
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
NIVEL DE MESTRADO/PPGE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SOCIEDADE, ESTADO E EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

(PRÓ-SAÚDE): ANÁLISE DE ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
 
 
 
 
 

 
 

MANUELA APARECIDA SOARES DOURADO 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
CASCAVEL, PR 

2012 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
NIVEL DE MESTRADO/PPGE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SOCIEDADE, ESTADO E EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 
(PRÓ-SAÚDE): ANÁLISE DE ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Área de 
Concentração Sociedade, Estado e 
Educação da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – UNIOESTE, pela 
discente Manuela Aparecida Soares 
Dourado como requisito para obtenção do 
título de Mestre em Educação. 
 
Orientadora: Dra. Maria Lucia Frizon 
Rizzotto  

 
 
  
 
 
 
 
 

CASCAVEL, PR 
2012 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 
Biblioteca Central do Campus de Cascavel – Unioeste 

Ficha catalográfica elaborada por Jeanine da Silva Barros CRB-9/1362 

 
 

 
S655p 

 
Soares, Manuela Aparecida 

 

 

Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

(Pró-Saúde): análise de aspectos teóricos e metodológicos / Manuela 

Aparecida Soares.— Cascavel, PR: UNIOESTE, 2012. 

 118 f. ;  30 cm 

 

 Orientadora: Profa. Dra. Maria Lucia Frizon Rizzotto  

Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná. 

Bibliografia. 

  

 1. Pró-Saúde. 2. Recursos humanos em saúde. 3. Ensino superior. 4. 

Formação de recursos humanos. 5. Construtivismo. I. Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná.  II. Título. 

  

  CDD 21.ed. 370.71                     

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Sophia, 
fonte de minha inspiração e sabedoria... 

 
 
 
 
 



5 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

À Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pela possibilidade de cursar uma 
Pós-Graduação em nível de Mestrado, em uma instituição pública. 
 
Ao Grupo de Pesquisas em Políticas Sociais – GPPS, pela acolhida e por ser 
espaço fecundo de aprendizado e crescimento intelectual, político e humano. 
 
Às professoras, Manoela e Neide por estarem junto comigo nesta caminhada, 
desde o início. Pelo carinho, atenção e humildade em compartilhar seus 
conhecimentos. 
 
À minha orientadora Maria Lúcia, a quem serei sempre grata. Posso afirmar 
com toda certeza: sem você eu nunca teria conseguido. Obrigado por ser tão 
humana, tão sensível, por ter me entendido em todos os momentos difíceis que 
passei, sem cobranças, sem pressões. Por ter me ensinado muito mais do que 
simplesmente um saber escolar, mais sim, por ter me emprestado um pouco de 
sua cultura, por ter me apresentado um saber elaborado, me ensinando a 
somar aprendizado, dividir angústias e diminuir as distâncias entre a educação 
e a saúde. 
 
Aos demais professores do PPGE que contribuíram neste árduo e longo 
percurso: Paulino, Ireni, Monica, Carmem Célia, Ivete, João Carlos e Roberto. 
 
Aos queridos colegas de curso, que foram alegria e estímulo em meio às 
dificuldades e incertezas. Principalmente a Nara que em vários momentos me 
ajudou a continuar nessa caminhada. 
 
Aos meus colegas de trabalho. Em especial a Luciana Tagliari pela confiança 
em mim depositada e por sua compreensão; e a Fernanda Esser, por me 
substituir com excelência em meus momentos de ausência, pelo acolhimento, 
parceria e carinho.  
 
À minha amada e inigualável família, minha referência e amparo... É toda paz, 
paixão e conforto em dias de sol e luta. Por respeitar e compreender o valor 
das minhas escolhas. Pela paciência na espera. Pelo amor sem medidas. Pai, 
mãe, manos e tias: sem vocês eu nada seria! Principalmente sem você Gab. 
 
Às amigas que levo sempre comigo, por mais que estejamos às vezes longe: 
Cris e Tati. 
 
Ao meu sempre amor, Aedivan. Agradeço à você, pelo apoio incondicional, 
amor desmedido, presença que acalenta, amparo que sustenta. Por 
compartilhar comigo os momentos alegres e os tristes. Sem você eu não teria 
conseguido, pois nos momentos que eu mais precisei esteve sempre ao meu 
lado e nos momentos difíceis resolveu tudo aquilo que já não parecia mais ao 
meu alcance. Conseguimos... É nossa conquista!   



6 

 

 

 
Em especial a você Sophia, que foi fonte de minha inspiração e sabedoria. Foi 
por você e para você filha que concluo este trabalho. Por você, porque quando 
já não tinha mais forças para continuar olhava seu rostinho sorrindo e me 
surgiam forças inexplicáveis. E para você, para que quando você crescer 
entenda que lutar sempre, dificuldades talvez, mais desistir nunca.  
 
Por fim, a todos a quem este trabalho possa ser ferramenta de conhecimento, 
contestações ou inquietações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender é a única coisa de que a  

mente nunca se cansa, 

 nunca tem medo 

 e nunca se arrepende. 
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RESUMO:  
 
O Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) 
foi instituído pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Secretaria de 
Educação Superior (SESU), com o Instituo Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação e com o apoio 
da Organização Panamericana de Saúde (OPAS). Foi criado para estimular a 
reorientação do processo de formação dos cursos de graduação da área da 
saúde, com vistas a oferecer profissionais habilitados para responder às 
necessidades da população brasileira e à operacionalização do SUS. Neste 
trabalho tomou-se como objeto de investigação o Pró-Saúde, tendo como 
objetivo geral analisar os pressupostos teóricos e metodológicos que dão 
sustentação a dois eixos do Programa - Orientação Teórica e Orientação 
Pedagógica. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, que teve como 
fonte primária documentos elaborados e publicados por órgãos oficiais 
vinculados ao Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Para a construção 
do marco teórico serviu-se de produção teórica crítica de dois campos do 
conhecimento: a educação e a saúde. No campo da saúde, buscou-se um 
referencial para o entendimento do processo saúde-doença, um dos elementos 
constitutivos do Eixo Orientação Teórica. Já o campo da educação contribuiu 
com referencial para a compreensão e análise do eixo Orientação Pedagógica, 
que foca os aspectos metodológicos do processo ensino-aprendizagem. Para a 
construção do referencial do campo da saúde utilizou-se dos estudos de Asa 
Cristina Laurell e Jaime Breilh, que tratam do processo saúde-doença como 
determinação social. Em relação à área educacional adotaram-se as 
construções teóricas de Dermeval Saviani (Pedagogia Histórico Crítica) e 
Newton Duarte (crítica ao construtivismo) para realizar as análises referentes 
ao processo ensino-aprendizagem. Ainda neste campo Edilson Moreira de 
Oliveira, José Luís Vieira de Andrade e Maria Eliza Brefere Arnoni contribuíram 
com aportes teóricos para a análise da temática da problematização no 
processo ensino-aprendizagem. Os resultados do estudo são apresentados em 
três capítulos. No primeiro capítulo realiza-se um histórico sobre a formação 
dos trabalhadores da área da saúde. No segundo, explicitam-se os 
antecedentes históricos e a conformação do Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e, no terceiro 
capítulo, apresentam-se as análises realizadas acerca dos fundamentos 
teóricos e metodológicos dos dois eixos do Pró-Saúde objetos da presente 
pesquisa. Entre os achados destaca-se a adoção dos Determinantes Sociais 
da Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS), como referencial de 
explicação para o processo saúde-doença, e o construtivismo como corrente 
teórica e método de ensino-aprendizagem que fundamenta o eixo pedagógico 
do Programa. 
 
 

Palavras-chave: Pró-Saúde, Recursos Humanos em saúde, Ensino Superior, 

Formação de Recursos Humanos, Construtivismo  
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ABSTRACT: 
 
The Reorientation Program for Vocational Training in Health (Pro-Health) was 
established by the Ministry of Health, through the Secretary of Labor 
Management and Health Education (SGTES), in partnership with the 
Department of Higher Education (SESU), with the National Institute for 
Educational Studies and Research Teixeira (INEP), Ministry of Education and 
with support from the Pan American Health Organization (PAHO). It was 
created to stimulate the process of reorientation training of undergraduate 
health care, aiming to provide skilled professionals to meet the needs of the 
population and the operationalization of the SUS. In this work we use as the 
research object the Pro-Health, aiming at analyzing the theoretical and 
methodological assumptions that support the two axes Program - Theoretical 
and Pedagogical Guidance. This is an exploratory and descriptive that had as a 
primary source, documents prepared and published by official bodies linked to 
the Ministry of Health and Ministry of Education. For the construction of 
theoretical mark was production used  theoretics critique of two fields of 
knowledge: education and health. In health, we seek a benchmark for 
understanding the disease process health, an of the constituent elements of 
Orientation Theoric Axis. Already the field of education contributed with 
referential for understanding and analyzing Pedagogical Orientation axis, which 
focuses on the methodological aspects of the learning process. The benchmark 
was based health studies Asa Cristina Laurell and Jaime Breilh. These show 
the health illness as social determinants. Regarding the education sector were 
adopted theoretical constructions of Dermeval Saviani (Historical Critical 
Pedagogy) and Newton Duarte (critical constructivism) to perform the analyzes 
for the teaching-learning process. Also in this field Edilson Moreira de Oliveira, 
José Luís Vieira de Andrade and Maria Eliza Brefere Arnoni contributed 
theoretical contributions to the analysis of the theme of questioning in teaching-
learning process. The results of the study are presented in three chapters. The 
first chapter takes place on a track the training of workers in the health field. In 
the second, there are explicit the historical background and the conformation of 
the National Reorientation of Vocational Training in Health (Pro-Health) and in 
the third chapter, we present the analyzes about the theoretical and 
methodological foundations of the two axes of the Pro- Health objects of this 
research. Among the findings highlight the adoption of the Social Determinants 
of Health, World Health Organization (WHO) as a reference for explaining the 
disease process, and constructivism as current theory and method of teaching 
and learning that supports the pedagogical axis Program.  
 
 

Keywords: Pro-Health, Human Resources for Health, Higher Education, Human 

Resources Training, Constructivism. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Apresentando a temática e os objetivos do estudo 

 

 A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), na década de 1980, pode 

ser vista como o resultado de um processo de lutas sociais e políticas que 

denunciavam a precariedade da oferta e acesso aos serviços de saúde e os 

problemas decorrentes do modelo de atenção à saúde vigente. A articulação 

dessas lutas constituiu o que se denominou de Movimento da Reforma 

Sanitária (MRS), que teve seu auge na VIII Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 1986. Os elementos apresentados no Relatório Final desta 

Conferência compuseram o arcabouço legal do Sistema Único de Saúde 

(SUS), expresso na nova Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da 

Saúde (LOS) de 1990, que passou a garantir formalmente a saúde como direito 

de todos e dever do Estado.  

Nessas duas décadas e meia após a criação do SUS, o Brasil passou 

por importantes processos de reformas no campo econômico e político que 

atingiu de modo particular as áreas sociais, entre elas o setor saúde. Os 

setores sociais sofreram e sofrem as consequências das reformas setoriais e 

da reformulação do Estado brasileiro, ocorrida na década de 1990, que 

transformou em um estado administrador, com baixa capacidade de ofertar 

serviços públicos e de regular os serviços públicos e privados, sobretudo no 

campo da saúde.  

As reformas neoliberais, no campo da saúde, foram implementadas com 

base nos pressupostos de que a oferta de serviços públicos deveria ser dirigida 

para a população pobre e para grupos selecionados da sociedade (os mais 

vulneráveis). A solução dos problemas do setor passaria por uma gestão mais 

eficiente dos recursos financeiros disponíveis. Isso afetou considerável e 

diferenciadamente o desenvolvimento de Recursos Humanos em Saúde 

(RHS)1 já que a ênfase foi dada para a gestão esquecendo-se que neste setor 

                                                 
1
 Recursos Humanos em Saúde é o termo utilizado por organismos internacionais como a 

OPAS e pelo próprio Ministério da Saúde ao tratar dos trabalhadores do setor de saúde. Neste 
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em particular a qualidade dos serviços ofertados depende fundamentalmente 

dos trabalhadores que nele atuam. 

No Brasil, apesar dos avanços obtidos com a criação do SUS não se 

conseguiu resolver os problemas que faziam parte da pauta de discussão 

desde os anos de 1970, como por exemplo, mudanças no campo das práticas 

de saúde e da formação profissional. 

No contexto da reforma sanitária quanto às práticas de saúde, o que se 

observava, na segunda metade da década de 1970, era intensos debates em 

torno do Sistema Nacional de Saúde, trazendo para o âmbito do Ministério da 

Saúde (MS) e das Secretarias Estaduais de Saúde propostas de reorganização 

e incentivo à Atenção Básica (AB)2 ou Atenção Primária em Saúde (APS), 

como estratégia para mudança do modelo tradicional de cuidado à saúde, 

ampliando a resolutividade e melhorando a qualidade dos serviços neste nível 

de atenção, consequentemente, melhoraria o próprio sistema de saúde. 

Em nível internacional, neste período (1978) realizou-se em Alma Ata na 

Rússia a Conferência de Saúde sobre Atenção Primária, eleita como foco dos 

sistemas nacionais de saúde, indicando que ―todos os governos deveriam 

formular políticas, estratégias e planos nacionais de saúde, para lançar e 

sustentar os cuidados primários de saúde, em coordenação com outros 

setores‖ (OMS/UNICEF, 1979, p.04).  

No campo da assistência o que se defendia era a substituição do modelo 

tradicional, hospitalocêntrico, centrado na doença, por um modelo assistencial 

organizado a partir da AB caracterizada por um conjunto de ações de saúde no 

âmbito individual e coletivo, que englobam: a promoção, a proteção, a 

prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde. 

Quanto à formação profissional, muitos estudos foram desenvolvidos por 

sanitaristas vinculados ao Movimento da Reforma Sanitária (MRS), 

                                                                                                                                               
trabalho utilizaremos um ou outro de acordo com o contexto ou referência bibliográfica 
utilizada. 
   
2
 Embora a Atenção Primária em Saúde seja utilizada como sinônimo de Atenção Básica, neste 

estudo utilizou, preferencialmente, o termo Atenção Básica, uma vez que este se vincula às 
origens do SUS. 
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estabelecendo relação entre mudança de modelo assistencial e formação 

profissional, a ponto de o tema ser incluso na Constituição Federal de 1988, 

como uma atribuição do novo sistema que se estava criando. No Artigo 200, 

inciso III está definido como uma das tarefas do SUS ‖Ordenar a formação de 

Recursos Humanos (RH) na área de saúde‖. (BRASIL, 1988, p. 34). 

A LOS em seu Artigo 6.o, inciso III, também coloca como atuação do 

SUS ―a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde‖ e 

dedica o Titulo IV aos RH, abordando temas como formação, campo de prática, 

treinamento em serviço, cargos e funções, entre outros. (BRASIL, 1990, p. 02). 

Indicando que a política de RH no âmbito do SUS deveria ser orientada por 

dois subtemas, o de formação e o de gestão do trabalho em saúde. 

(FERREIRA, 2006). 

Quanto à gestão do trabalho em saúde, o cenário nacional indicava uma 

série de dificuldades, entre elas a baixa remuneração, desempenho 

insatisfatório, motivação das equipes requerendo um plano de reconhecimento 

do trabalho e dos trabalhadores em saúde. (OPAS, 2001). Problemas que 

permanecem como desafios para o sistema na atualidade. 

No campo da formação, discutia-se a inadequação do perfil dos 

profissionais para a construção do novo sistema de saúde. Tais preocupações 

estão refletidas nos relatórios das Conferências Nacionais de Recursos 

Humanos de 1986 e de 1993, e no documento: Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH/SUS). (GIL, 2005).  

Ainda na década de 1990, com a focalização da política de saúde na AB, 

intensificou-se o discurso da necessidade de reorientação da formação de 

recursos humanos para este nível de atenção, com um novo olhar que 

valorizasse as ações de promoção, proteção, prevenção e atenção integral. O 

Programa Saúde da Família (PSF), criado em 1994, evidencia bem esse 

anseio, tendo se mostrado segundo Gil (2005, p. 01), ―como uma das principais 

estratégias, de reorganização dos serviços e de reorientação das praticas 

profissionais neste nível de assistência‖.  

Outro fato a ser ressaltado ocorreu em 1998 quando se divulgou a 

primeira versão do documento ―Princípios e Diretrizes para a Norma 
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Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS NOB-RH-SUS‖, que 

contou com o controle social para a sua aprovação, tendo como finalidade 

primordial estabelecer parâmetros gerais para a Gestão do Trabalho no SUS.  

De acordo com Pierantoni e Viana (2010), a complexidade que envolve a 

gestão do trabalho e da educação em saúde constitui um campo de atuação 

que pode ser configurado como um conjunto de atividades que vão desde o 

planejamento até medidas no campo da regulação do trabalho, envolvendo os 

profissionais, o mercado educativo e a sociedade.  

O MS, com maior ou menor intensidade e de acordo com o projeto 

político de cada governo, procurou formular políticas visando direcionar a 

formação dos trabalhadores da saúde no sentido de formar profissionais para 

atuarem nos Sistema Único de Saúde. Como exemplo cita-se os Pólos de 

Formação em Saúde da Família (1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2001), a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (2004) e os 

Pólos de Educação Permanente em saúde para o SUS. 

No início do governo Lula, em 2003, criou-se a Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) para tentar avançar na solução 

dos problemas na área de RH no campo da gestão do trabalho e da educação 

em saúde. Entre os vários objetivos desta Secretaria destaca-se o de assumir 

papel estratégico nas diretrizes intersetoriais envolvidas no desenvolvimento da 

Política Nacional de RHS.  

De acordo com Pierantoni e Viana (2010), a SGTES é responsável por 

inúmeros projetos e programas na área de RH como, por exemplo, a Rede de 

Observatórios de Recursos Humanos (ObservaRH), o Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da área da Enfermagem (Profae), o 

Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (Pits) e o Programa de 

Incentivo às Transformações Curriculares nas Escolas Médicas (Promed). A 

referida Secretaria buscou implementar ações no campo da gestão da 

educação dos trabalhadores em nível técnico e superior, abrangendo desde a 

formação até a capacitação dos trabalhadores no setor, sobretudo por meio da 

educação permanente e da formação dos profissionais de saúde já articulados 

ao processo de trabalho por meio da Política Nacional de Educação 
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Permanente em Saúde (Pneps)3, que se mostra como eixo central da política 

dessa Secretaria. 

A maioria desses programas e projetos foi criada levando em 

consideração as Normas Operacionais Básicas relacionadas aos RH, que tinha 

como objetivo formar segundo as necessidades do SUS. Através da NOB/RH-

SUS, de 2005, aponta-se como atribuição e responsabilidade dos gestores de 

saúde nas três esferas: 

 

Estabelecer mecanismos de negociação intersetorial - 
saúde/educação - com os respectivos gestores da educação ou 
dirigentes de escolas, para um progressivo entendimento com 
vistas a uma ação integrada e cooperativa que busque ajustar, 
qualitativa e quantitativamente, a instituição formadora às 
demandas e necessidades do SUS em âmbito dos sistemas 
municipais, estaduais e federal de saúde com o 
estabelecimento e a definição de responsabilidades conjuntas. 
(BRASIL, 2005a, p. 53). 

 

Em 20 de junho de 2007 foi instituída, por Decreto Presidencial, a 

Comissão Interministerial de Gestão da Educação na Saúde, composta por 

Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Conasems), tendo como função central: ―ordenar a 

formação de RH para a saúde‖, numa tentativa de articular instâncias 

decisórias no campo da formação e da gestão das políticas de saúde. 

(BRASIL, 2007a). 

A preocupação com a formação de RHS não é uma prerrogativa do 

Brasil, outros organismos internacionais como a própria Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 

outros, têm se ocupado em orientar, apoiar, cooperar e assessorar a 

formulação e implementação de políticas de formação de RH. Neste aspecto 

                                                 
3
 A Política Nacional de Educação Permanente foi instituída pela Portaria GM/MS n 198, de 13 

de fevereiro de 2004. Alterada pela portaria GM/MS n.
o
 1.996, de 20 de agosto de 2007, que 

dispõe sobre novas diretrizes e estratégias para implementação da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde. O objetivo dessa política é promover a transformação e 
qualificação das práticas em saúde, da organização dos serviços e ações de saúde, dos 
processos de formação e práticas pedagógicas na formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores inseridos no mercado de trabalho na área da saúde. (BRASIL, 2004a).  
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destaca-se a participação da fundação Kellog4, que apoiou e financiou o 

denominado projeto UNI5, sendo que no Brasil as primeiras escolas 

contempladas foram Marília e Londrina. Nestas duas escolas o objetivo central 

era implantar mudanças curriculares nos cursos da área da saúde. Muitos que 

participaram dessas experiências contribuíram posteriormente para a 

formulação da proposta do Promed e do Pró-Saúde.  

