ultrapassar os limites de si e atingir o 

outro. Para ser docente é preciso desejar; desejar que as pessoas desejem mudar 

para melhor, desejem compartilhar essas mudanças. 

 

Percebi nesse grupo de oito docentes o real desejo de transformar as práticas na 

Atenção Primaria à Saúde. A intenção e esforço do grupo são legítimos, porém, se o 

que se quer são ações educativas realmente impactantes e resolutivas na 

consolidação de um novo estilo de pensamento que embase a consolidação do 

SUS, há de se assumir a docência como um espaço real de trabalho na Saúde 

Coletiva. Nesse sentido, o Estado é responsável por promover condições e dar 

apoio à estruturação e conformação deste grupo profissional, deste coletivo de 

pensamento de embasamento.  

 

Um grupo de docentes como este que participou das quatro oficinas, que tem um 

grande potencial de desenvolvimento de ações educativas nas bases aqui 

propostas, que se sente incomodado com os modelos oferecidos até então, que 

busca novas alternativas, deve ser auxiliado para que tenha coragem de nascer 

como docente, como bem traduz Rubem Alves (2008) “educadores não podem ser 

produzidos. Educadores nascem. O que se pode fazer é ajudá-los a nascer”. 

 

Percebo que o grupo vive um período de crise que Bachellard (1972) conceitua 

como sendo o período em que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. O 

grupo já não vive o „velho modelo‟, está caminhando para o nascimento do novo, e 

precisa de auxilio e apoio para nascer de fato, para „conceber‟, mais do que „ver e 

entender‟. Assim, a saúde enquanto determinação social deve ver a educação como 

uma aliada importante para o seu fortalecimento, e a formação de docentes como 

uma forma de concretizar essa aliança e parceria. 
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Um programa de formação de docentes pode ser uma forma de disparar esses 

desejos e de abrir caminhos para a que a educação na saúde cumpra seu papel de 

transformação dos problemas identificados na realidade de trabalho, saindo de si 

para impactar o contexto em que se vive. No próximo capítulo apresentarei uma 

Síntese Propositiva de um programa de formação de docentes para o SUS levando 

em consideração as conclusões acima destacadas. 
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CAPÍTULO 5 

Síntese Propositiva para Formação de Docentes para o SUS 

 

 

O que está em jogo não é uma técnica, 

um currículo, uma graduação ou pós-graduação. 

Nenhuma instituição gera aqueles que tocarão as trombetas  

para que seus muros caiam. 

(Rubem Alves) 

 

 

Apesar de terem sido desenvolvidos nos últimos tempos trabalhos e estudos sobre a 

formação de docentes para os níveis fundamental, médio e superior, discutindo-se a 

epistemologia da prática docente e a prática reflexiva do docente, esse campo ainda 

é pouco explorado quando nos referimos a educação na saúde. Ainda precisamos 

aprofundar essa discussão apesar de algumas iniciativas, destacando-se o 

PROFAE, o projeto piloto de formação docente na saúde da ENSP/FIOCRUZ e 

pesquisas na área da educação médica. 

 

Assim, esta pesquisa, baseada nas categorias epistemológicas de análise de Fleck 

([1935] 1979) e reconhecendo que no campo da saúde uma formação de docentes 

voltada apenas para as questões pedagógicas não é suficiente, proponho aqui uma 

matriz base para elaboração de um currículo que desenvolva competências não 

apenas pedagógicas nos docentes do SUS, mas que desenvolva também o que 

chamamos aqui de competências sanitárias, afinal, a finalidade de uma ação 

educativa para qualificação de profissionais do SUS envolve uma gama de 

conhecimentos que ainda hoje é desconhecida por muitos destes profissionais. 

 

Mais do que propor uma matriz curricular precisamos pensar em formas de, por meio 

dessa matriz, engajar os docentes na missão de consolidar um sistema de saúde 

baseado nos princípios da integralidade, universalidade, equidade, dentre outros; 

deve ser uma matriz instigadora da pesquisa sobre a produção do conhecimento nos 
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componente sanitário e pedagógico, e instigadora da produção em si de 

conhecimento, de disseminação de um estilo de pensamento em que se acredite e 

se considere apropriado para a população e para os trabalhadores do SUS. 