 Mais recentemente, em 2006, a OMS dedicou o Dia Mundial de Saúde 

para esse tema, propondo que a década de 2006 a 2016 fosse tratada como a 

década dos RH em saúde, com a finalidade de assegurar o direito à saúde e o 

acesso universal para toda a população. (OMS, 2006). Isso é um indicativo do 

papel central atribuído aos RH, agora colocado como elemento estruturante e 

até mesmo salvacionista dos sistemas de saúde. 

No caso brasileiro, apesar de inúmeras iniciativas para transformar a 

formação e, consequentemente, a prática dos profissionais de saúde, não se 

observam mudanças significativas no que se refere ao modelo de atenção à 

saúde, permanecendo hegemônico o modelo biologicista, curativo, centrado na 

figura do médico e altamente especializado. Para Ceccim e Feuerwerker 

(2004a) da mesma forma que houve a reforma no setor saúde, seria 

necessário um movimento semelhante no setor do ensino, para rever a 

formação de maneira que atenda aos interesses públicos e se aproxime da 

proposta do SUS, formando profissionais comprometidos com este sistema. 

Embora se saiba que a formação de ―profissionais comprometidos com o 

SUS‖ não seja suficiente para transformar a realidade e a lógica de mercado 

que predomina no campo da saúde, não se pode desconsiderar que a 

formação crítica pode se constituir em fator de mudança nos processos de 

trabalho, melhorando a oferta de serviços de saúde para a população que 

deles necessita.  

                                                 
4
 A Fundação W.K.Kellogg  é uma fundação norteamericana, criada em 1930.  

 
5
 Nas décadas de 1990 e 2000 instituições de 11 países da América Latina apresentaram 

projetos para serem financiados pela Fundação Kellog. No total foram cerca de 40 projetos 
contemplados numa primeira fase, sendo cerca de 10 no Brasil. Todos os projetos tinham um 
tripé de comando e aplicação: academia, serviços de saúde e comunidade. Sendo que cada 
um dos componentes tinha um sub-conjunto de projetos. Muitos destes sub-projetos da 
academia envolveram mudança curricular. 
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No entanto, sabe-se que o aprofundamento das conquistas do Sistema 

Único de Saúde está diretamente relacionado com outros determinantes, como 

o modelo econômico vigente e os projetos políticos dos governos. Mesmo 

assim, compreendendo os limites que mudanças no processo de formação dos 

trabalhadores da saúde podem operar no campo da prática profissional, as 

políticas e os programas6 propostos precisam ser estudados, particularmente 

quando se observa o descompasso entre as necessidades de saúde e o perfil 

dos profissionais formados pelas escolas.  Além disso, deve-se levar em 

consideração que são os RHS os principais atores na implementação dos 

projetos, programas, ações e serviços de saúde. 

Em nosso país, entre os programas propostos para a reorientação da 

formação e do modelo de atenção à saúde está o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), lançado por 

meio da Portaria Interministerial n.o 2.101, em novembro de 2005, onde se 

argumenta que as mudanças ocorridas no campo da saúde exigem novos 

perfis profissionais para dar conta das necessidades de saúde conforme os 

perfis epidemiológicos e demográficos de cada região do país. (BRASIL, 

2005a). 

Outras iniciativas recentes como a Universidade Aberta do Sistema Único 

de Saúde (UNASUS), criada em 2008, e o Programa Nacional de Telessaúde 

também buscam, por meio do ensino a distância, suprir possíveis deficiências 

na formação dos profissionais da saúde.  

Na tentativa de consolidar as mudanças propostas pelo Pró-Saúde, foi 

instituído, em 2008 (Portaria interministerial MS/MEC n.o 1.802) o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde), por meio do qual se busca 

a integração ensino-serviço. Em 2010, nova Portaria Interministerial (nº 421) 

regulamenta o Pet-Saúde, disponibilizando bolsas para tutores, preceptores 

(profissionais dos serviços) e estudantes de cursos de graduação da área da 

saúde. (BRASIL, 2010). 

                                                 
6
 Política é entendida como uma orientação geral e programa como um conjunto de atividades 

organizadas para serem realizadas dentro de certo cronograma e de orçamentos específicos 
para a implementação da política.  
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O Pró-Saúde Inicialmente envolveu os cursos de medicina, enfermagem 

e odontologia, juntamente com as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e, 

mais recentemente, ampliou para os catorze cursos da área da saúde. A 

perspectiva do Pró-Saúde é de que ―os processos de reorientação da formação 

ocorram simultaneamente em distintos eixos, em direção a um ensino 

integrado ao serviço público de saúde e que responda as necessidades 

concretas da população na formação dos trabalhadores, na produção do 

conhecimento e na prestação de serviços, contribuindo para o fortalecimento 

do SUS‖ (PIERANTONI; VIANA, 2010, p.17). 

O Programa visa provocar mudanças em três aspectos, denominados de 

Eixos desdobrados em nove vetores, sendo eles: Eixo (A) Orientação Teórica, 

contemplando os vetores: 1) Determinantes de saúde e doença, 2) Produção 

de conhecimento segundo as necessidades do SUS e 3) Pós-graduação e 

educação permanente; Eixo (B) Cenários de Práticas, contemplando os 

vetores: 4) Interação Ensino-Serviço, 5) Diversificação dos cenários do 

processo de aprendizagem e 6) Articulação dos Serviços Universitários com o 

SUS; e Eixo (C) Orientação Pedagógica, contemplando os vetores: 7) Análise 

crítica da atenção básica, 8) Integração do ciclo básico/ciclo profissional e 9) 

Mudança metodológica (BRASIL, 2007b). 

Neste trabalho, buscando contribuir com o debate, tomou-se como 

objeto de investigação o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), realizando um recorte nos aspectos 

teóricos e metodológicos que o fundamentam.  

Assim, definiu-se como objetivos da pesquisa: (1) Contextualizar a 

emergência do Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

(Pró-Saúde), identificando os antecedentes históricos e os determinantes 

conjunturais que permitiram e/ou influenciaram a sua criação; (2) conhecer o 

Programa no que se refere aos objetivos, metodologia, formas de incentivo e 

mecanismos de avaliação;  (3) analisar os pressupostos teóricos e 

metodológicos que dão sustentação a dois eixos do programa: Orientação 

Teórica e Orientação Pedagógica.  
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2. Aspectos metodológicos 

 

O estudo crítico de uma política pública necessita de uma abordagem 

que contemple elementos históricos e a dinâmica da realidade estudada, 

compondo um todo que se revela e se oculta de acordo com a forma e as 

estratégias utilizadas no processo de interrogação. O pensamento crítico busca 

apreender a realidade além da aparência, localizando historicamente o objeto e 

desvelando aspectos da realidade não visíveis a um primeiro olhar. O ponto de 

partida é sempre a realidade, a prática social; e pelo movimento do 

pensamento que vai do abstrato ao concreto pensado, busca-se captar as 

determinações históricas e conjunturais que constituem e determinam o objeto 

do estudo. Nessa perspectiva, entende-se que o conhecimento é um processo 

cumulativo, onde novas perguntas emergem de conhecimentos produzidos e 

divulgados em momentos anteriores. 

O grande desafio que se coloca ao pesquisador é buscar, para além da 

aparência do objeto, a verdade que ele esconde, entendendo que nem sempre 

o que observamos e conseguimos conhecer de um determinado objeto 

constitui efetivamente toda a sua realidade. 

Para Santos e Gamboa (2002), na concepção marxista, o sujeito adquire 

uma dimensão histórico-social e estabelece uma relação dinâmica com o 

objeto gerando um processo de transformação no próprio sujeito, tendo como 

resultado desse processo de interrelação o conhecimento, traduzido como o 

concreto do pensamento.  

No que toca ao sujeito pesquisador, Neto (1998, p.52) adverte que ―o 

que garante o êxito da pesquisa, da investigação, é a riqueza cultural do sujeito 

que pesquisa‖. Ainda em relação a este aspecto as considerações de Löwy 

(2000) nos parecem oportunas quando o autor lança mão da alegoria do 

mirante para tratar da relação sujeito e objeto de conhecimento. Quanto mais 

alta a localização no mirante maior se torna a possibilidade de conhecer a 

verdade.  

Assim, os resultados de qualquer estudo dependem de nossa 

capacidade de ampliar o olhar sobre o objeto, de nossas possibilidades 
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intelectuais e de nosso compromisso com determinada visão de mundo, já que 

de acordo com Saviani (1997), a neutralidade é impossível, uma vez que não 

existe conhecimento desinteressado.  

Ainda sobre a possibilidade de conhecimento do tempo presente, 

embora possa haver dificuldades pela concomitância entre a ocorrência do 

fenômeno e a sua análise, acredita-se que isso pode ser compensado pelo 

acesso a dados e informações que em outro momento poderiam não mais 

estar disponíveis pela ausência de registros.  

Assim, para cumprir com os objetivos elencados e perseguir uma análise 

crítica da realidade estudada, a presente pesquisa de caráter exploratório e 

descritivo foi desenvolvida a partir dos seguintes momentos:  

O primeiro momento, de revisão bibliográfica, que consiste no 

levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações sobre o 

tema da pesquisa que já passaram por processo analítico e estão publicados 

na forma de livros, revistas, artigos, entre outros. Tais textos denominam-se de 

fonte secundária e compreende a pesquisa de dados de segunda mão, ou seja, 

informações que foram trabalhadas por outros estudiosos e, por isso, já são de 

domínio público, o chamado estado da arte do conhecimento (AMARAL, 2007; 

LIMA, 1997). Na revisão bibliográfica utilizaram-se textos que tratam da 

temática central do estudo e correlatas, disponíveis em bibliotecas virtuais e em 

sites do governo federal, da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e 

da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Para o segundo momento, da pesquisa documental, utilizou-se como 

fonte empírica Leis, Portarias e documentos emitidos pelo Ministério da Saúde 

relacionados ao objeto em estudo, além de projetos e relatórios. A pesquisa 

documental tem como elemento diferenciador da revisão bibliográfica a 

natureza das fontes, que neste caso se constituem de fontes primárias. As 

fontes primárias são dados originais, ou seja, materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa. (OLIVEIRA, 2007). 

De acordo com o interesse do pesquisador, os documentos são 

utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos que 
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trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova 

para outras. (FIGUEIREDO, 2007). 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A 

riqueza de informações que deles pode-se extrair e resgatar justifica o seu uso 

em várias áreas das ciências humanas e sociais porque possibilita ampliar o 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização 

histórico e sócio cultural. Outra justificativa para o uso de documentos em 

pesquisa é que ele permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão 

do social. A análise documental favorece a observação do processo de 

maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. (CELLARD, 2008). 

Embora este trabalho não se proponha a realizar uma avaliação no 

sentido stricto do termo, adotou-se como referência a definição de avaliação de 

programas de Ala-Harja e Helgason (2000, p.05/10) que define como ―uma 

análise sistemática de aspectos importantes de um programa e seu valor, 

visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis‖. Estes mesmos autores 

entendem que o objetivo da avaliação ―não é buscar a verdade absoluta, mas 

oferecer entendimento e uma visão justificada dos programas de 

implementação de políticas‖. 

No momento de análise e discussão buscou-se destacar partes dos 

documentos analisados que pudessem contribuir para evidenciar as 

perspectivas teórico-metodológicas que fundamentam as propostas constantes 

do Pró-Saúde no sentido de reorientar o processo de mudança na formação 

dos profissionais da área.  

Por se tratar de uma pesquisa vinculada a um programa de pós-

graduação em educação e sermos proveniente da área da saúde, delimitou-se 

o recorte do estudo a dois eixos do Pró-Saúde, sendo um de cada campo do 

conhecimento: o eixo Orientação Teórica e o eixo Orientação Pedagógica.  

No primeiro eixo - Orientação Teórica - relacionado ao campo da saúde, 

optou-se pela análise do vetor ―Determinantes de Saúde Doença‖. Neste caso 

buscou-se evidenciar a concepção de saúde/doença que subjaz às propostas 

do Programa. No segundo eixo - Orientação Pedagógica - vinculado ao campo 
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da educação, delimitou-se o vetor ―Mudança Metodológica‖, procurando 

apreender a perspectiva teórico-filosófica que dá sustentação às proposições 

pedagógicas do Pró-Saúde.      

Os resultados do estudo são apresentados em três capítulos. No 

primeiro capítulo realiza-se um histórico sobre a formação dos trabalhadores da 

área da saúde. No segundo, explicitam-se os antecedentes históricos e a 

conformação do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde (Pró-Saúde) e, no terceiro capítulo, apresentam-se as análises 

realizadas acerca dos pressupostos teóricos e metodológicos dos dois eixos do 

Pró-Saúde objetos da presente pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

A FORMAÇÃO DE TRABALHADORES NO CAMPO DA SAÚDE: BREVE 

HISTÓRICO  

 

 

1.1 A OPAS e a formação de trabalhadores em saúde 

 

A Organização Panamericana de Saúde (OPAS) é um organismo 

internacional de saúde pública, criado em 1902, que se identifica como órgão 

dedicado a melhorar as condições de saúde dos países das Américas, através 

da transferência de tecnologia e difusão de conhecimento acumulado em 

consequência de experiências produzidas nos Estados membros, cooperando 

com os governos para melhorar políticas e serviços públicos de saúde, 

estimulando o trabalho em conjunto entre os países, para alcançar metas 

comuns. (OPAS, 2009). 

O Brasil passou a integrar a OPAS como país-membro em 29 de outubro 

de 1929, todavia, a sua participação nas convenções sanitárias data dos 

primeiros anos do século XX. No ano de 1951 foi assinado o convênio com o 

governo brasileiro para a criação da representação da organização no país, 

inicialmente instalada na cidade do Rio de Janeiro. (CASTRO, 2008). 

A preocupação com a formação dos trabalhadores em saúde emerge de 

forma mais contundente a partir da década de 1950 com publicações da OPAS 

e com a divulgação da Carta de Punta del Este, em 1960, considerado marco 

político-institucional e simbólico da mudança no entendimento das políticas 

públicas de saúde e do papel dos profissionais deste campo no 

desenvolvimento social e econômico das nações latino-americanas. (VIDAL, 

1984; OPAS, 1961).  

Foi a partir da Conferência de Punta del Este que os países da América 

Latina e os Estados Unidos (EUA) coordenaram e adotaram um programa 

comum para contrapor-se a repercussão da vitória socialista em Cuba. Entre os 

desdobramentos dessa Conferência destaca-se a adoção da visão tecnicista 
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no campo educacional com repercussão em todos os níveis de ensino. 

Tratava-se de ―adequá-los as exigências dos novos programas de crescimento 

econômico, do aperfeiçoamento da solidariedade interamericana e da 

construção de uma política cultural de contra-insurreição, em âmbito 

continental‖ (IANNI, 1976, p. 47). 

Problemas atribuídos à formação profissional também se mostraram 

centrais nas propostas de reforma sanitária, nas décadas de 1960 e 1970, 

sendo considerado um fator importante para levar a cabo os objetivos das 

reformas. Fortaleceu-se também nessas décadas, a agenda do planejamento 

de RHS, a partir do entendimento de que na maioria dos países da AL, a 

quantidade, a qualidade e a distribuição dos trabalhadores em saúde 

guardavam pouca relação com as necessidades de saúde da população. Isso 

ficava mais evidente quando se analisava a disfuncionalidade da formação 

médica em relação a essas necessidades. Em quase todos os países dava-se 

maior importância ao profissional médico, ao mesmo tempo em que se 

concedia um desenvolvimento limitado às outras categorias profissionais. Havia 

ainda uma concentração de profissionais em centros urbanos e uma tendência 

para a formação médica cada vez mais especializada e centrada no hospital, 

desvinculada dos problemas dos serviços de Atenção Primária em Saúde. 

Nesta época elaborou-se uma crítica à medicina tradicional ao mesmo tempo 

em que se buscava impulsionar a medicina comunitária, associada à 

preocupação em articular saúde com desenvolvimento. (OPAS, 1973; PAIVA; 

PIRES-ALVES; HOCHMAN, 2008). 

Com a emergência do desenvolvimento como idéia orientadora das 

políticas públicas e do planejamento como umas das suas formas de 

realização, os trabalhadores e a sua capacidade de trabalho passaram a ser 

considerados como um dos recursos-chave a ser mobilizado no desafio 

desenvolvimentista. É o momento do surgimento da Economia da Educação e, 

como parte do seu acervo teórico, da teoria do capital humano, que teve como 

principal formulador Theodore W. Schultz. Essa teoria advogava que quando 

qualificado o trabalho humano poderia ser um dos meios mais importantes para 
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se ampliar a produtividade e consequentemente as taxas de lucro do capital.7 

(ESCOBAR, 1998; RIST, 2002; UNICAMP, 2006). 

A idéia do capital humano aplicada ao campo educacional acabou por 

gerar uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da 

educação, mistificando seus reais objetivos. ―Sob a predominância desta visão 

tecnicista, passou-se a disseminar a idéia de que a educação é o pressuposto 

do desenvolvimento econômico, bem como do desenvolvimento do indivíduo, 

que, ao educar-se, estaria ―valorizando‖ a si próprio, na mesma lógica em que 

se valoriza o capital‖. (UNICAMP, 2006).  

 

O capital humano, portanto, deslocou para o âmbito individual 
os problemas da inserção social, do emprego e do 
desempenho profissional e fez da educação um ―valor 
econômico‖, numa equação perversa que equipara capital e 
trabalho como se fossem ambos igualmente meros ―fatores de 
produção‖ (das teorias econômicas neoclássicas). Além disso, 
legitima a idéia de que os investimentos em educação sejam 
determinados pelos critérios do investimento capitalista, uma 
vez que a educação é o fator econômico considerado essencial 
para o desenvolvimento. (UNICAMP, 2006).  

 
De acordo com Giovanella citada por Nunes (1998), foi principalmente 

através da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) que 

se difundiu, na década de 1960, a noção do planejamento enquanto 

necessidade para alcançar o desenvolvimento. Também foi em meados da 

década de 1960 que a OPAS, criou uma área operacional especialmente 

voltada ao desenvolvimento de RH. A partir de então, as ações da OPAS se 

pretenderam mais articuladas e integradas aos planos regionais e nacionais 

para a área da saúde. (FERREIRA, 2005). 

Em 1963 ocorreu a primeira Reunião de Ministros da Saúde das 

Américas, na qual se estabeleceu as diretrizes a serem adotadas para o 

                                                 
7
 Para aprofundamentos sobre esta temática ver Theodore Schultz, O valor econômico da 

educação (1963) e O capital humano – investimentos em educação e pesquisa (1971); 
Frederick H. Harbison e Charles A. Myers, Educação, mão-de-obra e crescimento 
econômico (1965). No Brasil, destaca-se Cláudio de Moura Castro, Educação, educabilidade 
e desenvolvimento econômico (1976); Para uma crítica à teoria do capital humano, consultar 
as obras de José Oliveira Arapiraca, A USAID e a educação brasileira (1982); Gaudêncio 
Frigotto, Educação e capitalismo real (1995), Wagner Rossi, Capitalismo e educação: 
contribuição ao estudo crítico da economia da educação capitalista (1978), (UNICAMP, 2006). 
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cumprimento das ações previstas no Primeiro Plano Decenal de Saúde.  O 

desenvolvimento de recursos humanos constituía um dos tópicos da agenda, 

contemplando aspectos quantitativos e qualitativos. A pauta incluía o 

planejamento dos tipos, quantitativos e distribuição de pessoal requerido pelos 

serviços; o incentivo à criação de novos estabelecimentos de ensino 

universitário nas áreas principalmente de medicina, enfermagem e engenharia 

sanitária; a emergência do tema da qualificação dos chamados trabalhadores 

auxiliares, tanto em serviço como em unidades de formação de novos quadros; 

e a recomendação de uma aproximação entre as esferas governamentais de 

saúde e educação, além da demanda por uma maior integração ensino-serviço. 

(OPAS, 1963). 

Contemplava, ainda, em estreita associação com estas últimas 

recomendações, uma revisão dos programas de ensino de medicina. O plano 

decenal indicava que os estudos acerca das necessidades de pessoal de 

saúde deveriam integrar, ao lado de temas como a administração e a economia 

da saúde, a agenda de estudos a serem desenvolvidos pelos institutos de 

pesquisa do continente. (OPAS, 1963). 

Passados nove anos, em outubro de 1972, ocorreu uma segunda 

reunião denominada Reunião Especial de Ministros da Saúde das Américas, 

realizada em Santiago do Chile, na qual foi aprovado o II Plano Decenal de 

Saúde para as Américas para o período compreendido entre 1971 e 1980.  

Nele chamou-se a atenção para a importância dos profissionais de saúde de 

nível superior, técnicos e auxiliares para o desenvolvimento da atenção médica 

integral. Seguindo a linha traçada pelo I Plano Decenal de Saúde para as 

Américas, quando se privilegiou a preparação de trabalhadores para a saúde 

em diversas categorias, com destaque para os médicos, o II Plano Decenal, no 

que se refere ao tema de RH, se propôs a corrigir deficiências que requeriam 

cuidados especiais. (OPAS, 1972).  

Assim, recomendava-se maior investimento na formação de médicos 

generalistas em número suficiente para atender as necessidades das periferias 

dos centros urbanos e das zonas rurais. Quanto aos médicos especialistas, 

propunha-se uma distribuição mais racional pelo território dos países, de modo 
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a obter maior produtividade e aproveitamento do tempo de trabalho. (OPAS, 

1972). 

Enfermeiras e auxiliares de enfermagem eram categorias profissionais 

consideradas chaves para a prestação de cuidados primários de saúde, 

sobretudo em países em desenvolvimento. Nesse sentido, a partir do 

diagnóstico que apontou a existência de um grande déficit de enfermeiras no 

continente, foram sugeridos investimentos nacionais massivos para a formação 

de pessoal de enfermagem. Todavia, afirmava-se que as necessidades sociais 

continuavam superiores à quantidade de trabalhadores de saúde disponíveis. 

(OPAS, 1972). 

Do ponto de vista metodológico, o Plano Decenal para a década de 1970 

reitera a planificação da formação e do emprego de pessoal de saúde nos 

países, bem como sugere uma reforma do ensino das profissões de saúde, de 

modo a situar os trabalhadores em um campo menos especializado e mais 

multidisciplinar, a partir de um processo que articule disciplinas básicas, 

clínicas e sociais. A estratégia explicitamente recomendada é a Integração 

Docente-Assistencial (IDA), de modo a permitir a formação de profissionais 

qualitativamente condizentes com as necessidades dos serviços de saúde.  O 

que exigia uma melhor coordenação entre os Ministérios da Saúde e os demais 

órgãos estatais nacionais. (OPAS, 1972). 

Por fim, também em sintonia com o Plano Decenal para a década 

anterior, o II Plano Decenal chama a atenção para a necessidade de se 

institucionalizar mecanismos que permitissem o desenvolvimento da ―atenção 

rural‖, estimulando a desconcentração de profissionais de saúde graduados 

dos grandes centros urbanos para as regiões mais afastadas das grandes 

cidades (OPAS, 1972). 

Em 1973, o governo do Canadá, juntamente com a OPAS organizou, em 

Ottawa, a Primeira Conferência sobre Planificação de Recursos Humanos em 

Saúde. Defendia-se a idéia da necessidade de uma política e de um 

planejamento global que orientasse e influenciasse os grupos profissionais ou 

populações específicas, para assim haver um melhor desenvolvimento e 
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distribuição dos trabalhadores em saúde. Era necessário ―formar los recursos 

humanos que los países necesitan‖ (OPAS, 1973). 

 
En términos generales, se espera que la planificación de 
recursos humanos, como parte integrante de la planificación de 
salud, proporcione respuestas imaginativas e eficaces que 
aseguren el desarrollo de los recursos humanos adecuados a 
cada sistema nacional de salud y a las características y los 
recursos de cada país. (OPAS, 1973, p. VI). 

 

Porém, para a efetivação dessas recomendações diversos problemas 

deveriam ser superados como a separação que existia entre os programas de 

formação e a utilização do pessoal de saúde, bem como as limitações dos 

sistemas de informação e o estado elementar dos métodos e da investigação 

no que dizia respeito ao tema dos RH. Como resposta às prioridades 

estabelecidas pelos próprios governos da região, o planejamento se mostrava 

com a difícil tarefa de elaborar meios eficientes para operacionalizar políticas 

que permitissem a extensão da cobertura dos serviços de saúde às populações 

desfavorecidas. (OPAS, 1973). 

Para o Dr. Abrahan Horwitz, então diretor da Oficina Sanitária da OPAS, 

o objetivo fundamental da conferência era analisar o estado dos RH no campo 

da saúde para o decênio 1970-1980, examinando com determinação a forma e 

o conteúdo do planejamento, incluindo instrumentos metodológicos adequados. 

Além disso, era importante que os governos e as universidades vissem a 

necessidade de formar RH conforme as necessidades das sociedades, o que 

colocaria a tarefa de desenvolver em cada país um processo de planejamento 

de RH integrado ao planejamento da saúde. (OPAS, 1973). 

Segundo documento da OPAS (1973), no que se refere aos programas 

de formação dos profissionais de saúde observava-se desajuste entre o ensino 

médio e o superior. Fazia parte do diagnóstico a existência de desajustes 

internos do sistema de treinamento de pessoal de saúde, que se refletia na 

utilização inadequada dos escassos recursos docentes existentes em unidades 

desconexas de ação para a formação de diversas categorias de pessoal, bem 

como apresentava defeitos estruturais metodológicos dentro dessas unidades.  
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Assim, no final da década de 1970, a relação da OPAS com o tema da 

formação de RH foi marcada pelas metas traçadas em planos continentais de 

saúde, sobretudo em suas pretensões de ampliação da cobertura dos serviços 

oficiais de saúde em todo continente. (PAIVA; PIRES-ALVES; HOCHMAN 

2008). 

As estratégias apontadas para a solução dos problemas identificados 

envolviam não apenas reformas dos currículos médicos e de outras profissões 

de nível superior, rumo a uma formação generalista, mas também apontavam 

para a necessidade de incrementar a formação de técnicos e auxiliares tendo 

por base um ensino médio de melhor qualidade em sintonia com as 

necessidades dos sistemas de saúde (OPAS, 1972). 

 

 

1.2 A cooperação técnica entre Brasil e OPAS no campo dos Recursos 

Humanos em Saúde  

 

Na década de 1970, um eixo temático estruturador da cooperação 

técnica entre a OPAS e o governo brasileiro esteve permeado pelo tema do 

planejamento social.  No Brasil, uma de suas expressões foi o II Plano Nacional 

de Desenvolvimento (PND), cuja meta era promover uma maior coordenação 

entre os ministérios que compunham a chamada área social, a partir da 

constituição do Conselho de Desenvolvimento Social e do estabelecimento de 

um orçamento social, resultado da soma dos recursos de cada pasta e de uma 

almejada integração programática. Entre as frentes de atuação do Estado, 

prevista no Plano, estava o Programa de Valorização de RH, que reunia os 

componentes que de alguma forma estivessem associados à capacidade 

produtiva do trabalhador como educação, saúde, assistência médica, nutrição e 

treinamento profissional (OPAS, 1972).  

O referido Plano atribuía importância estratégica ao tema dos RH, ainda 

que considerado sob uma perspectiva marcadamente econômica. Propunha 

uma maior integração entre as pastas ministeriais diretamente envolvidas com 
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a temática da saúde, mesmo que na prática delimitasse a assistência e 

prevenção para a saúde. (PAIVA; PIRES-ALVES; HOCHMAN, 2008). 

 Ainda na década de 1970, estabeleceu-se o chamado ―Acordo para um 

Programa Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Saúde no 

Brasil‖ (1973-1975). Neste período ocorreram mudanças importantes no 

entendimento dos fenômenos causais no campo da saúde, o que, por sua vez, 

tinha sintonia com transformações paradigmáticas no padrão de formação de 

RH em saúde não apenas no Brasil ou na América Latina, mas em todo mundo 

ocidental. (NUNES, 2003). 

Um segundo eixo temático estruturador da cooperação técnica foi o 

tema do aumento da cobertura dos serviços de saúde por meio da Atenção 

Primária em Saúde (APS). No Brasil, em agosto de 1976, foi lançado o 

Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS). Entre 

os propósitos figuravam iniciativas para aumentar o alcance da cobertura dos 

serviços médicos e cuidados primários em saúde, especialmente nas áreas 

rurais, por meio da regionalização e da atenção descentralizada e 

hierarquizada. Importa sinalizar que a programação do PIASS estava em 

sintonia com os princípios defendidos pela OPAS, sobretudo em relação ao 

aumento da cobertura dos serviços de saúde nas comunidades rurais, por meio 

da utilização de pessoal de saúde auxiliar, residente na própria comunidade. 

(PIRES-ALVES; PAIVA, 2006; OPAS, 2005; PIERUCCI, 2009). 

O Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde 

(PPREPS), criado em 1976, foi uma das respostas às necessidades de 

incremento na formação de pessoal auxiliar para a saúde, pois na ocasião, a 

OPAS/OMS já havia firmado um acordo com o governo brasileiro, por meio do 

MS e do MEC, para o desenvolvimento de um programa de RH para a saúde 

no país. A relação entre a temática da formação de RH e a reestruturação do 

sistema de saúde estava expressa nas ações do PPREPS, e a implantação 

conjunta com o PIASS facilitou a problematização sobre o sistema de saúde e 

permitiu avançar na busca de alternativas, tema também discutido pelas 

universidades e pelos serviços de saúde. (PIRES-ALVES; PAIVA, 2006; OPAS, 

2005; PIERUCCI, 2009). 
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Na década de 1970, a cooperação técnica OPAS-Brasil, celebrada pelo 

Acordo Geral para o Desenvolvimento de Recursos Humanos e pela 

implementação do PPREPS, foi marcada pelos debates que alimentavam o 

Movimento de Reforma Sanitária brasileira. A organização e os 

desdobramentos planejados ou não se encontraram conectados ao contexto 

em que a cooperação foi concebida, ou seja, de intenso debate acerca do 

sistema nacional de saúde e, influenciado por mudanças no panorama político 

e econômico do país, tendo em vista o cenário de crise na capacidade de 

financiamento do Estado e o processo de gradual abertura política. De 

qualquer forma, a cooperação técnica OPAS-Brasil contribuiu para a 

conformação em âmbito nacional de redes sociais e de aparatos públicos 

especialmente voltados para o desenvolvimento de RH, bem como para o 

estabelecimento de um sistema de saúde inovador, que se institucionalizaria na 

Constituição de 1988. (PAIVA; PIRES-ALVES; HOCHMAN, 2008).  

Nacionalmente um ator importante no processo de discussão sobre o 

sistema de saúde brasileiro, deve-se mencionar a criação do Centro Brasileiro 

de Estudos em Saúde (CEBES), em 1976. Essa entidade era organizada em 

torno de núcleos de profissionais de saúde nos estados e tinha a 

democratização da saúde como questão central, passando a desempenhar 

papel crítico importante no debate das políticas de saúde, no meio sindical, no 

âmbito das instituições e junto ao parlamento, expresso através da Revista 

Saúde em Debate. (NUNES, 1998).  

Outra importante organização criada em 1979 foi a Associação Brasileira 

de Pós Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), que passou a 

desempenhar um papel importante na articulação do ensino de saúde pública 

com as políticas de saúde e na formação dos profissionais de saúde pública. 

(NUNES, 1998).  

Com o objetivo de produzir informações e conhecimentos para melhorar 

a formulação de políticas de RH e contribuir para o desenvolvimento mediante 

o compartilhamento de experiências entre países, em 1999 a OPAS criou o 

Observatório de Recursos Humanos em Saúde nas Américas, sendo que o 

Brasil a partir desse ano passou a investir na construção de uma Rede de 
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Observatórios de Recursos Humanos em Saúde (Rorehs), formado por um 

conjunto de instituições de pesquisa que buscam contribuir na consolidação e 

fortalecimento do SUS no que se refere ao trabalho em saúde e à formação 

desses trabalhadores. (BRASIL, 2004b). 

Para a OPAS, conforme expresso no documento da Unidade de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos da OPAS de 22 de junho de 2003, no 

século XXI a gestão do trabalho e a educação em saúde deveriam ser 

colocadas como política final das reformas setoriais, ―é preciso alinhar as 

metas de recursos humanos com as metas de saúde da população‖. (BRASIL, 

2003). 

Quanto ao Pró-Saúde objeto deste estudo, os Ministérios da Saúde e da 

Educação contam com o apoio da OPAS, que em conjunto contribuem técnica 

e financeiramente com os cursos que decidem enfrentar os processos de 

mudança. O interesse por parte desses organismos internacionais e até 

mesmo por parte do governo brasileiro se concentra em aproveitar as 

potencialidades desse Programa nacional para promover e estimular o 

intercâmbio de experiências a partir de iniciativas similares em outros países 

ou, ainda, para motivar decisões políticas e encaminhamentos que apontem 

para as necessárias mudanças do processo de formação de profissionais de 

saúde em diferentes contextos. (BRASIL, 2007b). 

 

 

1.3 O SUS e a formação de trabalhadores em saúde 

 

No Brasil a política nacional de recursos humanos em saúde tem intima 

relação com a criação do SUS. Na Constituição Federal de 1988 e sua 

regulamentação por meio da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90 e Lei 

8142/90), a saúde passa a ser um direito de todo cidadão e dever do Estado 

brasileiro de oferecer os serviços e a assistência necessária de acordo com as 

necessidades de cada um. Do ponto de vista legal também compete ao SUS 

ordenar a formação de Recursos Humanos para a área de saúde. Formação 

diz respeito à educação formal que gera uma certificação/habilitação 
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profissional específica, voltada ao pessoal inserido no serviço ou não. 

Aparecem geralmente sob a identificação de programas e cursos de educação 

profissional, educação superior e pós-graduação. (BRASIL, 2001a). 

O fato de constar da legislação básica do SUS o aspecto da formação 

dos trabalhadores da saúde indica que este tema fez parte das discussões no 

processo de construção do projeto do SUS. As próprias escolas, cursos e 

departamentos de saúde pública participaram intensamente desse debate e da 

construção de propostas, produzindo reflexões acerca do novo sistema de 

saúde que se almejava para o país e consequentemente do tipo de formação e 

profissionais necessários para a consecução desse novo modelo de atenção à 

saúde.  

Na área médica, por exemplo, a partir da segunda metade da década de 

1970 implantaram-se Residências em Medicina Preventiva e Social, que se 

constituíram em importantes espaços de experimentação de novas práticas de 

ensino em saúde, favorecendo a interação entre as instituições formadoras 

sanitaristas no país e os serviços de saúde. Essas mudanças na formação em 

saúde pública diversificaram também os modelos de centros escolares com o 

surgimento dos Núcleos de Estudos em Saúde Coletiva com inserções 

variadas, apesar de estarem concentrados nas Universidades. (NUNES, 1998). 

Apesar das questões referentes à formação de RH para o setor saúde já 

terem sido discutidas na 4ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1967, 

onde o tema central era RH, só em 1986 na 8ª Conferência Nacional de Saúde 

(CNS) aprofundaram-se as discussões sobre uma política de desenvolvimento 

de RH, realizando-se neste mesmo ano a 1ª Conferência Nacional de Recursos 

Humanos em Saúde (CNRH). Na 9ª CNS se enfatiza como indispensável uma 

política nacional de RH, tornando visível desde aquele momento que não seria 

possível implementar o SUS sem o tratamento ordenado da força de trabalho 

em saúde. (CESALTINA, 2004).  

De acordo com o Ministério da Saúde: 

 

O Sistema Nacional de Saúde orientado pelos princípios 
anunciados da Reforma Sanitária passou a exigir a 
reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação 
na saúde, nos aspectos relativos à força de trabalho e à 
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preparação do pessoal de saúde, demandando, além da 
definição explícita das políticas para o setor, a integração 
ensino-serviço, por meio de modelos assistenciais localizados 
em espaços-populações concretos, como o proposto, por 
exemplo, na Estratégia Saúde da Família. (BRASIL, 2007b, 
p.07).  

 

Na década de 1990, os processos de reforma setorial neoliberais 

afetaram o desenvolvimento de RH em todos os países, inclusive no Brasil, 

somados a problemas de mudanças institucionais, particularmente as 

relacionadas às mudanças no modelo hegemônico de atenção à saúde.  

Segundo a OPAS (2001) isso se acentua quando não se conta com a 

participação e apoio dos trabalhadores de saúde ou das instituições 

responsáveis por sua formação e educação em serviço.  

Assim, os principais problemas identificados na área de formação se 

relacionam com a ausência de integração ensino-serviço, com a não 

vinculação das escolas de saúde à realidade social e a existência de interesses 

distintos entre o sistema formador e o sistema de saúde. Quanto aos modelos 

curriculares observados apresentavam-se desarticulados internamente entre as 

áreas básicas e clínicas, práticas e estágios. 

A 2.a Conferência de Recursos Humanos (1993) aconteceu sete anos 

após a primeira e no capítulo sobre as políticas de preparação e gestão de RH, 

propôs dentre outras ações, a criação de estruturas de desenvolvimento de RH 

nas secretarias estaduais e municipais de saúde e a criação e sistematização 

de programas de educação continuada de forma descentralizada e 

institucional. (BRASIL, 1993a). 

No entanto, somente na 11ª CNS, realizada em 2000, formulou-se e 

aprovaram-se os Princípios e Diretrizes para a Norma Operacional Básica de 

RH do SUS (NOB/RH-SUS), onde se afirmava que ações de educação 

compõem permanente e obrigatoriamente os campos de atenção à saúde. 

(BRASIL, 1993b). 

 Apesar desses avanços, o que se observa até 2003 é que o tema da 

formação é uma das áreas menos problematizadas, pois os interesses 

nacionais estavam direcionados a outras políticas tidas como prioritárias, como 
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por exemplo, a reforma do setor e a gestão dos serviços de saúde. A partir 

desse ano o Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e do Departamento de Gestão e 

da Educação em Saúde (Deges), passou a ocupar-se de forma mais 

sistemática com a formação de RH voltados para as necessidades do Sistema 

Único de Saúde, uma vez que a ênfase dada à gestão no período anterior não 

havia resolvido problemas importantes do sistema. (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004b), 

Em relação à educação em serviço, o MS tomando para si o 

compromisso de mudar e ordenar à lógica da formação dos profissionais de 

saúde instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(Pneps), aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução 

nº. 335 de novembro de 2003, publicada na Portaria GM/MS n°198 de 13 de 

fevereiro de 2004 (BRASIL, 2004a). Esta portaria cria também os Polos de 

Educação Permanente em Saúde.   

A Pneps teve como um de seus objetivos descentralizarem e disseminar 

a capacidade pedagógica do SUS tornando a rede pública de saúde uma rede 

de ensino - aprendizagem no exercício do trabalho. A partir da formulação de 

uma política de educação em saúde, busca-se superar a programação da 

capacitação e atualização de RH até então existente, pela aproximação 

interministerial entre Saúde e Educação, somado a outros fatores. (CECCIM, 

2005).  

Antes disso, em 1996 foram criados Polos de Educação em Saúde da 

Família em vários estados e cidades onde havia instituições formadoras, com o 

objetivo de redirecionar a formação dos trabalhadores da saúde, embora, neste 

caso, centrado nas necessidades das equipes de saúde da família.   

Em 2005 ampliou-se a articulação política entre os Ministérios da 

Educação e Saúde para a formação e desenvolvimento de profissionais da 

área da saúde (INEP, 2006). Por meio da Portaria Interministerial Nº 2.118 se 

instituiu uma parceria entre estes ministérios para fortalecer a cooperação 

técnica na formação e desenvolvimento RH em saúde. O Artigo primeiro, inciso 

I desta Portaria, afirma ter como um dos objetivos: 
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Desenvolver projetos e programas que articulem as bases 
epistemológicas da saúde e da educação superior, visando à 
formação de recursos humanos em saúde coerente com o 
Sistema Único de Saúde (SUS), com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) e com o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES). (BRASIL, 2005b, p. 01). 
 
 

As propostas sugeridas pelo MS até este momento para o 

desenvolvimento de RH se mostravam voltadas especialmente para a 

capacitação e formação dos profissionais já graduados, inseridos ou que iriam 

se inserir nos serviços. Assim, observa-se que nas últimas décadas houve uma 

nova preocupação do Governo Federal em criar políticas que possam contribuir 

para a substituição do modelo tradicional de organização do cuidado em saúde, 

historicamente centrado na doença e no atendimento hospitalar.  

Para isso defende-se que a formação nos cursos da área da saúde 

devem se ajustar a um modelo pedagógico que aproxime à academia da 

realidade formando profissionais que tenham vivência sobre o acesso 

universal, a qualidade e a humanização na atenção à saúde. (BRASIL, 1990). 

Essa preocupação evidencia-se também na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), instituída por meio da Portaria nº. 648/GM, de 24 de 

março de 2006, que dá competência ao MS para articular com o MEC 

estratégias de indução às mudanças curriculares, visando à formação de 

profissionais com perfil adequado à Atenção Primária em Saúde, 

fundamentada nos eixos da universalidade, integralidade e equidade e, na 

Portaria nº. 2488/GM, de 24 de outubro de 2011 que tem como propósito:  

 

                                    VI – articular com o Ministério da Educação estratégias de 
indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e 
pós-graduação na área da saúde visando à formação de 
profissionais e gestores com perfil adequado à Atenção Básica; 

 
                                   VII – apoiar a articulação de instituições, em parceria com as 

Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito 
Federal, para formação e garantia de educação permanente 
para os profissionais de saúde da Atenção Básica. (BRASIL, 
2011c, p. 11). 
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Contudo, estar em lei não garante as mudanças necessárias. Franco e 

Magalhães (2007) afirmam que é fundamental recuperar a prática clínica 

centrada na dimensão de cuidado, substituídos pelo ato prescritivo e resumido 

da relação profissional-usuário, construída pela clínica centrada no biológico e 

impulsionada pelo complexo médico-industrial do século XX, centrado no uso 

de equipamentos, instrumentos, medicamentos e recursos diagnósticos e 

terapêuticos. 