 

Por outro lado, o currículo como uma interface se refere ao seu 
compromisso com a interatividade, de modo a colocá-lo como meio/fim 
estratégico para a produção coletiva do conhecimento, para o pensar 
coletivo. Nesse sentido, a organização dos conteúdos pedagógicos não se 
pode dar de maneira linear, geralmente vertical, mas de modo a ser, o 
currículo, um articulador das diversas disciplinas, flexível, ágil, dinâmico, 
interativo, integrado, heterogêneo, simultâneo, à maneira própria do pensar 
coletivo, atendendo às demandas da comunidade escolar, da sociedade 
em geral, da produção cultural, dos questionamentos teóricos e 
metodológicos do fazer pedagógico na contemporaneidade (PRETTO, p. 6, 
2006). 

 

Esta matriz deverá gerar o dito „compromisso com a interatividade‟ tornando este 

grupo de docentes num coletivo que produz conhecimentos por meio de suas 

praticas pedagógicas conscientes e intencionais, contribuindo para a produção de 

conhecimentos e fortalecendo a atividade docente no SUS. A organização desse 

coletivo é fundamental para que a prática docente no SUS ganhe força e 

reconhecimento enquanto um campo real de atuação do profissional de saúde e 

dessa forma atender as demandas que tanto profissionais quanto a população 

exigem da saúde pública brasileira. 

 

Desse modo, a formação docente deve privilegiar a formação do professor, 

como sujeito reflexivo, considerando a prática pedagógica na sua gênese. 

(Campos, p. 28, 2007) 

 

Essa formação deve ser uma reflexão sobre a prática atual e sobre as formas de 

torná-la melhor e mais eficaz para se atingir os objetivos propostos otimizando 

tempo e recursos. Para isso, é preciso se pensar na „gênese‟, na origem dos 

conhecimentos que envolvem a pratica docente no SUS, ou seja, conhecer a gênese 

dos processos saúde-doença e das tendências pedagógicas ora pensados de forma 

integrada. 

 

Sendo assim, segue a descrição de uma síntese propositiva de formação de 

docentes para o SUS que parte de uma proposta de currículo formal até propostas 

de estruturação e organização de um coletivo de pensamento. 
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5.1. Matriz para um currículo formal 

 

 

Ao propor uma matriz curricular para formação de docentes para o SUS, parto dos 

seguintes objetivos: 

 

a) introduzir os docentes no estilo de pensamento integral e progressista  

b) sensibilizar o docente para a relevância de uma pratica docente sistematizada 

e não apenas como uma tarefa extra que se realiza de forma amadora; 

c) despertar nos docentes o desejo pelo aprofundamento e estudo dos 

conhecimentos que envolvem a prática docente (componente sanitário e 

componente pedagógico); 

d) refletir sobre o real objetivo da realização de uma ação docente no SUS 

(consolidar o SUS por meio do principio da integralidade); 

e) conscientizar os docentes de que o componente pedagógico é um meio, um 

instrumento para se atingir o objetivo da ação educativa contido no 

componente sanitário; 

f) discutir sobre os modos de ver e conceber na prática o processo saúde-

doença; 

g) estimular os docentes a se organizarem enquanto um coletivo de 

pensamento; 

h) estimular os docentes para a produção de conhecimento no campo da 

docência no SUS. 

 

Com estes objetivos claros e em foco, propõe-se a elaboração de um currículo a 

partir dos seguintes eixos temáticos: 
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Eixo I – Bases Epistemológicas 

 

 

Neste eixo propõe-se a discussão sobre as bases da epistemologia no campo da 

educação na saúde. Aqui devem ser abordadas as teorias de construção do 

conhecimento, as teorias de ensino-aprendizagem. Pretende-se com estas 

discussões aprofundar o conhecimento desses docentes sobre o que se diz sobre 

como se ensina, como se aprende, como se constrói conhecimento.  

 

Sugiro fortemente que sejam abordadas as categorias epistemológicas de Fleck 

([1935] 1979), uma vez que este autor está mais próximo das discussões sobre 

construção de conhecimento no campo da saúde e abre a possibilidade da 

existência de mais de um estilo de pensamento sobre um mesmo objeto de estudo, 

bem como é a base de análise desta pesquisa. Autores como Kuhn, Piaget, Vigotsky 

também tem uma grande contribuição para a formação de docentes. 