A Estratégia Saúde da Família, (ESF) tem sido, neste processo, a 

principal resposta oferecida ao pragmatismo tecnoassistencial vivido pela 

saúde contemporânea, assentada na visão biologicista do processo saúde-

doença, hospitalocêntrica e voltada para ações curativas. A atenção dada pela 

ESF propõe centrar-se na família, entendida e percebida a partir de seu 

ambiente físico e social, possibilitando aos profissionais uma compreensão 

melhor do processo saúde-doença. (FRANCO; MERHY, 2007). 

Além disso, constata-se que o componente público do Sistema Único de 

Saúde constitui um importante campo de trabalho para os profissionais de 

saúde. Pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que os serviços públicos de 

saúde empregavam, na década de 1980, aproximadamente 265.956 

trabalhadores de nível superior e em 2005, com o SUS, esse número passou 

para 1.448.749, demonstrando a relevância do setor público como campo do 

trabalho em saúde. Esse número é expresso principalmente pela ampliação 

das ESF em todo o território nacional, onde busca ampliar a cobertura da 

população. (BRASIL, 2007b). 

Para Marsiglia, Ibañez e Ianni; (2010) as reformas do setor saúde e a 

formação e desenvolvimento de RH se mostram pouco harmoniosa, 

necessitando a substituição do modelo educacional biomédico, curativo, 

centrado na doença por novas propostas educacionais que levem em conta as 

necessidades de saúde e do sistema. 

A necessidade de se estabelecer uma relação ensino-serviço de saúde 

mais sólida é recorrente nas análises governamentais e não governamentais. 

Como cita Fonseca e Seixas (2002), a integração entre os processos de 

ensino-aprendizagem e produção de serviços se mostra essencial para que se 
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desenvolvam os futuros profissionais. Porém, é possível perceber que a 

estrutura curricular ainda se mostra idêntica, cada vez mais dicotomizada em 

teoria e prática, ciclo básico e profissionalizante. Não levando em consideração 

as necessidades sociais, que por sua vez refletem, no caso da saúde, no 

insucesso frente à reorganização da Atenção Básica posta como estratégia de 

inversão de modelo tradicional de assistência á saúde.  

O que se observa ainda é uma tendência de formação cada vez mais 

especializada, ou seja, perdeu-se o conhecimento generalista das ações de 

saúde. Existe uma separação entre a teoria e a prática, fragmentando o 

aprendizado. As universidades ministram conteúdos hierarquizados com 

fragmentação do conhecimento, ao mesmo tempo em que existe uma enorme 

resistência a mudanças. Note-se que existe a necessidade de mudanças no 

processo de formação, fragilizado desde a orientação teórica das escolas de 

graduação em saúde, que em sua maioria não consideram o processo saúde-

doença de maneira que respondam as necessidades sociais, ou seja, não 

reconhecem a determinação social da saúde. Com uma orientação teórica e 

pedagógica sólida seria possível operar mudanças no cenário da prática de 

ensino de maneira que se aproxime da realidade do setor de saúde. 

(FEUERWERKER, 2002, FONSECA; SEIXAS, 2002). 

Também a Legislação Educacional Brasileira prevê e estabelece 

critérios e normas que direcionam não somente a formação profissional, mas 

também a educação geral. Na saúde, o sistema educacional define e orienta a 

formação tanto em nível de primeiro, segundo grau, como em nível superior ou 

universitários. Em grande medida as orientações estão respaldadas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (L.B.D), n.o 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

a qual estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, remetendo à 

educação superior a tarefa de formar indivíduos aptos a atuarem de maneira 

que se insiram nos setores profissionais, com efetiva participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, através de um espírito cientifico e 

pensamento reflexivo. (BRASIL, 1996). 

No campo da formação dos trabalhadores da saúde, em 2001, foram 

publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de 
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graduação, colocando novos desafios para as instituições de ensino superior. 

Definiram princípios, condições, fundamentos e procedimentos necessários 

para a formação de profissionais de saúde no país, estabelecendo, para todas 

as profissões da saúde, um perfil profissional generalista, centrado nos 

problemas de saúde mais comuns da população e vinculado ao sistema de 

saúde vigente, podendo atuar em todos os níveis de atenção. A partir das 

DCNs as instituições formadoras deveriam revisar seus currículos, modelos de 

ensino e estratégias pedagógicas. (BRASIL, 2001b).  

Apesar dessas determinações legais os futuros profissionais da saúde 

resistem em se aproximar de cenários que não sejam o do ideal que projetaram 

ou em que foram formados, ou seja, ser um profissional de hospital privado e 

de alto nível, ou trabalhar em consultório próprio. Isso revela que a formação 

no Brasil ainda está distante do ideário do SUS e do compromisso com 

mudanças requeridas pela sociedade e pelo setor da saúde, dificultando o 

desenvolvimento do sistema. (COSTA, 2007). 

Passada uma década, o impacto das DCNs na formação dos 

profissionais de saúde é visto apenas como parcial, necessitando de outras 

políticas que possam contribuir para acelerar o processo de adequação desses 

profissionais às demandas da área da saúde. (CAMPOS et al apud 

PIERANTONI; VIANA, 2010).  

Estudo realizado em cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, 

sobre a implantação das DCNs, observou que a maior parte das Instituições de 

Ensino Superior não conseguiu efetivar as orientações contidas nas DCNs 

(HADDAD; RISTOFF; PASSARELA apud CAMPOS et al 2010). Ou seja, como 

menciona Campos citado por (MARSIGLIA, IBAÑEZ, IANNI; 2010) a reforma 

curricular se mostra como um reflexo da reforma sanitária, porém, mudanças 

que ocorrem somente em nível conjuntural não se mostram efetivas, uma vez 

que não atingem os problemas estruturais que a determinam.  

Apesar desses problemas de formação e dos que o próprio sistema de 

saúde enfrenta, há que se reconhecer o crescimento do setor público, 

sobretudo da atenção básica, com aumento significativo da oferta de trabalho 

por meio de programas como o de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 
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Programa Saúde da Família (PSF). Essa realidade em alguma medida 

influenciou a formação de RH no Brasil, visto como uma exceção na América 

Latina. Programas e projetos como o Projeto de Profissionalização dos 

trabalhos de enfermagem (Profae, 1999), a Rede de escolas técnicas no SUS 

(Retsus), os Pólos de capacitação, formação e educação permanente de 

pessoal para saúde da família (1997), dentre outros, são a expressão disso 

(QUINTANA apud MARSIGLIA; IBAÑEZ; IANNI; 2010). 

Além desses programas e das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos da Área de Saúde, como anunciamos anteriormente neste texto, outras 

propostas foram elaboradas com a finalidade de promover mudanças na 

formação e na distribuição geográfica dos profissionais de saúde. Cita-se o 

Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina 

(Promed); o VER-SUS, uma estratégia de vivência no SUS para estudantes 

dos cursos de saúde; o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde 

(PITS); os Pólos de Educação Permanente do SUS; a Universidade Aberta do 

Sistema Único de Saúde (UNASUS); o Programa Nacional de Telessaúde e em 

2005 e o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde), neste trabalho tomado como objeto de estudo e que será 

objeto de análise nos próximos capítulos.  
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CAPÍTULO II 

 

O PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM SAÚDE (PRÓ-SAÚDE): ANTECEDENTES LEGAIS, 

HISTÓRICOS E OS EIXOS ESTRUTRANTES 

 
 

O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde) foi criado por meio da Portaria Interministerial nº 2.101, de 

03 de novembro de 2005, e tem como objetivo geral integrar ensino-serviço, 

incentivando as transformações do processo de formação, geração de 

conhecimentos e prestação de serviços à população, a partir de uma 

abordagem integral do processo saúde/doença com ênfase na atenção 

primária. 

Conforme afirmado anteriormente, esta não foi a primeira iniciativa de 

política estatal com o objetivo de provocar mudanças no processo de formação 

de trabalhadores da saúde no país buscando adequar a formação às 

necessidades do sistema impostas pela realidade. Assim, na sequência busca-

se evidenciar os antecedentes legais e históricos que contribuíram e/ou 

influenciaram o processo de criação do Pró-saúde.    

 

 

2.1 Antecedentes legais da saúde e da educação 
 

O primeiro aspecto a destacar refere-se à reforma educacional e as 

reformas no campo da saúde, ocorridas a partir da década de 1980. Neste 

período tanto a área da educação como a da saúde foram objeto de intensos 

debates, reflexões e reformulações. Na saúde, como se sabe, emergiu o 

Movimento de Reforma Sanitária, tendo como marco importante dessa reforma 

a realização da 8.a Conferência Nacional de Saúde, em 1986, cujo relatório 

final deu sustentação para as bases políticas e teóricas do que deveria mais 

tarde se constituir no Sistema Único de Saúde. Porém, foi com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 que se obteve a maior conquista, onde a 
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saúde passa a ser entendida como direito de todos e dever do Estado, 

conforme artigo 196 ―A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação‖ (BRASIL, 1988, p.122). 

Na área da educação com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 1996, passou a ser atribuição das universidades, 

no exercício de sua autonomia, ―fixar os currículos de seus cursos e 

programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes‖ (BRASIL, 1996).  

O Parecer 583/2001 – CNE definiu os princípios que deveriam orientar a 

elaboração das diretrizes curriculares e os componentes de cada diretriz, 

sendo elas: o perfil do egresso; as competências e habilidades; as habilitações 

e ênfases; os conteúdos curriculares; a organização do curso; as estratégias e 

atividades complementares e o acompanhamento e avaliação. Assim diante da 

chamada oficial do MEC e da composição, por parte deste órgão, das 

comissões de especialistas, deu-se início à elaboração dos documentos oficiais 

que seriam representativos do consenso de cada categoria profissional. 

(RODRIGUES, 2005). 

Na área da saúde definiu-se como objeto das DCNs para todos os 

cursos da área:  

 
(...) permitir que os currículos propostos possam construir perfil 
acadêmico e profissional com competências, habilidades e 
conteúdos, dentro de perspectivas e abordagens 
contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com 
referencias nacionais e internacionais, capazes de atuar com 
qualidade, eficiência e resolutividade, no Sistema Único de 
Saúde (SUS), considerando o processo da Reforma Sanitária 
Brasileiro. (BRASIL, 2001c, p.04). (Grifos nossos). 
 

E como objetivo de todos os cursos da área da saúde 

 
(...) levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a 
aprender a aprender que engloba aprender a ser, aprender 
a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, 
garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e 
discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento prestado aos 
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indivíduos, famílias e comunidades (BRASIL, 2001c, p.04, 
grifos do documento). (Grifos nossos). 

 
A incorporação explícita, nas DCNs da área da saúde, daquilo que 

Newton Duarte (2003) definiu como ―Pedagogia das Competências‖ que integra 

a Pedagogia do aprender a aprender, expressa aqui pelos quatro pilares de 

Jacques Delors8, é sintomático da influência do construtivismo na educação 

brasileira em todas as áreas de conhecimento.  

De acordo com Rossler (2005, p. 09), o construtivismo constitui-se em 

um ―ideário epistemológico, psicológico e pedagógico‖, difundido no interior das 

práticas e reflexões educacionais brasileiras. 

  

Numa primeira aproximação, e também, provisoriamente, 
poderíamos definir o construtivismo como o conjunto de 
diferentes vertentes teóricas que, apesar de aparente 
heterogeneidade ou diversidade de enfoques no interior do seu 
pensamento, possuem como núcleo de referência básica a 
epistemologia genética de Piaget, em torno a qual são 
agregadas certas características que definem a identidade do 
ideário construtivista, como um ideário filosófico, psicológico e 
educacional, compartilhando assim, um mesmo conjunto de 
pressupostos, conceitos e princípios teóricos. (ROSSLER, 
2005, p. 09).        

 

Segundo este autor (2005, p. 07), o construtivismo se constitui como 

―uma concepção filosófica, psicológica e pedagógica hegemônica na educação, 

exercendo seu poder de encanto e sedução de forma mais explicita ou mais 

implícita, dependendo dos diferentes momentos e situações‖.  

Retomando a questão do aprender a aprender, Newton Duarte (2004, p. 

56) afirma que:   

 

o lema ―aprender a aprender‖ desempenha um importante 
papel na educação do discurso pedagógico contemporâneo às 
necessidades do processo de mundialização do capitalismo, 
pela sua interna vinculação à categoria de adaptação que 

                                                 
8
 O Relatório Delors (1998) afirma que a educação, em qualquer parte do mundo, deve 

organizar-se em torno desses quatro pilares de aprendizagem. A educação baseada nesses 
pilares seria global e para toda a vida, formando o individuo tanto como pessoa como membro 
de uma coletividade de maneira que essa concepção de educação seja vista como um 
processo permanente.  
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ocupa lugar de destaque tanto no discurso político econômico 
neoliberal como nas teorias epistemológicas, psicológicas e 
pedagógicas de cunho construtivista.  

 

Esse discurso vem acompanhado da necessidade, no plano ideológico, 

em limitar as expectativas dos trabalhadores em termos de socialização do 

conhecimento pela escola, difundindo a idéia de que ―o mais importante de ser 

adquirido por meio da educação não é o conhecimento, mas sim a capacidade 

de constante adaptação as mudanças no sistema produtivo‖. (DUARTE, 2004, 

p. 47). 

 
No contexto da luta atualmente travada pelo capitalismo para 
sua perpetuação, a educação desempenha um importante 
papel, que pode ser caracterizado por dois pontos: um seria o 
de que se torne necessária, como diz Luiz Carlos de Freitas 
(...), ―a preparação de um trabalhador mais adequado aos 
novos padrões de exploração‖; o outro seria o de que o 
discurso sobre a educação ocupa um lugar cada vez mais 
destacado no plano ideológico (DUARTE, 2004, p. 46). 

 

As pedagogias centradas no ―aprender a aprender‖ retiram o que é 

central da escola, ou seja, a transmissão do conhecimento produzido, de 

conteúdos universais, reduzindo o papel do professor a um mero instrumento 

facilitador da aprendizagem. 

Esta concepção, cuja origem está no movimento escolanovista, atribui 

maior importância aos métodos de ensino e a autoaprendizagem dos alunos, 

daquilo que é imediatamente útil e significativo para a vida cotidiana e para a 

adaptação ao mundo em constante transformação, do que à transmissão do 

saber objetivo, sistematizado e acumulado pela humanidade. 

As DCNs dos cursos da área da saúde indicam a necessidade de uma 

formação voltada para as necessidades do SUS, fazendo coro com as análises 

de setores governamentais e acadêmicos desse período. No entanto, passado 

mais de uma década da publicação das Diretrizes, poucas mudanças 

ocorreram na formação dos profissionais da área para contemplar essa 

demanda, tanto que novos programas, como o Pró-saúde, são propostos com 

o objetivo de induzir mudanças e aproximar a formação com o modelo de 

atenção proposto pelo SUS. 
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Mais que isso, as Diretrizes ao acabarem com a rigidez do currículo 

mínimo permitiram a flexibilização/adaptação dos programas de ensino, só que 

ao que tudo indica as mudanças não foram no sentido de consolidar o SUS, 

mas de formar profissionais que atendessem as demandas do mercado da 

saúde em franca expansão no país. Aqui também, no campo da saúde, as 

intensões e os desejos não irão se refletir na realidade, apesar de as Diretrizes 

reforçarem, explicitamente, a necessidade de orientar a formação profissional 

considerando as necessidades e perfis de saúde da população.  

 

 

2.2 Antecedentes históricos do Pró-saúde 

 

Do ponto de vista temporal, antecedeu o Pró-saúde o Programa de 

Incentivo a Mudanças Curriculares nas Escolas de Medicina (Promed). Este 

Programa foi criado pelos Ministérios da Saúde e da Educação em parceria 

com a OPAS, por meio da Portaria Interministerial nº. 610, em 26 de março de 

2002, representando a primeira iniciativa conjunta destinada a estimular 

mudanças em um curso de graduação da área da saúde com prioridades bem 

definidas. A justificativa para a prioridade das escolas médicas se deve ao fato 

de que nessa categoria profissional se apresentavam os maiores problemas de 

formação, fortemente pautado no modelo flexneriano. (BRASIL, 2002a).  

Como se sabe, este foi e ainda é, o modelo hegemônico de formação e 

do cuidado em saúde, não só no Brasil, mas em grande parte das Américas. 

Denomina-se assim em face da importância que o relatório de Abraham 

Flexner9 teve no processo de reformulação e modernizações do ensino médico. 

Essa formação resulta em um perfil profissional longe das expectativas da 

Atenção Básica como cita Campos (1997): formação centrada no modelo 

biologicista e na medicalização, que tem no hospital o centro de toda a 

                                                 
9
 O relatório Flexner foi publicado em 1910 como resultado de uma primeira grande avaliação 

sobre o ensino médico nos Estados Unidos. Preconizava mudanças profundas no ensino como 
aulas teóricas, foco na doença e no conhecimento organizado disciplinas, bem como o ensino 
aprendizagem centrada no professor em aulas expositivas e demonstrativas. A prática era 
desenvolvida no hospital e a capacitação do docente desenvolvia-se na competência técnico-
científica. O foco do mercado de trabalho do médico direcionava-se apenas ao consultório 
tradicional e às especializações. (LAMPERT, 2002).  
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formação médica; por conseguinte, a atuação profissional futura estará em 

desacordo com as necessidades de saúde da população. 

Segundo o Ministério da Saúde: 

 
Uma das maiores preocupações que levaram à proposição de 
mudanças na formação desses profissionais de saúde é a 
excessiva especialização médica, o que contribui para o 
aumento dos custos assistenciais e diminui, aos poucos, a 
figura do médico generalista, essencial para a ampliação dos 
programas de atenção básica, como o Programa Saúde da 
Família (PSF). (BRASIL, 2002a, p.375). 
 

O enfoque principal do Promed era a mudança curricular dos cursos de 

graduação enfatizando a Atenção Básica e a promoção da saúde, tendo como 

objetivo geral ―reorientar os produtos da escola médica (profissionais formados, 

conhecimentos gerados e serviços prestados) com ênfase nas mudanças do 

modelo de atenção à saúde, em especial aquelas voltadas para o 

fortalecimento da atenção básica‖. (BRASIL, 2002a, 376.). 

Os objetivos específicos do Promed compreendiam o estabelecimento 

de protocolos de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas médicas; 

a incorporação da noção integralizadora do processo saúde/doença e da 

promoção da saúde com ênfase na atenção básica; a ampliação dos cenários e 

da duração da prática educacional na rede de serviços básicos de saúde; a 

adoção de metodologias pedagógicas ativas e centradas nos estudantes. 

(BRASIL, 2002b). 

Levando em consideração seus objetivos, o Promed apresentava três 

eixos para o desenvolvimento das mudanças curriculares: orientação teórica, 

abordagem pedagógica e cenários de prática, os quais envolvem cada um, dois 

vetores específicos. O eixo orientação teórica abrangia a produção de 

conhecimentos voltada às necessidades do SUS, bem como a pós-graduação 

e educação permanente, organizadas e oferecidas em estreita articulação com 

os gestores da saúde pública.  

Em relação à abordagem pedagógica, o Programa privilegiou como 

vetores a mudança voltada para a implantação de metodologias ativas e 

centrada no estudante e a integração entre o ciclo básico e o ciclo profissional. 
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O eixo relacionado aos cenários de prática, por sua vez, foi dividido nos vetores 

diversificação de cenários de ensino e abertura dos serviços universitários às 

necessidades do SUS. Para cada um dos vetores, o edital Promed apresentava 

um sistema de classificação em três estágios, partindo, no estágio um, da 

situação curricular mais conservadora, até chegar, no estágio três, à situação 

de inovação educacional efetivamente concretizada, de acordo com os 

objetivos do Programa (BRASIL, 2002a). 

Para que os cursos pudessem aderir à proposta do Programa, os 

mesmos teriam que enviar projetos voluntariamente e, uma vez aprovados, as 

instituições acadêmicas receberiam incentivos para favorecer as mudanças 

propostas. Em 2002, o Brasil possuía 92 escolas de medicina, sendo que 55 

delas apresentaram propostas de mudanças curriculares na primeira etapa de 

seleção. Foram pré-selecionadas inicialmente 48 escolas médicas e destas 20 

receberam aprovação final por uma comissão composta por docentes da 

educação médica, representantes dos Conselhos de Secretários Estaduais 

(Conass) e de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). Porém, aderiram 

ao Promed apenas 19 escolas médicas, oficializando suas propostas em 

novembro de 2002, as quais passaram a receber os recursos financeiros para 

o desenvolvimento de atividades a partir de 2003. (BRASIL, 2002c). 

O principal objetivo desse incentivo era oferecer cooperação técnica 

e/ou financeira para as escolas de graduação em medicina que se dispusesse 

a adotar mudanças curriculares no curso, visando às necessidades de saúde 

da população e do SUS. O Programa também previa a adoção de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem e formação geral, crítica e 

humanística, além de abrir possibilidades de capacitação em torno de temas 

importantes para as mudanças, como clínica ampliada de saúde e integração 

ensino-serviço de saúde. (BRASIL, 2002c). 

Para o Ministério da Saúde, a construção de um novo modelo 

pedagógico como preconizado no Promed: 

 
...deve ter como perspectiva o equilíbrio entre excelência técnica 
e relevância social, configurados como princípios norteadores do 
movimento de mudança. Tal movimento deve estar sustentado 
na integração curricular, em modelos pedagógicos mais 
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interativos, na adoção de metodologias de ensino-aprendizagem 
centradas no aluno como sujeito da aprendizagem e no 
professor como facilitador do processo de construção do 
conhecimento. Nesse sentido, o programa recomenda que as 
novas interações devam estar sustentadas em relações de 
parceria entre as universidades, os serviços e os grupos 
comunitários, como forma de garantir o planejamento do 
processo ensino-aprendizagem, focalizados em problemas 
sanitários prevalentes (BRASIL, 2002a, p.376). (Grifos nossos).  

 

Sendo assim, para formar o profissional médico de acordo com o 

Programa, recomendava mudanças pedagógicas como a ênfase na medicina 

preventiva, humanização do atendimento, incentivo ao ingresso de médicos em 

ações de atenção básica e promoção da abertura de serviços universitários à 

demanda do SUS. (BRASIL, 2002a). 

O Promed se constitui em uma política que dá seguimento às mudanças 

que já vinham sendo operadas por outros mecanismos como,  

 
... a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, ao 
substituir o currículo mínimo pelas diretrizes curriculares, 
flexibiliza o processo de ensino e abre campo para que as 
escolas se transformem, e as Diretrizes Curriculares dos 
Cursos Médicos, que, coincidindo com a proposta do Promed, 
reafirmam: estes cursos devem formar profissionais com 
competência para terem postura ética; visão humanística, 
senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania orientação para a proteção, promoção da saúde e 
prevenção das doenças; orientação para atuar em nível 
primário e secundário de atenção e resolver com qualidade os 
problemas prevalentes de saúde. (BRASIL, 2002 a, p.376). 
 
 

Note-se que duas questões são recorrentes nas citações extraídas dos 

documentos que tratam do Promed. Uma diz respeito a uma formação voltada 

para as necessidades do SUS com base nos determinantes da saúde e outra, 

está relacionada ao processo ensino-aprendizagem, onde deveria ser 

substituído o modelo pedagógico anterior (tradicional), por metodologias 

pedagógicas modernas, interativas e centradas no aluno, sendo o professor um 

facilitador da aprendizagem. 

Importante destacar a conclusão acerca da experiência do Promed:  

 



49 

 

 

A experiência do Promed, seus erros e acertos estão servindo 
de base para a elaboração do Pró-Saúde. Um aprendizado 
importante nesse processo de avaliação foi que a questão 
do método educacional não pode ser visto como central 
nesse processo de reorientação da formação profissional 
em saúde. No nosso País, com educadores da estirpe de 
Paulo Freire, fica claro que a capacidade de se construir 
alternativas nacionais já faz parte de nossa história, em que a 
problematização da prática certamente sugere a abordagem de 
solução de problemas.  (BRASIL, 2005d, p. 13) (Grifos nossos) 

 

 Embora esta admoestação esteja na apresentação da primeira versão 

do Pró-Saúde, parece não ter sido suficientemente apreendida quando da 

elaboração do Pró-Saúde, conforme veremos a seguir. 

 

 

2.3 A criação do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde) 

 

Em 2005, o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), substitui o Promed, expandindo o incentivo 

para os cursos de graduação em enfermagem e odontologia, e em 2008, 

ampliou aos demais cursos da área da saúde, com o mesmo foco de 

adequação do perfil profissional às necessidades de saúde da população e 

operacionalização do sistema público de saúde.  

Em linhas gerais não houve grandes mudanças em relação ao Promed, 

como se pode observar nos objetivos do Programa:  

 
I - reorientar o processo de formação dos cursos de graduação 
da área da saúde, de modo a oferecer a sociedade 
profissionais habilitados para responder às necessidades da 
população brasileira e à operacionalização do SUS; 
 
II - estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores 
do SUS e as Instituições de Educação Superior de cursos da 
área da saúde, visando à melhoria da qualidade e 
resolubilidade da atenção prestada ao cidadão e a integração 
da rede à formação dos profissionais de saúde na graduação 
e na educação permanente; 
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III - incorporar a abordagem integral do processo 
saúde/doença e da promoção de saúde ao processo de 
formação dos cursos da área da saúde; e 
 
IV - ampliar a duração da prática educacional na rede de 
serviços básicos de saúde (BRASIL, 2007b, p.13). 

 

A primeira fase do Pró-Saúde visava os cursos de graduação das 

profissões que integram a equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), ou seja, Enfermagem, Medicina e Odontologia, sempre com o objetivo 

de promover mudanças para aproximar o processo de formação com as 

necessidades dos serviços de saúde. (BRASIL, 2005a; BRASIL 2011b).  

O eixo central do Pró-Saúde I, em grande medida já preconizado no 

Promed, é a aproximação das instituições formadoras com os serviços públicos 

de saúde, preparando os futuros trabalhadores para a realidade do SUS. Para 

o próprio Ministério da Saúde, o Brasil possui uma notável experiência em 

relação a essa aproximação, mas ainda está muito aquém do que seria 

necessário. Isso revela a necessidade da elaboração de projetos 

experimentais, para que se expandissem essas experiências e mudasse o 

centro do processo ensino/aprendizagem. (BRASIL 2011a). 

Dessa primeira experiência (edital) e das diretrizes contidas no Pacto 

pela Saúde (Portaria n.o 399/GM, 22 de fevereiro de 2006), que contempla três 

dimensões: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de Gestão, 

sendo que este último engloba a gestão do trabalho e a educação na saúde, 

passou-se para a segunda fase do Programa (Pró-Saúde II) com a publicação 

da Portaria Interministerial MS/MEC º 3.019, de 27 de novembro de 2007, 

ampliando o Programa para todos os 14 cursos da área da saúde. Para 

participar do Programa o curso deve ser reconhecido pelo MEC e ser 

ministrado por Instituições de Ensino Superior (IES) vinculada ao Sistema 

Federal ou Sistema Estadual de Educação. (BRASIL, 2011b).  

Conforme o MS (2011a; 2011b) o Programa visa à construção e 

fortalecimento do SUS. Foi lançado com a perspectiva de que os processos de 

reorientação da formação ocorram simultaneamente em distintos eixos em 

direção à situação desejada apontada pelas Instituições de Ensino Superior 

(IES), que antevê uma escola integrada ao serviço público de saúde e que dê 



51 

 

 

respostas às necessidades concretas da população brasileira na formação de 

RH, na produção de conhecimento e na prestação de serviços. Ou seja, se 

constitui na articulação entre as Instituições de Ensino Superior e o servidor 

público de saúde potencializando respostas às necessidades de saúde da 

população. 

Essas iniciativas, de acordo com o MS (2011a), decorrem da 

constatação de que a formação em saúde no Brasil está distanciada da 

realidade dos serviços de saúde, sendo um dos fatores da crise do setor. 

Espera-se com isso contribuir para a formação de profissionais capazes de 

desenvolver uma assistência humanizada, de alta qualidade e resolutiva, 

impactando inclusive os custos do sistema.  

 
O que deveria ser de conhecimento geral passou a ser 
apanágio das especialidades, ou de profissionais interpostos 
entre a fonte de um conhecimento indevidamente apropriado 
por poucos e o seu destinatário mais legítimo, qual seja o 
indivíduo e a sociedade em geral. Essa é a matriz de um 
estado crescente de insatisfação, não obstante a escalada da 
produção e do consumo de bens e serviços de saúde no país. 
Nunca os brasileiros consumiram tantos bens e serviços 
proporcionados pelo Sistema Único de Saúde. É a contra-
produtividade, ou seja, a insatisfação com os resultados do uso 
de facilidades que não resolvem os problemas, malgrado seu 
consumo paroxístico. (BRASIL, 2007b p. 52). 

 

Com o Pró-Saúde o governo visava intervir no processo de formação, 

deslocando o eixo da formação dos programas de graduação que se mostram 

centrado na assistência individual prestada em unidades especializadas.  A 

formação deveria contemplar, além do conhecimento dos aspectos biológicos, 

o cenário social, econômico e cultural da população, instrumentalizando os 

profissionais para a abordagem dos determinantes do processo saúde-doença, 

em todos os níveis do sistema.  

A partir disso esperava-se também a reorientação das pesquisas 

desenvolvidas na área da saúde, que deveriam voltar-se, prioritariamente, para 

as necessidades da comunidade, organização e financiamento dos serviços de 

saúde, experimentação de novos modelos de intervenção, avaliação da 

incorporação de novas tecnologias e o desenvolvimento de indicadores que 
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permitissem melhor estimativa da resolubilidade da atenção (BRASIL, 2011a).  

     A consecução dessas propostas pressupõe a construção efetiva da 

Integração Docente Assistencial (IDA)10 envolvendo além da atenção básica os 

outros níveis de cuidados em saúde, constituindo uma adequada construção do 

sistema de referência e contra referência, essencial para a atenção à saúde 

com qualidade e resolubilidade, bem como a interação recíproca entre os 

gestores dos sistemas educacional e de saúde. Isso permitiria a criação de 

condições reais para o aproveitamento de ambos os sistemas com melhor 

qualidade técnica na atenção e no processo de ensino aprendizagem. 

(BRASIL, 1996; BRASIL, 2011a). 

Considerando o principio da equidade do SUS e as necessidades 

específicas da região Norte do país, no segundo semestre de 2010, criou-se o 

Pró-Saúde Norte/Nordeste e em dezembro de 2011 abriram as inscrições para 

o Pró-Saúde III articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (Pet-Saúde), cuja seleção das propostas das IES e das Secretarias 

Municipais ou Estaduais de Saúde de todo o país, ocorreu a partir de abril de 

2012. 

 

 

2.4 O processo de seleção do Pró-Saúde  

 

Conforme afirmado anteriormente, puderam concorrer ao Pró-Saúde 

fase I os cursos de graduação em medicina, enfermagem e odontologia, sendo 

que a adesão ao Programa não tirava a autonomia acadêmica, científica e 

pedagógica das IES. A participação ocorreu mediante encaminhamento de 

projeto para avaliação, que após aprovado deveria ser formalizado pelo 

dirigente máximo da instituição junto aos Ministérios da Saúde e da Educação. 

                                                 
10

 A Integração Docente Assistencial (IDA) foi também concebida ―como um processo social, 
parte do processo global da sociedade, que exigia participação da comunidade, compreendia a 
formação de todas as categorias profissionais e um compromisso claro entre as instituições, 
mas com manutenção das individualidades delas. Defendia também um processo de ensino - 
aprendizagem mediante vivências de práticas na realidade concreta e participação do aluno no 
currículo e conteúdos acadêmicos, interação permanente entre ensino e serviços e não apenas 
o uso eventual dos serviços pelas faculdades‖. (MARSIGLIA apud NUNES, 1998, p.15). 
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Na fase I, ao todo, foram encaminhados 181 projetos, destes 90 foram 

selecionados, sendo 38 de medicina, 27 de enfermagem e 25 de odontologia. 

(BRASIL 2005c; BRASIL, 2011b).   

Para o Pró-Saúde II, todos os cursos de graduação da área da saúde 

podiam concorrer, agora por meio de projetos institucionais. Nesta fase foram 

selecionados 68 projetos que contemplaram 265 cursos das 14 profissões da 

saúde, envolvendo 96.649 estudantes. Na fase II, os projetos deveriam 

explicitar a parceria com a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, além de 

formalização de ajuste entre o gestor municipal e/ou estadual, o dirigente 

máximo da IES e os Ministérios da Saúde e da Educação.  Assim, além da 

ampliação quantitativa dos cursos destacam-se duas mudanças na fase II, a 

aceitação de um único projeto por IES e a exigência de uma maior participação 

dos gestores municipais. (CAMPOS et al apud PIERANTONI; VIANA, 2010). 

De acordo com Campos e colaboradores estes são aspectos positivos 

uma vez que obriga os cursos a dialogarem entre si compartilhando saberes e 

cenários de prática até a exigência de um maior protagonismo dos gestores 

municipais, que passam a participar de todo o processo de construção, 

implementação e avaliação do projeto, incluindo o investimento dos recursos 

envolvidos nos cenários de prática. (apud PIERANTONI; VIANA, 2010). 

 

 

2.5 Eixos estruturantes do Pró-Saúde 

 

A conformação de eixos estruturantes para o Pró-Saúde decorre do 

entendimento de que o processo de formação em saúde ainda estaria centrado 

na assistência individual, prestada em unidades especializadas. Assim a 

implementação do Pró-Saúde deveria ser o fio condutor para o deslocamento 

desse eixo para um processo formativo que comungue com as necessidades 

sociais e leva em consideração as dimensões históricas, econômicas e 

culturais da população, podendo ser tratada como a ―imagem objetivo‖ desse 

processo de transformação. Para que isso ocorra seria necessário 

instrumentalizar os profissionais para que dessem conta de abordar o processo 
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saúde-doença em todos os níveis de atenção dentro dos princípios que regem 

o sistema de saúde brasileiro. (BRASIL, 2007b).  

Para isso e para que o próprio Programa atinja aos objetivos de 

promover mudanças significativas no processo de formação dos profissionais 

da área da saúde para atender às demandas do sistema e às necessidades de 

saúde da população, são propostos três eixos de transformação e nove 

vetores:  

Eixo (A) Orientação Teórica, contemplando os vetores: 1) determinantes 

de saúde e doença, 2) produção de conhecimento segundo as necessidades 

do SUS e 3) pós-graduação e educação permanente; Eixo (B) Cenários de 

Prática, contemplando os vetores: 4) interação Ensino-Serviço, 5) 

diversificação dos cenários do processo de aprendizagem e 6) articulação dos 

serviços universitários com o SUS; e Eixo (C) Orientação Pedagógica, 

contemplando os vetores: 7) análise crítica da atenção básica, 8) integração do 

ciclo básico/ciclo profissional e 9) mudança metodológica. (BRASIL, 2007b). 

Para cada um desses vetores está definida uma ―imagem objetivo‖ que 

se mostra como situação desejável no futuro, conforme expresso no Quadro1.  

Segundo o documento do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007b) no 

processo de construção do projeto, de autoavaliação e de avaliação externa, os 

três eixos e os nove vetores devem ser utilizados para orientar a ação e definir 

o estágio em que se encontra o curso, indo desde o estagio I (situação mais 

tradicional ou conservadora), estágio II (intermediário) até o estágio III (quando 

a imagem objetivo é alcançada). 
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Quadro 1. Eixos, Vetores e Imagem Objetivo do Pró-Saúde  

EIXOS VETORES IMAGEM OBJETIVO 

A.Orientação 
Teórica 

 
1 Determinantes 
de saúde e 
doença 

A escola dedica importância equivalente aos 
determinantes de saúde e da doença, procurando, tanto 
na abordagem do conhecimento teórico, como em sua 
aplicação assistencial, manter adequada articulação 
biológico-social. 
 

 
2 Produção de 
conhecimento 
segundo as 
necessidades do 
SUS 

Escola com equilíbrio na produção de investigações sobre 
as necessidades da população e sobre os aspectos 
biomédicos/ tecnológicos, com forte interação com os 
serviços, inovações na gestão/análise de custo-
efetividade etc. 

 
3 Pós-graduação e 
educação 
permanente 

A IES trata de superar a tendência atual de pós-
graduação orientada exclusivamente à especialização e 
estimular a articulação com as necessidades 
assistenciais. 
 

B. Cenários 
de Prática 

 
4. Interação 
Ensino-Serviço 

A escola integra, durante todo o processo de ensino-
aprendizagem, a orientação teórica com a prática nos 
serviços públicos de saúde, em nível individual e coletivo, 
com participação de todas as áreas disciplinares. 
 

 
5. Diversificação 
dos cenários do 
processo de 
aprendizagem 

Atividades clínicas em unidades de atenção básica da 
rede do SUS, Unidades Básicas de Saúde, Unidades do 
Programa Saúde da Família (PSF), com prioridade 
ambulatorial, ou em serviços próprios da IES que 
subordinam suas centrais de marcação de consulta às 
necessidades locais do SUS. Internato ou equivalente 
desenvolvido em sua totalidade na rede do SUS. 
 

 
6. Articulação dos 
Serviços 
Universitários com 
o SUS 

Serviços próprios completamente integrados ao SUS, sem 
central de marcação de consultas ou de internações 
próprias das instituições acadêmicas. Desenvolvimento de 
mecanismos institucionais de referência e contra-
referência com a rede do SUS. 
 

C.Orientação 
Pedagógica 

 
7. Análise crítica 
da atenção básica 
 

O processo de ensino-aprendizagem toma como eixo, na 
etapa clínica, a análise crítica da totalidade da experiência 
da atenção à saúde, com ênfase no componente de 
atenção básica. 
 

 
8. Integração do 
ciclo básico/ciclo 
profissional 

Ensino com integração do ciclo básico com o profissional 
ao longo de todo o curso. Um dos métodos orientador da 
integração é a problematização. 

 
9. Mudança 
metodológica 

Ensino baseado, majoritariamente, na problematização 
em pequenos grupos, ocorrendo em ambientes 
diversificados com atividades estruturadas a partir das 
necessidades de saúde da população. Avaliação 
formativa e somativa, incluindo todos os aspectos da 
formação do estudante (conhecimentos, atitudes e 
habilidades). 

Fonte: Brasil (2007b). 
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Considerando o recorte da presente pesquisa em dois eixos do 

Programa, Orientação Teórica e Orientação Pedagógica, e em dois vetores, 

determinantes de saúde doença e mudanças metodológicas, foram detalhados 

a seguir os elementos constitutivos desses eixos e vetores. 

Orientação Teórica – este eixo deve fornecer aos alunos e aos 

trabalhadores da saúde, elementos que permitam uma abordagem ampliada do 

processo saúde/doença, uma visão crítica da atenção à saúde a ser ofertada 

no sistema de saúde, em especial na atenção básica, capaz de redirecionar 

protocolos e intervenções; fornecer instrumentação metodológica para o 

desenvolvimento de pesquisas como parte integrante do trabalho em saúde e 

como subsídio para práticas gerenciais pautadas em dados da realidade; além 

de contemplar mecanismos de educação permanente para os atuais e futuros 

profissionais da saúde não restritos à pós-graduação especializada, 

incentivando a incorporação de modalidades de educação à distância, bem 

como oferta de vagas de cursos de pós-graduação em áreas estratégicas ou 

com carências de profissionais qualificados para o SUS. (BRASIL, 2011b). 

 

... para a formação em saúde, devem ser destacados aspectos 
relativos aos determinantes de saúde e à determinação 
biológico-social da doença, estudos clínico-epidemiológicos, 
ancorados em evidências capazes de possibilitar a avaliação 
crítica do processo saúde-doença e de redirecionar protocolos 
e intervenções. Devem ser ainda pesquisados os componentes 
gerenciais do SUS, no estabelecimento de práticas apropriadas 
de gestão, visando alimentar processos de tomada de decisão 
e estimular a conformação de redes de cooperação técnica 
(BRASIL, 2007b, p.18). (Grifos nossos). 

 
Os possíveis estágios em que o curso se encontra no que diz respeito 

ao Vetor 1 - Determinantes de saúde e doença - são sintetizados da seguinte 

maneira:  

Estágio I – a escola prioriza a consideração de determinantes biológicos 

da doença, enfatizando uma abordagem de caráter curativo orientada ao 

indivíduo;  
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Estágio II – a escola considera os determinantes biológicos e sociais da 

doença, sem destacar adequadamente os aspectos relativos à normalidade em 

nível individual e coletivo; 

Estágio III – corresponde a imagem objetivo - a escola dedica 

importância equivalente aos determinantes de saúde e da doença, procurando, 

tanto na abordagem do conhecimento teórico, como em sua aplicação 

assistencial, manter adequada articulação biológico-social.  