 

É importante neste eixo que o docente tome consciência de que em sala de aula ele 

pode tanto promover a complicação de um estilo de pensamento, propiciando a 

instauração de um novo estilo, quanto promover a manutenção de um estilo de 

pensamento desejável. O docente deve ter consciência deste processo para poder 

inclusive utilizá-lo para atingir os objetivos propostos para determinada ação 

educativa. 

 

Este eixo dará toda a base para o desenvolvimento e continuação do curso, a saber, 

sobre os estilos de pensamento nos campos sanitário e pedagógico. 

 

 

Eixo II – Estilos de Pensamento no Componente Sanitário 

 

 

Reforço aqui a importância da discussão sobre o processo saúde-doença e sobre 

modelos assistenciais. Mesmo que estes não sejam temas a serem desenvolvidos 

pelos docentes em sala de aula, é de fundamental importância que todo docente 

tenha claro para si essas discussões, pois de forma direta ou indireta, qualquer tema 
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e assunto na área da saúde têm bases nas mesmas. A forma de abordar e o 

posicionamento que se tem de qualquer assunto no campo saúde inevitavelmente 

remeterá ao entendimento que se tem do processo saúde-doença e dos modelos 

assistenciais. 

 

Dessa forma, pretende-se neste eixo, proporcionar ao docente um espaço de 

discussão sobre o objeto maior de sua ação educativa: a saúde. Trabalhamos com 

este conceito e usamos esta palavra todos os dias, no nosso cotidiano de trabalho, 

porém pouco paramos para pensar e repensar o mesmo e as formas como vem 

sendo empregado nas práticas de saúde dos profissionais do SUS. 

 

Esta discussão é fundamental para a formação de docentes para o SUS. A intenção 

não é apenas provocar uma discussão naquele momento, na sala de aula, mas 

despertar nos docentes a importância que tem se voltar sempre para o estudo da 

saúde, de seus modelos de assistência, de estudar e estar atento as novidades na 

sua área de atuação dentro do campo sanitário. O docente deve ser um eterno 

pesquisador, não deve se contentar com o que já sabe, mas deve buscar o que 

ainda não sabe, assim evitará dar o mesmo curso por dez anos. 

 

Sugere-se, além da discussão sobre o processo saúde-doença, seus condicionantes 

e determinantes, e sobre modelos assistenciais (biomédico e integral), que se 

discuta também sobre os princípios do SUS, em especial sobre a integralidade, 

princípio que precisa deixar de ser entendido para ser concebido pelos profissionais 

de saúde e pelos docentes. Promoção, Equidade, Universalidade, Atenção Primária, 

Saúde da Família, são temas relevantes que podem ser inseridos no eixo de acordo 

com o foco, público alvo e prioridade de quem oferece o curso. 

 

A intenção aqui é mostrar que dependendo do estilo de pensamento que se aponta 

(biomédico ou integral), os temas citados acima e suas concepções podem mudar 

radicalmente, e que esta escolha afetará as formas de ver e conceber tais temas, 

bem como as formas de ensinar os mesmos. Uma vez que as formas de ensinar e 

aprender dependerá das formas de ver e conceber o tema ser abordado numa ação 

educativa, percebe-se a importância de estar sempre em contato com os estudos no 

campo sanitário. 
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Eixo III – Estilos de Pensamento no Componente Pedagógico 

 

 

Da mesma forma como serão discutidos os diferentes estilos de pensamento no 

campo sanitário, serão discutidos os diferentes estilos de pensamento no campo 

pedagógico. Pretende-se aqui discutir sobre as formas de construção do 

conhecimento (sanitário) dentro do estilo de pensamento tradicional e dentro do 

estilo de pensamento progressista do campo pedagógico. 

 

Esta discussão é proposta para instigar os docentes a refletirem sobre qual destes 

estilos favorece mais o estilo de pensamento adotado no campo sanitário que será o 

objeto de estudo da ação educativa. 