As evidências sobre qual estágio se encontram o curso devem 

observar: (1) na proposta curricular, se considera os aspectos epidemiológicos, 

o entorno e as necessidades de saúde loco-regionais. (2) interação, diálogo 

frequente entre os docentes de disciplinas biológicas, clínicas e sociais, para 

análise de questões de interesse mútuo; e (3) articulação com igual prioridade 

dos aspectos relativos à promoção, prevenção, cura e reabilitação nas práticas 

de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2007b). 

Orientação Pedagógica – refere-se à orientação ou modelo ensino-

aprendizagem adotado pelo curso. De acordo com o Pró-Saúde, o processo de 

educação de adultos implica:  

 
na adoção de metodologias de ensino-aprendizagem que 
proponham concretamente desafios a serem superados pelos 
estudantes, que lhes possibilitem ocupar o lugar de sujeitos na 
construção do conhecimento, participando da análise do 
próprio processo assistencial em que estão inseridos e que 
coloquem o professor como facilitador e orientador desse 
processo (BRASIL, 2007b, p.23). (Grifos nossos). 
  

Este processo caracteriza-se como de ação-reflexão-ação e romperia 

com a clássica sequência teoria-prática na produção/transmissão do 

conhecimento. Isso, de acordo com o Programa, requer metodologias de 

ensino-aprendizagem mais dinâmicas como a problematização11, orientando a 

busca de conhecimentos e habilidades necessárias às intervenções, além de 

uma integração entre os ciclos básico/clínico e clínica/saúde coletiva. 

Argumenta-se que a velocidade na produção e divulgação de conhecimentos e 

                                                 
11

 A Metodologia da Problematização é uma alternativa de metodologia de ensino, em que os 
problemas são extraídos da realidade pela observação direta realizada pelos alunos, trabalha-
se intencionalmente com problemas da prática para o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem.  
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tecnologias na atualidade estaria exigindo uma formação voltada para a busca, 

seleção e avaliação crítica de dados e informações a serem incorporadas na 

prática da atenção à saúde. Trata-se de um processo de educação permanente 

que permitiria questionar a razão da escolha de determinado procedimento e 

as decisões tomadas em cada caso e na rotina do serviço como um todo. 

(BRASIL, 2007 b). 

Os possíveis estágios em que o curso se encontra no que diz respeito 

ao Vetor 9 - mudança metodológica são assim descritos: 

Estágio I – ensino centrado no professor, realizado fundamentalmente 

por meio de aulas expositivas para grandes grupos de estudantes. 

Estágio II – ensino que pode incluir inovações pedagógicas em caráter 

experimental, mas restritas a certas disciplinas. Ensino realizado, em geral, 

com pequenos grupos de estudantes. 

Estágio III – imagem objetivo - ensino baseado, majoritariamente, na 

problematização em pequenos grupos, ocorrendo em ambientes diversificados 

com atividades estruturadas a partir das necessidades de saúde da população. 

Avaliação formativa e somativa, incluindo todos os aspectos da formação do 

estudante (conhecimentos, atitudes e habilidades). 

As evidências, para a identificação do estágio seriam: a) o ensino-

aprendizagem se desenvolve em pequenos grupos. Estimula-se a busca de 

informação e o processo de autoaprendizagem, envolvendo situações 

diversificadas (resolução de problemas, análises de casos, simulações, dentre 

outras), e em distintos cenários (Escola, comunidade, etc.), estimulando 

capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas; b) estímulo à discussão crítica 

e reflexiva sobre as práticas, por todos os participantes no processo 

(professores, profissionais dos serviços, estudantes, usuários) visando à 

transformação da própria prática e da gestão das organizações envolvidas; c) 

avaliação participativa do aluno com metodologias quali-quantitativas e 

multirreferências, incluindo avaliação do currículo desenvolvido. 
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2.6 Aspectos operacionais do Pró-Saúde 

 

A estrutura do Pró-Saúde, em nível nacional, contempla um Conselho 

Consultivo, uma Comissão Executiva e uma Comissão Assessora, ficando para 

esta última a responsabilidade de estabelecer critérios, selecionar, acompanhar 

e avaliar o desenvolvimento dos projetos dos cursos de graduação que 

participam do Programa. Para a avaliação dos projetos da fase I foram 

definidos os seguintes critérios gerais: 

 

•Tratamento equilibrado dos três eixos (orientação teórica, 

cenários de prática e orientação pedagógica); 
•Clareza na abordagem conceitual (determinantes sociais do 
binômio saúde-doença) e esquema curricular; 
•Clara possibilidade de articulação com o serviço de saúde; 
•Orientação quanto à regulação e sistema de referência; 
•Possibilidade de compartilhar orçamento (escola e serviço); 
•Integração do Hospital Ensino nas redes de serviço, e 
•Indicação de parâmetros de avaliação (BRASIL, 2007b, p.28). 
 

No que se refere ao financiamento, a proposta orçamentária do projeto 

não poderiam ultrapassar R$ 300.000,00 multiplicado pelo número de anos do 

currículo do curso, liberados em três anos, após avaliação do Programa pelo 

Ministério da Saúde. O orçamento deve estar relacionado a cada um dos eixos 

do Pró-Saúde, ou seja, Orientação Teórica, Cenários de Prática e Orientação 

Pedagógica (BRASIL, 2007b). 

O Pró-Saúde não prevê o pagamento de qualquer modalidade de bolsa 

para profissionais e/ou docentes envolvidos no projeto, com duração inicial de 

três anos, isso para que o projeto tenha sustentabilidade e possa prosseguir 

após o encerramento do incentivo. 

Quanto aos municípios, para que pudessem estruturar as unidades de 

serviço que incorporam atividades curriculares obrigatórias dos cursos de 

enfermagem, odontologia e medicina, foi estabelecida uma parceria entre o 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e o Departamento de 

Atenção Básica (DAB) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS). Esses 

departamentos deveriam destinar recursos adicionais no valor de 
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R$100.000,00 (cem mil reais) por curso de graduação, aos municípios que 

aderissem ao Pró-Saúde e recebessem alunos de enfermagem, medicina e/ou 

odontologia nas unidades de saúde municipais com ESF, no ano de 2006. 

(BRASIL, 2007b). 

As atividades de acompanhamento e avaliação dos projetos são 

realizadas por instâncias distintas. A Comissão Gestora Local, composta por 

representantes dos docentes, gestor municipal, discentes e membros dos 

conselhos locais de saúde realiza o acompanhamento e auto-avaliação do 

projeto. Já o monitoramento e a avaliação são realizados por uma Comissão 

Assessora, composta por técnicos do Ministério da Saúde, da OPAS e de 

entidades externas, com experiência em formação nas áreas envolvidas. A 

avaliação é feita in loco e em seminários regionais e nacionais, com emissão 

de relatórios, utilizados como fonte documental na presente pesquisa.   
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CAPÍTULO III 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E ASPECTOS METODOLÓGICOS DO 

PROGRAMA DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

SAÚDE 

 

Considerando que existem múltiplas formas de abordar os objetos de 

estudo, tanto no que se refere ao recorte como à perspectiva de análise, é 

importante explicitar as teorias e os conceitos utilizados como referência, isto 

localiza o leitor e deixa claro o campo teórico a que se pretende vincular o 

trabalho. Assim, antes de iniciar a análise empírica das fontes, apresentamos o 

marco teórico que orientou a presente pesquisa. 

O marco teórico se mostra como ferramenta importante para dar 

direcionamento ao processo de investigação.  

Para Sabino (1992, p. 52), 

 

El marco teórico, también llamado marco referencial (y a veces, 
aunque con un sentido más restringido, denominado asimismo 
marco conceptual) tiene precisamente este propósito: dar a la 
investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y 
proposiciones que permitan abordar el problema. Es decir, se 
trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste 
cobre sentido, incorporando los conocimientos previos referentes 
al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útiles en 
nuestra tarea.  

 

Porém, deve-se ter claro que o marco teórico ―não é elaborado com a 

intenção de oferecer uma dissertação sobre uma teoria, mas de abordar só os 

aspectos que estão relacionados com o problema de pesquisa e em 

correspondência com as questões presentes e os objetivos propostos‖. (UFSM, 

2010, p. 01). 

Assim, a construção do marco teórico deste trabalho se deu por meio da 

contribuição de duas áreas de conhecimento: a educação e a saúde. No campo 

da saúde, buscou-se um referencial para o entendimento do processo saúde-

doença, um dos elementos constitutivos do Eixo Orientação Teórica. Já o 



62 

 

 

campo da educação contribuiu com aportes para a compreensão e análise do 

eixo Orientação Pedagógica, onde se apresentam as propostas metodológicas 

para promover mudanças no processo ensino-aprendizagem.  

  Para a construção do referencial do campo da saúde utilizou-se de 

estudos de Asa Cristina Laurell e Jaime Breilh, que tratam do processo saúde-

doença como determinação social. Em relação à área educacional adotaram-se 

as construções teóricas de Dermeval Saviani (Pedagogia Histórico Crítica) e 

Newton Duarte (crítica ao construtivismo) para realizar as análises referentes 

ao processo ensino-aprendizagem. Edilson Moreira de Oliveira, José Luís 

Vieira de Andrade e Maria Eliza Brefere Arnoni contribuíram com produções 

teóricas para a análise da temática da problematização, apresentada como 

uma das principais mudanças no processo ensino-aprendizagem no âmbito do 

Pró-Saúde. 

 

 

3.1 A contribuição teórica da área da saúde: o conceito de saúde/doença 

em uma perspectiva crítica 

 

De qualquer dimensão que se queira abordar a saúde/doença deve ser 

feita de forma contextualizada e histórica. No que diz respeito ao aspecto 

conceitual, o entendimento do processo de adoecimento sofreu e sofre a 

influência do pensamento hegemônico de cada época. No último século os 

avanços científicos no campo da medicina e da biologia, aliados a interesses 

econômicos, tornaram a explicação biologicista e curativa do processo 

saúde/doença a mais aceita e difundida.  

Mas, apesar da hegemonia dessa concepção outras explicações - contra 

hegemônicas - emergiram no sentido de realizar a crítica, denunciar as 

vinculações com setores conservadores da sociedade e propor interpretações 

que superem os limites da visão biologicista. Exemplo disso é a teoria da 

determinação social do processo saúde/doença, que defende que saúde e 

doença são conceitos inerentes à vida e resultam das condições concretas de 

existência. Partiu-se de questionamentos ao empirismo analítico, como 
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pressuposto metodológico, permitindo avanços em relação à visão linear e 

reducionista da causalidade na saúde. Contribuiu com ferramentas iniciais para 

abordar a saúde como um processo em movimento, superando o conceito 

unilateral de enfermidade, ao mesmo tempo em que explicava a 

multidimensionalidade da reprodução social, levando em consideração a 

relação individuo e a coletividade no processo saúde-doença. Esta abordagem 

retomou a visão dialética entre sociedade e natureza. Segundo Breilh (2010a, 

p. 13) recuperou-se ―el movimiento entre lo social y lo biológico (movimiento 

sujeto-objeto), como proceso mediado por las relaciones de poder (movimiento 

sujeto-sujeto)”.  

Assim, ao recuperar no campo da saúde a explicação dialética da 

relação sociedade-natureza e do social com o biológico  

 
… sentó las bases para una mirada distinta de esos vínculos 
tan importantes para la epidemiología, que fueron ampliamente 
explicados por la filosofía crítica del siglo XIX, pero que habían 
sido sepultados por el peso apabullante del positivismo y la 
hegemonía de la correspondiente visión lineal y biomédica.  
(BREILH, 2010a, p 13). 

 

 Segundo Perna e Albuquerque (2011, p. 08), ―Com orientação no 

materialismo histórico-dialético, as análises críticas estão dirigidas para as 

estruturas socioeconômicas dos países latinos em sua dinâmica interna, e nas 

relações destes com os países mais ricos‖. (PERNA; ALBUQUERQUE, 2011, 

p. 08). 

Neste aspecto merece destaque a epidemiologia social ou critica que 

tem como foco as estruturas socioeconômicas, já que entende ser esta a 

dimensão fundamental do processo saúde/doença, que se expressa no 

indivíduo, mas cuja explicação só é possível de ser identificada nos grupos 

sociais. A epidemiologia crítica surge na década de 1970, na América Latina, a 

partir de estudos de autores que buscavam estabelecer relações entre os 

níveis de saúde e a deterioração nos níveis de vida das populações dessa 

região, marcada por desigualdades estruturais no acesso e distribuição da 

riqueza, de bens e de serviços. Realizam uma crítica ao modo de produção 

capitalista, à forma de organização e divisão internacional do trabalho e à 
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lógica interna dessa forma de produzir e reproduzir a vida material e espiritual 

dos homens.12  

Admitem-se como marco desse pensamento, os estudos de Asa Cristina 

Laurell, de 1976, que investigou e relacionou o processo de trabalho com os 

modos de adoecimento de grupos, constituindo-se em uma das mais 

importantes contribuições para campo crítico da saúde. Na mesma década, 

Jaime Breilh utiliza pela primeira vez o conceito de determinação social da 

saúde em sua tese de mestrado, publicada na forma de livro em 1979. A partir 

desses autores se estabeleceu a primeira discussão sistemática e profunda 

sobre a determinação social da saúde e a categoria de reprodução social como 

elemento que define as dimensões da determinação social da vida e da saúde.  

Os textos de Breilh ao tomar a determinação social do processo 

saúde/doença como objeto de estudo e categoria central de uma epidemiologia 

contra hegemônica, se preocupa em debater a noção da determinação a partir 

de uma perspectiva marxista, propondo a partir da categoria da reprodução 

social trabalhar a complexidade da saúde. Realiza uma critica ao causalismo, 

levantando a partir disto alternativas para a complexidade, 

multidimensionalidade e caráter contraditório da saúde. (NOGUEIRA, 2010). 

Segundo Jaime Breilh (2009, p. 266) - uma referência teórica desse 

pensamento - 

 
(...) la salud es un proceso complejo socio-eco-biológico y, a  
pesar de que, lo que suele reconocerse como salud es sólo esa 
parte “distal” o “terminal” de un complejo proceso de 
determinación, su desarrollo ocurre más allá del orden individual 
y de la aparición de consecuencias físicas y mentales, y debe 
abrirse a una visión integral de la salud.  

 
Embora a saúde ou a doença se evidencie em nível individual, uma vez 

que é no indivíduo que se expressam os fenômenos como depositário último, 

na verdade resulta de um largo processo de determinação, que radica em 

outras esferas. Pode-se dizer que os diferentes níveis de saúde de uma 
                                                 
12

 Entre os autores que marcaram a origem deste pensamento, destaca-se: Asa Cristina Laurell 

(México), Jaime Breilh e Edmundo Granda (Equador), Juan César Garcia (Argentina), além de 
nomes do Brasil como Cecília Donnangelo, Carlos Gentile de Mello e Sérgio Arouca.  
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população expressam as diferenças socioculturais e econômicas existentes na 

sociedade. A saúde depende da qualidade e do acesso ao consumo de certos 

bens e serviços como moradia, alimentação, educação e assistência à saúde, 

ou seja, é a síntese de um conjunto de determinações que operam numa 

sociedade concreta, produzindo, nos diferentes grupos sociais, o aparecimento 

de riscos ou potencialidades característicos que se manifestam na forma de 

perfis ou padrões de doença ou saúde. 

 A teoria da determinação social se serve de categorias de outros 

campos do conhecimento, como por exemplo, processo de trabalho, relações 

de produção, exploração econômica, avançando na análise histórica do 

conceito de saúde/doença, do poder médico e da medicalização da sociedade, 

rompendo com as explicações restritas aos limites das ciências biológicas. 

(PAIM, 2008). 

Para Laurell a categoria trabalho é identificada como eixo da 

determinação social, evidenciando que as condições advindas do exercício 

profissional determinam a saúde ou a doença. ―Laurell (1982) não menospreza, 

evidentemente, os fatores biológicos na conformação do processo saúde-

doença, mas observa que o próprio processo biológico humano é social‖. 

(PERNA; ALBUQUERQUE, 2011, p.10). 

A autora busca demonstrar que ―a doença, tem caráter histórico e                                      

social‖, define o seu objeto de estudo ―de modo a permitir um aprofundamento 

na compreensão do processo saúde-doença como processo social‖ e define o 

―modo de conceituar a determinação (a causalidade)‖. (LAURELL, 1982, p.02-

03). 

Sobre o caráter histórico e social da doença Laurell (1982, p. 03) afirma 
que: 

 

A melhor forma de comprovar empiricamente o caráter histórico 
da doença não é conferida pelo estudo de suas características 
nos indivíduos, mas sim quanto ao processo que ocorre na 
coletividade humana. A natureza social da doença não se 
verifica no caso clínico, mas no modo característico de adoecer 
e morrer nos grupos humanos. 
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Assim, os perfis patológicos13 apresentados em momentos históricos 

específicos se mostram claramente distintos, não conseguindo explicá-los 

biologicamente ou pela abordagem estritamente médica, mas pelas 

características das formações sociais em cada momento. Outra forma de 

mostrar o caráter social da doença e que permite também um aprofundamento 

na determinação social dos perfis patológicos é a análise das condições 

coletivas de saúde em diferentes sociedades, no mesmo momento histórico. 

(LAURELL, 1982). 

Segundo a autora para que se possa demonstrar o caráter social da 

doença deve-se, também, estudar o tipo, a frequência e a distribuição da 

moléstia nos diversos grupos sociais que constituem as sociedades 

específicas. Assim, fica explícita a articulação entre o processo social e o 

processo de saúde e doença. Segundo Laurell (1982), é fácil comprovar em um 

dado momento o caráter social do próprio conceito de saúde e doença. Em 

uma sociedade capitalista, por exemplo, esse conceito está centrado na 

biologia individual, retirando seu caráter social e relacionando a doença à 

incapacidade de trabalhar, o que impossibilitaria a acumulação capitalista pela 

exploração do trabalho não pago (mais valia). 

Ainda para a autora, para se compreender o caráter social do processo 

saúde-/doença deve-se analisar duas questões: o objeto de estudo e a 

determinação. Em relação à primeira, ―é preciso definir o que estudar e como 

investigar para gerar conhecimento relativo ao processo saúde-doença, 

enquanto processo social‖. Esse fato comprova que o objeto de estudo não se 

mostra ao nível individual mais sim de um grupo ―construído em função de suas 

características sociais, colocado somente em segundo lugar às características 

biológicas‖ (LAURELL, 1982, p. 10). 

Quando Laurell trata do processo saúde-doença no âmbito coletivo 

revela que: 

 

Por processo saúde-doença da coletividade, entendemos o 
modo específico pelo qual ocorre no grupo o processo 

                                                 
13

 O perfil patológico se constitui considerando o tipo de patologia e a frequência que 
determinado grupo apresenta em um dado momento. (LAURELL, 1982). 
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biológico de desgaste e reprodução, destacando como 
momentos particulares a presença de um funcionamento 
biológico diferente como consequência para o desenvolvimento 
regular das atividades cotidianas, isto é, o surgimento da 
doença. Definido desta maneira, o processo saúde/doença 
manifesta-se empiricamente de maneiras diversas. Por um 
lado, expressa-se em indicadores, tais como a expectativa de 
vida, as condições nutricionais e a constituição somática e, por 
outro, nos modos específicos de adoecer e morrer, isto é, no 
perfil patológico do grupo, dado pela morbidade ou pela 
mortalidade. (LAURELL, 1982, p. 12). 

 

A teoria da causalidade não dá conta de explicar esta complexidade, 

uma vez que centra seu olhar sobre o corpo e no biológico. Para Breilh citado 

por Fleury-Teixeira e Bronzo (2010) é na classe social que se procura localizar 

o determinante central, buscando identificar perfis epidemiológicos diferentes 

que possam acompanhar a distinção de classes sociais dentro das sociedades.  

De acordo com Laurell (1982, p. 03) a saúde e a doença têm um caráter 

histórico e social. ―Logo, a natureza social da doença não se verifica no caso 

clínico, mas no modo característico de adoecer e morrer nos grupos humanos‖. 

Sendo o caráter social da doença passível de apreensão não ao se estudar o 

doente, mas os perfis patológicos que os grupos sociais apresentam que se 

modificam ao longo do tempo e são resultantes das transformações da 

sociedade.  

Complementarmente Breilh (2010a, p 13) afirma que a determinação 

social da doença seria a unidade entre determinação biológica e social, 

reconhecendo a especificidade de cada um e, ao mesmo tempo, as relações 

que conservam entre si. A saúde do indivíduo ou população tem estreita 

vinculação com o mundo onde vive, sendo a síntese de valores, recursos e 

condições de vida. 

Com esta concepção de saúde-doença, que em nosso entendimento é a 

que melhor explica a complexidade que envolve este fenômeno humano, 

buscar-se-á analisar a concepção que fundamenta a proposta do Pró-Saúde no 

que se refere a este processo.  
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3.2 A contribuição teórica da área da educação: o processo ensino-

aprendizagem em uma perspectiva crítica 

 

No que diz respeito ao entendimento do processo ensino/aprendizagem 

e as metodologias afetas, também sofrem a influência do pensamento 

hegemônico de cada época. Diferentes perspectivas teóricas orientam as 

práticas pedagógicas nos diversos contextos históricos, muito delas 

antagônicas. Neste aspecto também nos filiamos ao pensamento crítico do 

campo educacional, tomando como referência autores como Dermeval Saviani 

e a Pedagogia Histórico-Critica. Este referencial foi apresentado na década de 

1980, e desde a sua primeira formulação tem como elemento central o saber 

objetivo e possui suas raízes nos escritos de Karl Marx. Busca explicar ―como 

são produzidas as relações sociais e suas condições de existência até a 

inserção da educação nesse processo‖. (SAVIANI, 2011, p. 120). 

A pedagogia histórico-crítica ―vai tomando forma à medida que se 

diferencia no bojo das concepções criticas‖; se baseia em um tipo de 

pedagogia que se distancia da visão critico-reprodutivista14, ou seja, articula um 

tipo de orientação pedagógica que seja critica sem ser reprodutivista. 

―Procurava reter o caráter critico de articulação com as condicionantes sociais 

que a visão reprodutivista possui, vinculado, porém, à dimensão histórica que o 

reprodutivismo perde de vista‖. (SAVIANI, 2011, p. 61). 

Para Saviani (2011) o marco que configurou a concepção histórico-

critica se deu em 1979, no bojo das discussões sobre a necessidade de se 

abordar dialeticamente a educação. Era uma tentativa de superação do critico-

reprodutivismo, entendendo que se devem propor alternativas e não apenas 

fazer a critica ao existente. Assim, por volta de 1983, a partir de inúmeros 

trabalhos de vários autores, consegue-se chegar a uma hegemonia na 

                                                 
14

 A visão crítico-reprodutivista surgiu em consequencia do movimento de maio de 1968, 
conhecido como a tentativa da revolução cultural dos jovens. No Brasil, no contexto da ditadura 
militar realizaram-se criticas ao caráter que o governo imprimia a educação. Muitos educadores 
não satisfeitos com a educação oficial (autoritária e tecnocrática) por influencia de autores 
franceses como Bourdieu (1970) e Passeron (1971) passaram a evidenciar na educação o 
papel da reprodução das relações sociais de produção. De acordo com Saviani (2011), essa 
pedagogia era capaz de fazer a critica do existente, de explicar os mecanismos do existente, 
mas não possuía proposta de intervenção prática.  
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discussão pedagógica, por meio de uma proposta que não era nem 

tradicional15 nem escolanovista16, muito menos tecnicista17. 

A pedagogia histórico-crítica ―envolve a necessidade de se compreender 

a educação no seu desenvolvimento histórico-objetivo‖ e como conseqüência, 

―a possibilidade de se articular uma proposta pedagógica cujo ponto de 

referência, cujo compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua 

manutenção, a sua perpetuação‖, tendo como pressupostos a concepção 

dialética da história. (SAVIANI, 2011, p. 80). 

Para Saviani (1991), é extremamente importante discutir a necessidade 

de o educador brasileiro passar do senso comum para a consciência filosófica 

na compreensão de sua prática educativa. Para isso aponta o método 

materialista histórico dialético como instrumento desta prática e explica que a 

superação da etapa de senso comum educacional (conhecimento da realidade 

empírica da educação), por meio da reflexão teórica (movimento do 

pensamento, abstrações), para a etapa da consciência filosófica (realidade 

concreta da educação, concreta pensada, realidade educacional plenamente 

compreendida) é necessária. Sobre estas questões, escreve:  

 

                                                 
15

 Pedagogia tradicional leiga, inspirada no liberalismo clássico, nesta concepção a educação é 
vista como direito de todos e dever do Estado, sendo a marginalidade associada à ignorância. 
A escola surge como um ―antídoto‖, difundindo a instrução. (SAVIANI, 2011, p. 76). 
 
16

 Escolanovismo ou Escola Nova se inspirou na concepção humanista moderna da filosofia da 
educação. No Brasil a década de 1920 era campo fértil para essa nova influencia com a 
criação da Associação Brasileira de Educação (ABE) que aglutinou os denominados ―pioneiros 
da educação nova‖. Com o lançamento do manifesto dos pioneiros, em 1932, se firma o marco 
da ascendência escolanovista no Brasil. Esse movimento atingiu o seu auge por volta de 1960, 
quando entra em refluxo, em função de uma nova tendência da política educacional, que se 
poderia chamar de "os meios de comunicação de massa" e "as tecnologias de ensino". Ocorre 
um movimento de reforma na pedagogia tradicional, na qual a marginalidade não é mais do 
ignorante e sim do rejeitado, do anormal e inapto, desajustado biológica e psicamente. A 
escola passa a ser então a forma de adaptação e ajuste dos indivíduos à sociedade. (SAVIANI, 
2011). 
 
17

 Pedagogia tecnicista no Brasil se firmou a partir de 1969, quando da reestruturação do 
ensino superior (Lei n. 5.540 e Parecer n. 252/69), que reformulou os cursos de pedagogia que 
passaram a ser organizados para a formação de técnicos e de habilitações profissionais. 
Ganha força com a Lei n. 5.692 de 1971, com a tentativa de profissionalização universal do 
curso de 2.

O 
grau. Mas, é na década de 1970 que se impõe como modelo de formação a partir 

do acordo MEC-Usaid e das ideias de racionalidade, eficiência e produtividade. O tecnicismo 
define a marginalidade como ineficiência e improdutiva. A função da escola então passa a ser 
de formação de indivíduos eficientes, para o aumento da produtividade social, associado 
diretamente ao rendimento e capacidades de produção capitalista. (SAVIANI, 2011). 
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Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa senão o 
processo de construção do concreto de pensamento (ela é uma 
lógica concreta) ao passo que a lógica formal é o processo de 
construção da forma de pensamento (ela é, assim, uma lógica 
abstrata). Por aí, pode-se compreender o que significa dizer 
que a lógica dialética supera por inclusão/incorporação a lógica 
formal (incorporação, isto quer dizer que a lógica formal já não 
é tal e sim parte integrante da lógica dialética). Com efeito, o 
acesso ao concreto não se dá sem a mediação do abstrato (...). 
Assim, aquilo que é chamado lógica formal ganha um 
significado novo e deixa de ser a lógica para se converter num 
momento da lógica dialética. A construção do pensamento se 
daria pois da seguinte forma: parte-se do empírico, passa-se 
pelo abstrato e chega-se ao concreto. (SAVIANI, 1991; p.11). 

 

Além disso, Saviani pretende por meio do conceito de modo de 

produção, rastrear o percurso da educação, ou seja, tentar explicar que novas 

formas de educação foram geradas a partir de mudanças nas formas de 

produção da existência humana.  ―Para a pedagogia histórico-crítica, educação 

é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada individuo singular a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens‖. (SAVIANI, 2011, p.13). 

O saber que interessa seria o que faz referência ao resultado do 

processo de aprendizagem e está relacionado ao saber objetivo produzido 

historicamente. Do ponto de vista histórico-critico se pode desmontar o 

raciocínio positivista que possuem como premissa maior vincular a objetividade 

à neutralidade, o que se mostra impossível, uma vez que através da crítica 

estabelecida se consegue negar a neutralidade ao mesmo tempo em que se 

afirma a objetividade. Para Saviani (2011) é através da historicização que se 

resgata a objetividade e a universalidade do saber.  

Em síntese, o processo educacional, na concepção histórico-crítica, teria 

como desafio: 

 

a) Identificar as formas mais desenvolvidas em que se 
expressa o saber objetivo produzido historicamente, 
reconhecendo as condições de sua produção e 
compreendendo as suas principais manifestações. Bem como 
as tendências atuais de transformação. 
b) Converter o saber objetivo em saber escolar, de modo 
que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo 
escolares. 
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c) Prover dos meios necessários para que os alunos não 
apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas 
aprendam o processo de sua produção, bem como as 
tendências de sua transformação (SAVIANI, 2011, pp 08-09).  

 

Quanto à natureza da educação pode-se entender que esta não se 

reduz ao ensino, mas é certo que ensino é educação e, como tal, participa da 

natureza própria do fenômeno educativo.  

 
Assim, a atividade de ensino, a aula, por exemplo, é alguma 
coisa que supõe ao mesmo tempo a presença do professor e a 
presença do aluno. Ou seja, o ato de dar aula é inseparável da 
produção desse ato e de seu consumo. A aula é, pois 
produzida e consumida ao mesmo tempo (produzida pelo 
professor e consumida pelos alunos). (SAVIANI, 2011, p. 12). 

 

De acordo com Saviani (2011, p. 13) a educação pertence ao trabalho 

não material, logo o que não se mostra garantido pela natureza deve ser 

produzido historicamente pelo homem. Só se aprende de fato quando o objeto 

de aprendizagem se transforma em uma espécie de segunda natureza, ou 

ainda, quando se adquire um habitus. O trabalho educativo se constitui no ―ato 

de produzir, direta e intencionalmente, em cada individuo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens‖. Assim, o objeto da educação remete tanto a identificar os elementos 

culturais que devem ser assimilados para que o homem se torne humano, 

como descobrir qual o caminho para se atingir esse objetivo.  

Em relação à identificação dos elementos culturais que envolvem esse 

contexto deve-se levar em consideração a noção do que vem a ser o clássico 

na pedagogia. ―O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como 

essencial‖, ou seja, ―aquilo que resistiu aos embates do tempo‖, sendo 

reconhecido como útil. Por exemplo, uma seleção de conteúdos para serem 

trabalhados pedagogicamente. (SAVIANI, 2011, p.13 e 17). 

Já em relação ao caminho que deve descobrir para se alcançar os 

objetivos Saviani (2011, p. 13) coloca que ―trata-se da organização dos meios, 

através dos quais, progressivamente, cada indivíduo singular realize, na forma 

de segunda natureza, a humanidade produzida historicamente‖. Logo a escola 

―é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado‖.  
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Nessa colocação o autor deixa claro que tipo de saber a escola deve 

selecionar como relevante. Conhecimento elaborado, saber sistematizado e 

cultura erudita, e não um conhecimento espontâneo, saber fragmentado e a 

cultura popular (SAVIANI, 2011, p.14). 

Em resumo, ―pela mediação da escola, acontece a passagem do saber 

espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à erudita‖, destacando-

se que essa mediação trata-se de um movimento dialético. (SAVIANI, 2011, p. 

20). 

Saviani conclui esse pensamento com o seguinte trecho: 

 

A compreensão da natureza de educação enquanto um 
trabalho não material, cujo produto não se separa do ato de 
produção, permite-nos situar a especificidade da educação 
como referida aos conhecimentos, idéias, conceitos, valores, 
atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos 
necessários à formação da humanidade em cada individuo 
singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz, 
deliberada e intencionalmente, através de relações 
pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre 
os homens. (SAVIANI, 2011, p. 20). 

 

Ao abordar o conceito de pedagogia Saviani (2011, p. 66) afirma que ―é 

o processo pelo qual o homem se torna plenamente humano‖. O autor 

diferencia a pedagogia geral da escolar, sendo que a geral envolve a noção 

cultural como um todo, tudo o que o homem constrói. Já a escolar é aquela 

ligada ao saber sistematizado, elaborado e metódico, descobrindo processos, 

organizando formas e tornando possível a assimilação de um conteúdo 

determinado historicamente. Em termos pedagógicos, ―é possível articular a 

questão referente à forma e conteúdo com a socialização do saber produzido‖. 

(SAVIANI, 2011, p. 66). 

 A dialética tem por função estabelecer a relação entre conteúdo e 

método. Quando se insiste na importância dos conteúdos se ressalta a tarefa 

de trabalhar a educação em concreto (lógica da dialética) e não de forma 

abstrata (lógica formal). Aqui o conteúdo ganha importância, tratando as formas 

em concreto pela via dos conteúdos. Logo, não há uma divisão entre forma e 

conteúdo. Em cada situação de ensino, o conteúdo é retomado com tratamento 



73 

 

 

diferenciado, e cada uma delas serve de patamar para o momento seguinte. As 

situações de ensino não são estanques e isoladas, ao contrário, são 

interligadas e interdependentes e, portanto, o limite entre elas não é claramente 

demarcado. (SAVIANI, 2011). 

Quanto aos métodos, dentro da pedagogia histórico-critica deve-se 

avançar para além dos métodos novos e tradicionais; superando-os por 

contribuição. Deve-se estimular a iniciativa do aluno, sem abrir mão do 

professor, favorecendo o diálogo dos alunos entre si e com o professor, nem 

deixando de valorizar o dialogo com a cultura acumulada historicamente. 

Devem-se levar em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem 

e o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica 

dos conhecimentos (sua ordenação e gradação para efeitos de transmissão-

assimilação dos conteúdos cognitivos). Não se trata de uma mistura de 

métodos, mas de uma reorganização lógica, vinculando educação e sociedade. 

(superação de ações fragmentadas). (SAVIANI, 1997). 

Na pedagogia tradicional o método consiste em preparação dos alunos; 

apresentação de novos conhecimentos; assimilação de conteúdos; 

generalização; aplicação. A pedagogia nova de Dewey é composta por: 

atividade, problema; coleta de dados; hipótese e experimentação. Já no 

método proposto por Saviani tem-se a: (1) prática social (inicial); (2) a 

problematização, (3) a instrumentalização; (4) a catarse e (5) a prática social 

(final). (SAVIANI, 1997). 

A prática social (1) é o ponto de partida sendo comum a professores e 

alunos. Ambos estão inseridos na mesma prática, porém em posições distintas, 

o aluno possui compreensão sincrética (caótica, confusa, não se tem clareza 

dos elementos que constituem a totalidade) enquanto a compreensão do 

professor é sintética (articulação dos conhecimentos e experiências que detém 

relativamente à prática social). Compreensão denominada de síntese precária, 

em outras palavras, o professor necessita de preparação para a aula e 

sistematização dos conteúdos que será transmitido. (SAVIANI, 1997). 

Na problematização (2) devem ser identificados os principais problemas 

postos pela prática social. Neste momento define-se qual conhecimento é 
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necessário dominar (sendo dominado sobre a liderança do professor, condutor 

do processo). Esse ponto se dá por meio da detecção de questões que 

precisam ser resolvidas no âmbito da prática social. (SAVIANI, 1997). 

Na instrumentalização (3) apropria-se das ferramentas (instrumentos), 

teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados 

na prática social. A transmissão pode ser direta ou indireta por parte do 

professor, dependendo do objetivo que se tenha, de acordo com o conteúdo. 

(SAVIANI, 1997). 

 A Catarse (4) seria o momento elaborado através de uma expressão 

para a nova forma de entendimento da prática social. Efetiva incorporação dos 

elementos culturais e estruturação dos conhecimentos científicos de forma 

sintética. ―Ponto culminante do processo educativo‖, passagem da síncrese à 

síntese, levando os alunos a obterem uma compreensão tanto quanto era 

possível ao professor. (SAVIANI, 1997, p. 82). 

E por fim a prática social (5) seria o ponto de chegada, vislumbrando a 

possibilidade de transformação da realidade, da própria prática social, onde é 

compreendida como ascensão ao nível sintético pelos alunos. (SAVIANI, 

1997). 

Para Saviani (1997, p. 82), a equiparação entre professor e aluno no 

inicio do processo de ensino-aprendizagem inviabiliza a ação pedagógica, pois 

parte-se da desigualdade real para uma igualdade possível. A educação seria 

―uma atividade que supõe uma heterogeneidade real e uma homogeneidade 

possível‖. Se resumindo a uma desigualdade (em relação ao conhecimento) no 

ponto de partida e uma igualdade no ponto de chegada, não transformando ―de 

modo direto e imediato e sim de modo indireto e mediato, agindo sobre os 

sujeitos da pratica‖.  

Nessa mesma perspectiva de análise, problematizando o processo 

ensino-aprendizagem Oliveira, Almeida e Arnoni (2007, p. 144) afirmam que o 

‖Ensino refere-se à relação do professor com o saber; e aprendizagem, à 

relação do aluno com o saber‖, enfatizando que essa concepção se constitui 

em processos distintos. Aprofundando essa temática os autores propõem o que 
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denominaram de Metodologia da Mediação Dialética (MMD), fundamentada na 

categoria de mediação da pedagogia histórico-critica.  

A Metodologia da Mediação Dialética (MMD) consiste: 

 
(...) em uma proposição metodológica formada por uma 
seqüência de situações de ensino (processo de ensino) que 
potencializa ao aluno a aprendizagem do conteúdo trabalhado 
(processo de aprendizagem). Essa proposição, elaborada na 
perspectiva da Mediação Dialética, possibilita ao professor 
compreender as ações de planejar, desenvolver e avaliar o 
processo de ensino e de intervir no processo de aprendizagem, 
dele decorrente, permitindo a elaboração do saber pelo sujeito 
da aprendizagem: o aluno. Ela exige um trabalho organizado, 
de forma articulada, por parte de quem ensina e de quem 
aprende. (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, pp 146-147). 

 

Didaticamente, a M.M.D. é composta por quatro momentos pedagógicos 

(etapas). O 1º momento denominado Resgatando/Registrando: Resgatar para 

a autora seria a busca por um ponto de partida para o processo de ensino que 

seja comum ao aluno e ao professor por meio de diferentes linguagens. Da 

mesma maneira que o professor apresenta aos alunos atividades que 

envolvem o conteúdo trabalhado, o aluno no decorrer do seu desenvolvimento 

expõe suas ideias inicias sobre o conteúdo. Dessa maneira esse momento 

representa ―a objetivação do saber subjetivo do aluno. De posse dessas 

informações, o professor delimita o saber que o aluno possui do objeto em 

estudo e, comparando-o com o saber pretendido, depreende a tensão entre 

ambos e elabora a problematização‖. (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 

150). 

No 2º momento – Problematizando, se entende que ―problematizar é 

colocar o sujeito em uma situação de ensino problematizadora, capaz de levá-

lo a compreender mentalmente as divergências entre seu saber imediato e o 

saber mediato trabalhado pelo processo de ensino‖ (OLIVEIRA; ALMEIDA; 

ARNONI, 2007, p. 151). Logo a problematização torna evidente a divergência 

entre esses saberes, tencionando-os pela contradição que além de gerar 

motivação cria caminhos para o sujeito buscar novas relações. Através dos 

saberes disponíveis estimula o aluno a pensar e elaborar soluções e, 



76 

 

 

simultaneamente, leva-o a perceber que seus saberes iniciais não são 

suficientes para a resposta suscitada. Em resumo: 

 

A atividade problematizadora, para ser percebida e 
compreendida pelo pensamento, precisa apresentar a 
qualidade particular de não facilitar e nem dificultar, em 
demasia, seu entendimento. Ela é capaz de gerar tensão entre 
o saber específico do aluno (imediato) e o saber geral da 
produção científica (mediato) e de estimular o aluno na busca 
de novos saberes. (OLIVEIRA, ALMEIDA, ARNONI, 2007, p. 
151). 

 

 No 3º momento – Sistematizando - a autora define sistematizar como 

sendo a maneira de desenvolver situação de ensino que ensejam ao aluno 

compreender as relações de sentido entre aspectos do seu saber imediato e 

elementos do saber mediato pretendido, por intermédio do diálogo. Esse 

diálogo, promovido pelo professor, favorece a explicitação dos aspectos da 

problematização, a discussão do saber científico a eles relacionado, 

potencializa que o pensamento gere a superação do imediato no mediato, a 

elaboração de sínteses cognitivas e a internalização do saber aprendido. 

(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007). 

Por fim o 4º momento intitulado como Produzindo, os autores declaram 

que produzir é desenvolver situações de ensino para que o aluno possa 

expressar as sínteses cognitivas elaboradas, ao vivenciar as etapas da 

―Metodologia da Mediação Dialética‖. O aluno, por intermédio das diferentes 

linguagens, representa o saber elaborado, os conceitos. É o ponto de chegada 

do processo de ensino, um saber provisório que se torna imediatamente um 

novo ponto de partida, constituindo-se em um elemento imprescindível para 

avaliar o referido processo (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 07-08). 

Em síntese seria o professor quem elabora e ―aplica‖ a problematização, 

através do saber inicial resgatado durante o processo de utilização da M.M.D, 

servindo como ponto de partida, podendo o professor identificar as 

contradições entre o conhecimento inicial do aluno e o conteúdo a ser 

ensinado. Não se coloca aqui uma separação entre conteúdo e forma. 

Quanto à discussão, na problematização deve ocorrer de maneira que 

gere tensões, estimulando o aluno a argumentar sobre suas próprias idéias ou 
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de colegas (através de trocas verbais ou escritas entre alunos e professores), 

para que a partir de então se organize o saber atual. Assim, não se deve 

confundir a problematização com as conversações em sala de aula, onde 

através de perguntas e respostas não se provoca essa tensão. (OLIVEIRA; 

ALMEIDA; ARNONI, 2007). 