 

Aqui se pretende esclarecer que o componente pedagógico é muito importante na 

formação de um docente, porém, ele é um meio de se atingir o objetivo da ação 

educativa que tem o foco no campo sanitário, ou seja, o componente pedagógico 

não é o único fim da ação educativa. Acontece que, muitos programas focam a 

formação de docentes para o SUS apenas no componente pedagógico, dando a 

falsa idéia de que basta para o docente estar a par das novas técnicas e 

metodologias de ensino para atuar de forma suficiente como docente.  

 

Com esta discussão, a metodologia da problematização, por exemplo, deixa de ser a 

„metodologia da moda‟ para ser uma metodologia fortalecedora da ação educativa e 

da transformação ou manutenção das formas de ver, entender e conceber 

determinada temática na área da saúde, o que remete ao Eixo IV. 

 

 

Eixo IV – Componente Pedagógico como instrumento de promoção do 

Componente Sanitário 
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Uma vez que os docentes percebem a estreita relação entre os componente 

sanitário e pedagógico dentro de uma ação educativa no SUS e uma vez que 

percebem que as escolhas dos diferentes estilos de pensamento dentro destes 

componentes podem levar a resultados diferentes no que se refere a docência, 

pode-se então discutir métodos e técnicas de ensino, pois os docentes as 

perceberão de forma diferenciada e intencional. 

 

Neste eixo pode-se discutir sobre a metodologia da problematização que hoje é 

muito difundida nas ações educativas na saúde, de forma a esclarecer seus 

objetivos e suas técnicas, esclarecendo também questões conceituais. A Secretaria 

de Saúde do Tocantins, por meio da Diretoria de Gestão da Educação na Saúde – 

DGES já oferece um curso nestes moldes que pode integrar esta matriz curricular. 

 

Aqui a intenção é abrir um leque de possibilidades metodológicas para que o 

docente em saúde possa vivenciar e aplicar técnicas, bem como conhecer as fontes 

de pesquisa nesta área. 

 

A intenção não é criar um currículo teórico apenas, mas a partir da metodologia da 

problematização discutir como estas teorias influenciam ou não o cotidiano dos 

docentes em questão, discutir como as teorias e conceitos podem auxiliar em sala 

de aula. A intenção é ampliar o conhecimento destes profissionais quanto às formas 

de se construir e ensinar conhecimentos, para que a ação educativa não seja 

apenas informativa, de repasse, mas possa ser também estimuladora da construção 

de conhecimento. 

 

A partir desse aprofundamento teórico, o profissional da saúde e docente terá 

condições de optar pela linha teórica com que concorda e planejar suas aulas de 

acordo com os princípios da mesma. Isso evitará que a ação educativa seja uma 

„miscelânea‟ de teorias, métodos e técnicas aplicados de forma aleatória, para ser 

uma ação educativa intencional, consciente de seus objetivos. 

 

Acredito que esta matriz representa o que um docente em saúde deve minimamente 

ter como base de formação para o exercício da docência. Passando por esta matriz 

o docente deverá estar melhor preparado para melhorar o impacto das ações 
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educativas nos processos de trabalho dos profissionais de saúde, o que é o principal 

objetivo da educação na saúde e que infelizmente não vem sendo atingido de forma 

suficiente como aponta Davini (2009). 

 

 

5.2. Criação de um Coletivo de Pensamento 

 

 

A matriz curricular deve ser entendida como um ponto de largada, como um primeiro 

passo para a consolidação de um grupo de docentes do SUS que seja coeso. O 

curso formal de formação de docentes deve sensibilizar os participantes e 

conscientizá-los do quão importante para o SUS é ter docentes bem preparados e 

engajados realmente na docência, conscientizá-los do quanto uma ação educativa 

mal pensada e mal planejada pode afetar e impactar negativamente o SUS. 

 

Sensibilizando os docentes para a importância real da docência que até então era 

vista como uma mera atividade extra realizada da forma que convinha, o segundo 

passo poderá ser dado: o estímulo a criação de um coletivo de pensamento, a 

criação de um grupo de docentes do SUS. 

 

As Secretarias de Estado da Saúde ou Escolas de Saúde Pública podem estimular e 

promover esta discussão de diversas formas, aqui sugiro três: 

 

a) Rodas de Discussão: este pode ser um espaço mensal, bimensal, da forma 

que melhor servir ao proponente, para que os docentes possam se reunir e 

discutir temas relevantes da educação na saúde, onde possam compartilhar 

experiências e trocar informações. Este espaço pode ser caracterizado de 

forma informal, tendo um responsável para consolidar as demandas de 

discussão do grupo de docentes, criar um calendário e agendar as reuniões. 

O importante é que os docentes possam se reunir durante um dia ou dois 

para discutirem sobre temas apontados por eles mesmos, e a partir deles 

serem capazes de fazer propostas de fortalecimento da docência no SUS. 

 



 80 

b) Rede de docentes do TO: o objetivo de se propor a criação de uma rede de 

docentes, no caso no Estado do Tocantins, é de estimular os docentes a se 

organizarem enquanto um grupo com interesses comuns. A criação de uma 

rede de docentes poderá contribuir muito para o fortalecimento do grupo 

enquanto uma „categoria‟ indispensável na saúde pública. Por meio dessa 

rede é possível fazer reivindicações, propostas, projetos, pesquisas, estimular 

o registro de experiências na educação na saúde, dentre tantas outras 

atividades de fortalecimento da educação na saúde. Cabe as escolas e 

setores de educação na saúde do SUS fomentarem essa organização e 

discussão em torno da docência no SUS. 

 

c) Serviço de apoio ao docente: enquanto setores e escolas de educação na 

saúde devemos nos preocupar em ampliar os serviços de apoio ao docente. 

A formação do docente por meio de um curso e rodas de discussão é muito 

importante e necessária, porém, deve-se ter uma estrutura para dar 

continuidade aos processos disparados nestas primeiras ações. O docente 

deve sentir que terá apoio e base para desenvolver sua ação educativa da 

forma como se propõe no momento da formação docente. Neste sentido, ter 

um grupo que possa apoiar os docentes em suas questões individuais e 

estimulá-lo a se manter na docência torna-se fundamental. 

 

Este tipo de cuidado para com os profissionais de saúde que assumem a docência 

para si, deve ser alvo de preocupação e proposições daqueles que estão à frente 

dos processos de gestão da educação na saúde de forma geral. Este cuidado 

evitará o chamado „cada um por si e Deus por todos‟, e promoverá a criação de um 

coletivo de pensamento capaz de se organizar e lutar pelos seus interesses. Isso 

ajudará na criação de uma identidade com a atividade docente. 
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5.3. Considerações Finais 

 

 

Escolhi a temática da formação de docentes para o SUS por entender que o 

sucesso de uma ação educativa depende também da atuação do docente desta 

ação educativa. E percebendo que na saúde a atuação dos docentes não estava 

ganhando a atenção suficiente para o desenvolvimento de um bom trabalho me 

propus a estudar e refletir sobre esta problemática. 

 

No desenvolver dessa pesquisa entendi que, mesmo que a docência não seja uma 

opção do profissional de saúde num primeiro momento, os processos educacionais 

passam a envolvê-lo de tal forma que acabam atuando como docentes com 

satisfação. Porém, a ansiedade e a falta de uma preparação adequada para tal 

atuação fazem com que as ações educativas não sejam eficazes no que se 

propõem. Os docentes acabam levando os processos educacionais muitas vezes de 

formas equivocadas sem se darem conta disso. 

 

Nesse sentido, um processo formativo de docentes para o SUS torna-se essencial 

para o bom andamento das atividades educativas. O docente, como um dos sujeitos 

do processo ensino-aprendizagem deve ser capaz de ver a educação na saúde de 

forma crítica e ser capaz de refletir sobre a própria atuação, intervindo sobre a 

mesma. E isso se faz ainda mais necessário num campo de conhecimento como o 

da saúde, que a cada instante atualiza seus conhecimentos e suas formas de 

assistência. 

 

Assim, a docência em saúde deve sair do nível de amadorismo para um nível maior 

de amadurecimento. Os profissionais da saúde, por não serem formados no campo 

das ciências da educação, não se sentem responsáveis por tal conhecimento. 

Porém, uma vez que este mesmo profissional se propõe a atuar na educação na 

saúde, este automaticamente se responsabiliza também por estes conhecimentos, 

sendo sua responsabilidade se aprimorar não só na área pedagógica, mas também 

na área sanitária. 
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Se pretendermos consolidar o SUS, seus princípios e o seu modelo de assistência a 

população, nós, profissionais da educação na saúde precisamos nos organizar 

melhor e nos fortalecer tanto no que se refere à formação de docentes quanto no 

que se refere à discussão do planejamento e objetivos reais da educação na saúde. 

 

Esta pesquisa aponta que não basta oferecer um currículo de formação sobre 

metodologias e técnicas. Faz-se necessária uma discussão anterior, a discussão 

sobre as formas de pensar e construir conhecimentos nesse campo. 

 

Assim, entendo que a proposta feita de formação de docentes para o SUS consegue 

abranger tanto o desafio sanitário quanto o desafio pedagógico na docência na 

saúde. Esta proposta atende de forma mais integral as necessidades docentes para 

o SUS do que apenas um curso no campo pedagógico. 

 

Espero contribuir com a formação dos docentes do SUS-TO a partir do 

desenvolvimento desta proposta que já vislumbra um trabalho com os docentes dos 

cursos propostos para os Planos de Educação Permanente do Tocantins aprovados 

ou a ser aprovado pelas Comissões Intergestoras Bipartite e Tripartite, financiados 

pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Portaria GM/MS 

1.996/07). Espero ainda que esta pesquisa e esta proposta de formação de 

docentes inspirem os setores e escolas de saúde pública do Brasil no 

desenvolvimento e investimento na formação de seus docentes nessas bases de 

entendimento.  
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APENDICE A – TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

  
Título do Projeto: FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O SUS: Um desafio sanitário e pedagógico. 
Pesquisadores Responsáveis: Luise Lüdke e Luiz Roberto Agea Cutolo 
Telefone para contato: (63) 84023853 luiseludke@yahoo.com.br / (48) 99606338 
cutolo@univali.br 
 

Considerando o crescimento do campo da educação de profissionais de saúde no SUS nos 
últimos anos e os investimentos feitos nessa área a partir da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (Portaria 1.996/07), cada vez mais profissionais da saúde assumem a função 
docente sem um preparo adequado tanto no campo pedagógico quanto no campo sanitário, uma vez 
que a graduação não prepara para a atuação no serviço público. Neste contexto, o objetivo da 
pesquisa é desenvolver competências sanitárias e metodológicas nos profissionais de saúde 
da SES – TO para atuação docente em saúde. Para tanto, será utilizada como referência a 
abordagem qualitativa. Sua contribuição com a pesquisa será a participação em quatro oficinas de 4h 
cada, onde será discutida a atuação de docentes em saúde e suas competências. Estas oficinas 
seguirão a lógica da educação permanente (reflexão sobre o processo de trabalho) e baseada em 
rodas de discussão e exposições dialogadas. As informações geradas nas oficinas serão registradas 
por meio de relato escrito e gravação de áudio. Estas informações serão analisadas, classificadas e 
categorizadas a luz de referenciais teóricos da área. 

Com a realização desta pesquisa pretende-se contribuir com o registro de uma experiência 
piloto de curso de formação docente em saúde com vistas às competências sanitárias e pedagógicas, 
que sirva de referência para construção curricular de cursos de qualificação para docentes do SUS, o 
que se reverte em benefícios para todos os profissionais de saúde que atuam como docentes e 
também na melhoria da qualidade das ações educativas oferecidas pela SES – TO. Esta pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos e garante o caráter sigiloso de 
identidade, bem como o direito de retirar o consentimento de participação e uso de informações 
concedidas a qualquer tempo. O participante poderá entrar em contato com os pesquisadores a 
qualquer tempo para solicitar esclarecimentos, dar sugestões e fazer contribuições. Os resultados da 
pesquisa serão divulgados e informados aos participantes bem como a todos os servidores da SES – 
TO por meio de site institucional e endereço eletrônico. 
 
- Nome do Pesquisador: Luise Lüdke 
- Assinatura do Pesquisador: __________________________________________________  
- Nome do Orientador: Luiz Roberto Agea Cutolo 
- Assinatura do Orientador:____________________________________________________ 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ abaixo 
assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento 
a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 
acompanhamento/assistência/tratamento.  
Local e data: _______________________________________________________________ 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Assinatura do Sujeito ou Responsável: __________________________________________ 
Telefone para contato: _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

mailto:luiseludke@yahoo.com.br%20/%20(48)
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