 

Logo a mediação dialética constitui: 

 
(...) o pressuposto teórico-filosófico que possibilitará 
compreender as relações de tensão que se estabelecem no 
processo de ensino e no de aprendizagem. (...) Nesta ótica, a 
mediação pedagógica é uma relação dialética – mediação 
pedagógico-dialética – que caracteriza o processo de ensino 
aprendizagem, uma vez que em ambos os sujeitos envolvidos 
lidam com saberes, o mediato e o imediato (OLIVEIRA, 
ALMEIDA, ARNONI, 2007, p. 143). 

 

Os autores destacam as etapas da prática educativa como 

planejamento, desenvolvimento e avaliação e consideram que a qualidade 

dessas práticas se dá em virtude de ―seu caráter mediato e inovador, com 

finalidades vinculadas conscientemente a prática: um instrumento teórico de 

transformação da realidade‖. (OLIVEIRA, ALMEIDA E ARNONI, 2007, p. 142). 

Os elementos apresentados até aqui se diferenciam radicalmente da 

denominada pedagogia do ―aprender a aprender‖18, que retira da escola a 

tarefa de transmissão do conhecimento objetivo que possibilitaria a verdade, e 

descaracteriza o papel do professor como detentor desse saber, negando o 

próprio ato de ensinar. Sobre este tema merece destaque os estudos de 

Newton Duarte, onde realiza duras criticas ao construtivismo, hegemônico na 

educação brasileira nas últimas décadas, particularmente com a mundialização 

do capital e a difusão em toda a América Latina do modelo neoliberal, 

acompanhado no plano teórico do pós-modernismo e pós-estruturalismo. 

                                                 
18

 A difusão do lema do ―aprender a aprender‖ se deu particularmente por meio do Relatório 
coordenado por Jacques Delors, denominado ―Educação um Tesouro a Descobrir‖, elaborado 
para a UNESCO em 1996, e que apresenta os pilares para a educação no século XXI. Esse 
relatório foi publicado no Brasil em 1998, com apoio do Ministério da Educação e apresentação 
do então Ministro Paulo Renato Souza. Ver: ―Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre educação para o século XXI‖. Educação: um tesouro a descobrir. 
(DELORS, 1998). 
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Segundo Duarte (2004) o lema ―aprender a aprender‖ se mostra como palavra 

de ordem democrática para perpetuar o capitalismo caracterizando uma 

educação democrática.   

Suas críticas se referem a Jean Piaget e as apropriações neoliberais e 

pós-modernas da teoria Vigotskiana. Para Duarte (2004) a teoria de Piaget 

aproxima-se dos ideários pedagógicos do lema ―aprender a aprender‖ e dos 

métodos ativos, cujas origens remontam ao movimento escolanovista. 

Vários autores já destacaram aspectos que teriam contribuído para a 

difusão do construtivismo na cultura educacional e pedagógica brasileira, em 

particular a associação teórica e ideológica ao ideário escolanovista e ao poder 

de sedução e, consequente, alienação que provocaria nos educadores.  

(ROSSLER , 2005).  

Para Duarte (2003) a chamada Pedagogia das Competências integra a 

Pedagogia do ―aprender a aprender‖ que nada mais é do que o aprender 

fazendo ou o famoso learning by doing da pedagogia de John Dewey19. 

Segundo Duarte (2004) as pedagogias centradas no lema ―aprender a 

aprender‖ são, antes de mais nada, pedagogias que retiram da escola a tarefa 

de transmissão do conhecimento objetivo, a tarefa de possibilitar aos 

educadores o acesso a verdade, ou seja, desvalorizam a transmissão, pela 

escola, do saber objetivo e descaracterização do papel do professor como 

detentor desse saber, resumindo na própria negação do ato de ensinar. 

Para este autor (DUARTE, 2003, p.07-10) o lema ―aprender a aprender‖ 

possui quatro pensamentos valorativos. O primeiro, ―são mais desejáveis as 

aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está ausente a 

transmissão, por outros indivíduos, de conhecimentos e experiências‖. O 

segundo ―é mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, 

elaboração, descoberta, construção de conhecimentos, do que esse aluno 

aprender os conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras 

                                                 
19

 John Dewey é o nome mais célebre da corrente filosófica que ficou conhecida como 
pragmatismo, embora ele preferisse o nome instrumentalismo - uma vez que para essa escola 
de pensamento as ideias só têm importância desde que sirvam de instrumento para a 
resolução de problemas reais. No campo específico da pedagogia, a teoria de Dewey se 
inscreve na chamada educação progressiva.  
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pessoas‖. O terceiro posicionamento valorativo pressupõe que ―a atividade do 

aluno, para ser verdadeiramente educativa, deve ser impulsionada e dirigida 

pelos interesses e necessidades da própria criança‖ e o último posicionamento 

defende o postulado de que ―a educação deve preparar indivíduos para 

acompanharem a sociedade em acelerado processo de mudança‖.  

Em outras palavras a pedagogia do ―aprender a aprender‖ se constitui 

em ideias pedagógicas cujas origens estão no movimento escolanovista e se 

associam a posicionamentos negativos sobre o ato de ensinar, uma vez que, 

aquilo que o indivíduo aprende por si mesmo é superior àquilo que ele aprende 

através da transmissão por outras pessoas; o método de construção do 

conhecimento é mais importante do que o conhecimento já produzido 

socialmente; a atividade educativa do aluno deve ser impulsionada e dirigida 

pelos interesses e necessidades do próprio aluno; e a educação deve preparar 

os indivíduos para acompanharem a sociedade em acelerado processo de 

mudança, portanto, o indivíduo que não aprender a se atualizar estará 

condenado ao eterno anacronismo. Aprender a aprender, tratar-se-ia de um 

lema que sintetiza uma concepção educacional voltada para a formação da 

capacidade adaptativa dos indivíduos, que relativiza o conhecimento 

sistematizado pela humanidade e desqualifica o papel do professor. 

Diferente disso o autor afirma que é ―possível postular uma educação 

que fomente a autonomia intelectual e moral através justamente da 

transmissão das formas mais elevadas e desenvolvidas do conhecimento 

socialmente existente‖ (DUARTE, 2003, p. 08). 

A análise dos documentos que serviram de fonte empírica para a 

elaboração deste capítulo foi orientada pela busca de elementos que 

evidenciassem os referenciais que sustentam do ponto de vista teórico e 

metodológico o Pró-Saúde.  

O pressuposto que orientou a elaboração do Programa era de que tanto 

a orientação teórica como a pedagógica, hegemônicas no processo de 

formação dos trabalhadores da saúde, se mostravam insuficientes e aquém 

das necessidades e demandas da área da saúde na atualidade. 
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(...) a orientação predominante na formação ainda é alheia à 
organização setorial e ao debate crítico sobre o cuidado na 
saúde, apresentando pouca ou nenhuma relação com a 
realidade social e epidemiológica da população. Além disso, 
defronta-se com modelos curriculares fragmentados, não 
inseridos nos serviços públicos de saúde, divididos em ciclos 
básicos e profissionais, em geral pouco integrados e 
dependentes de alta tecnologia. (BRASIL, 2007b, p.08).  

 

 A crítica se referia a pouca atenção dada, pelas instituições formadoras, 

à transição demográfica, epidemiológica e as mudanças que deveriam ser 

operadas na prática assistencial a partir da criação do Sistema Único de Saúde 

e ao modelo de formação cujo ―enfoque pedagógico, frequentemente limita-se 

às metodologias tradicionais baseadas na transmissão de conhecimentos, que 

não privilegiam a formação crítica do estudante, inserindo-o tardiamente no 

mundo do trabalho‖. (BRASIL, 2007b, p.07). 

 

 

3.3 O conceito de saúde/doença no Pró-Saúde 
 

Como foi possível observar no capítulo anterior, o primeiro vetor dos 

eixos estruturantes do Programa de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde) (Quadro-1) tem como título os Determinantes de Saúde e 

Doença. A incorporação dessa terminologia é observada em inúmeras 

passagens de documentos que tratam do referido Programa. 

 

Dessa forma pretende-se instrumentalizar os profissionais para 
a abordagem dos determinantes do processo saúde-doença 
na comunidade e em todos os níveis do Sistema, conforme as 
diretrizes de universalização, equidade e integralidade. 
(BRASIL, 2007b, p.14) (grifos nossos). 
 
... para realçar a qualidade das intervenções possíveis no Pró-
Saúde, apresentam-se algumas perspectivas de 
desenvolvimento potencial no texto (...) como ideias 
motivadoras que possam estimular a procura de soluções 
inovadoras. Inclui-se entre elas a ênfase nos determinantes 
de saúde integrados com uma melhor abordagem da formação 
básica; (BRASIL, 2007b, p. 42) (Grifos nossos). 
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Pretende-se dar maior ênfase à questão de determinantes de 
saúde, aspecto pouco considerado na formação tradicional que 
se preocupa muito mais com a doença do que com a 
normalidade orgânica e funcional do organismo em suas 
relações com o mundo exterior, tanto ambiental como social. 
(BRASIL, 2007b, p. 43) (Grifos nossos). 

 

A equipe de avaliadores que selecionou os projetos também definiu, a 

priori, como um dos critérios para a aprovação ―clareza na abordagem 

conceitual (determinantes sociais do binômio saúde-doença)‖. (2007b, p. 28). 

Os ―Determinantes Sociais da Saúde‖ consistem em um referencial que 

não rompe com a idéia de causalidade, apesar de propor a incorporação de 

aspectos econômicos, sociais e culturais na abordagem do processo saúde-

doença. Também o Pró-Saúde contemplou esses aspectos na sua formulação 

 
Além disso, que essa formação leve em conta as dimensões 
sociais, econômicas e culturais da população, 
instrumentalizando os profissionais para a abordagem dos 
determinantes de ambos os componentes do binômio 
saúde doença da população na comunidade e em todos os 
níveis do sistema. (2005d, p. 19). (Grifos nossos). 
 
Com a implementação do Pró-Saúde, busca-se intervir no 
processo formativo para que a graduação desloque o atual eixo 
da formação, centrado na assistência individual, prestada em 
unidades especializadas, por um processo sintonizado com as 
necessidades sociais, levando em conta as dimensões 
históricas, econômicas e culturais da população. (BRASIL, 
2007b, p.14). 

 

A noção de determinantes do processo saúde-doença resultou de um 

trabalho patrocinado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), iniciado em 

2005 quando foi criada a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde 

(CDSS), integrada por lideranças internacionais do mundo político, de 

governos, da sociedade civil e da academia, com o objetivo de, a partir de uma 

mudança na concepção de saúde, combater as iniquidades em saúde.  

 

(…),constituyeron una respuesta a la necesidad de cambiar las 
condiciones que configuran en el mundo una situación 
apremiante en lo que toca al nivel de vida de grandes grupos 
poblacionales y, por lo tanto, al estado de salud a nivel global. 
(GONZÁLEZ; HARTMAN; CUAPIO, 2010, p.61). 

 

http://www.who.int/social_determinants/en/
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Esses autores afirmam ainda que é difícil se colocar em desacordo com 

as propostas da OMS 

 

… sin embargo, no hay que dejar de considerar que, tal y como 
se afirma en el mismo Informe, el problema fundamental no es 
de generación de conocimiento sino de decisión política. No 
obstante, coincidimos con que sería conveniente estimular la 
producción científica sobre el tema de la relación entre 
inequidades sociales y salud, incluyendo la categoría del trabajo 
como un asunto central de la determinación. (GONZÁLEZ; 
HARTMAN E CUAPIO, 2010, p.84). 

 

A OMS, em 2005 (p. 04), afirmava que se tratava  

 

De uma oportunidade sem precedentes de melhorar a saúde 
nas comunidades mais pobres e mais vulneráveis do mundo 
agindo sobre as causas das desigualdades de saúde e doença. 
A mais importante dessas causas são as condições sociais nas 
quais as pessoas vivem e trabalham... 

 

Posteriormente, em 2011 Breilh (p. 02) realizou a crítica afirmando que 

―a OMS assumiu o conceito de determinantes sociais sem, contudo, 

reconhecer a contribuição de 30 anos de trabalho latino-americano‖. Mas, 

reconheceu que representou uma mudança de conceitos ―porque é uma forma 

de dizer que os determinantes são uma maneira de melhorar a causalidade, ou 

seja, que agora vamos encontrar as causas das causas dos problemas de 

saúde‖.  

Para o autor os Determinantes Sociais da Saúde, conforme proposto 

pela OMS, se constitui em ―uma distorção do conceito original que a 

epidemiologia crítica latino-americana estabeleceu. Nós não estamos falando 

de fatores causadores, mas de processos históricos que geram os problemas 

de saúde coletiva‖ (BREILH, 2011, p.02). 

 E acrescenta que não se pode acreditar  

 

… que procesos estructurados como la monopolización de la 
tierra y el agua, la aplicación de tecnologías agroindustriales 
destructivas, como la expansión de sistemas productivos 
malsanos, fueran „factores‟ sobre los que se puede actuar 
ingenuamente sin comprenderlos como parte de un modo 



83 

 

 

histórico de reproducción social que se llama acumulación de 
capital y hegemonía de mercado.(2010b, p. 111). 

 

Continua dizendo que: 

 

(...) há uma diferença, um confronto de paradigmas que não é 
a primeira vez na história que se produz. A visão dos 
determinantes do modelo proposto pela OMS está inscrita em 
uma epidemiologia social, porém ainda muito influenciada pelo 
positivismo, por uma visão linear e reducionista dos fatores que 
agora chamados de determinantes, e embora tenha contribuído 
esse modelo a discutir o social essa concepção segue muito 
atada a um neocausalismo de se descobrir as causas das 
causas. (BREILH, 2011, p.02).  

 

Esta noção de ―determinante‖ remete a estudos atuais que se limitam a 

identificar correlações entre variáveis sociais e eventos de mortalidade e 

morbidade entre diversos grupos populacionais, refletindo a visão esmagadora 

da epidemiologia tradicional aos determinantes sociais.  A determinação além 

de ser um termo que apresenta uma longa e respeitada tradição na filosofia, 

seria ―o esforço de entender que a determinação da saúde vai muito além do 

emprego de esquemas de causalidade e não deve ser confundido com uma 

associação empiricista entre condições de saúde e fatores sociais‖. 

(NOGUEIRA, 2010, p. 08). 

Esse mesmo autor em momento anterior,coloca que o conceito de 

―determinantes‖ acaba por refletir uma visão biologicista da saúde expressa 

através de uma metodologia positivista, devendo ser superado por um conceito 

ontologicamente apropriado como ―determinação‖ (NOGUEIRA, 2009). Este 

autor afirma que apesar de o conceito da OMS se estender aos determinantes 

sociais, se mostrou desprovido do peso teórico e político que a teoria marxista 

permitiu avançar nos anos 1970 e 1980, ao orientar estudos sobre as 

condições de saúde da população. Os estudos de determinação social da 

saúde devem envolver a caracterização da saúde e da doença mediante 

fenômenos que são próprios dos modos de convivência do homem.  

 
O processo de determinar um fenômeno social é sempre o 
resultado de um movimento do pensamento que apreende o real 
de modo concreto, como síntese de ―múltiplas determinações‖, 
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como dizia Marx na sua crítica aos autores da tradição da 
economia política. (NOGUEIRA, 2010, p. 08). 

 

Se concordarmos com a concepção de Albuquerque (2009) de que a 

saúde deve ser entendida como ―a condição que permita a realização do 

humano, ou o desenvolvimento máximo do potencial de cada indivíduo, de 

acordo com as possibilidades sociais dadas pelo desenvolvimento dos meios 

de produção‖, a doença não poderá continuar sendo entendida como ―um 

evento clínico-biológico, enquanto suas causas são consideradas fatores 

sociais isolados, portanto, sem que estejam fundadas em qualquer teoria da 

sociedade‖. (NOGUEIRA, 2010, pp 07-08).  

Apesar das críticas a este conceito, autores como González; Hartman e 

Cuapio (2010, p.61) acreditam que os informes da Comissão sobre 

Determinantes Sociais da Saúde (CDSS) 

 
… han subrayado su importancia pues aportan un abordaje 
diferente al modelo ecológico, tanto para la explicación de la 
problemática de salud como para las acciones de intervención 
sobre ella. (…) A partir de la publicación del informe de la CDSS 
sus planteamientos están sirviendo de base en el quehacer de 
muchos Gobiernos, de los estudiosos y profesionales en el 
campo y también como base para retroalimentar modificaciones 
en los sistemas de salud. 

 

Retomando a análise do Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde, destacamos um fragmento inicial do Eixo 

Orientação Teórica em que se observa um esforço para definir as mudanças a 

serem operadas na formação dos trabalhadores da saúde para uma melhor 

intervenção no processo saúde-doença:     

 

Nesse âmbito, para a formação em saúde, devem ser 
destacados aspectos relativos aos determinantes de saúde e à 
determinação biológico-social da doença, estudos clínico-
epidemiológicos, ancorados em evidências capazes de 
possibilitar a avaliação crítica do processo saúde-doença e de 
redirecionar protocolos e intervenções. (BRASIL, 2007b, p.18). 

 

http://www.who.int/social_determinants/en/
http://www.who.int/social_determinants/en/
http://www.who.int/social_determinants/en/
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Observe-se que permanece a visão dicotômica de saúde-doença, onde 

saúde deve ser entendida a partir de determinantes (causas) e a doença 

definida por aspectos biológicos e sociais.  

Também merece destaque a ênfase na articulação biológico-social. No 

entendimento do Programa a escola deve dedicar ―importância equivalente aos 

determinantes de saúde e da doença, procurando, tanto na abordagem do 

conhecimento teórico, como em sua aplicação assistencial, manter adequada 

articulação biológico-social‖. (BRASIL, 2005d, p. 25; BRASIL, 2007b, p. 18). 

Breilh (2010, p. 100) apresenta a necessária relação biológico-social da 

seguinte forma: 

 

La salud humana y los ecosistemas son objetos que incluyen 
procesos de carácter biológico socialmente determinados. 
Cuando pensamos sobre dicha determinación social de la salud, 
si queremos cuidar una perspectiva dialéctica que no recaiga ni 
en el determinismo biológico ni en el determinismo histórico, 
tenemos que trabajar las relaciones ―social-biológico‖ y 
―sociedad-naturaleza‖, de tal manera que ninguna de las partes 
pierda su presencia en la determinación. (BREILH, 2010b, p. 
100). 
 

Completa afirmando que a conexão entre o biológico e o social,  

 
(...) no se reduce a un vínculo externo, puesto que hay un nexo 
interno, esencial, dado por el movimiento de subsunción. La 
moderna biología establece la unidad dinámica de movimiento 
entre ambiente, fenotipo y genotipo, no como un proceso de 
adaptación de los organismos al ambiente, sino como un cambio 
permanente del patrón de transformaciones mutuas que se 
establece entre aquellos y el ambiente, pero en ese cambio 
incide jerárquicamente la determinación social; eso es lo que 
queremos decir al sostener que lo biológico se desarrolla bajo 
subsunción a lo social. (BREILH, 2010b, p. 100). 

 

O tema da integralidade da atenção à saúde como resultado de uma 

concepção ampliada do processo saúde-doença também é destacado nos 

documentos do Programa. 

 

Estabelecer uma atenção básica resolutiva e de qualidade 
significa, entre outros, reafirmar os princípios constitucionais 
estabelecidos para o Sistema Único de Saúde (SUS), na 
medida em que se busca, por meio desta atenção, concretizar 
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a universalidade do acesso, a equidade e a integralidade das 
ações. (BRASIL, 2005d, p. 9). 

 

De fato o Programa já em sua primeira versão definiu como objetivo 

geral: ―Incentivar transformações do processo de formação geração de 

conhecimentos e prestação de serviços à população, para a abordagem 

integral do processo de saúde-doença‖, e um dos objetivos específicos: 

―incorporar, no processo de formação da medicina, enfermagem e odontologia, 

a abordagem integral do processo saúde-doença e da promoção de 

saúde‖. (BRASIL, 2005d, p.17). (Grifos nossos).  

Nota-se um esforço em realizar a crítica e propor alternativas à visão 

reducionista sobre saúde e doença que predomina nos cursos de graduação da 

área, entendendo a necessidade de uma intervenção que amplie o olhar dos 

profissionais para este complexo processo. 

A forma para concretizar uma abordagem ampliada do processo saúde-

doença seria por meio da ―integração ensino-serviço, visando à reorientação da 

formação profissional, assegurando uma abordagem integral do processo 

saúde-doença‖, conforme se observa na segunda versão do Pró-Saúde 

(BRASIL, 2007b, p.13). 

As dimensões individuais e coletiva da atenção à saúde também é 

lembrada no Programa. ―No desenvolvimento da proposta do Pró-Saúde é 

necessário levar em conta a importância da integralidade das ações, assim 

como a dimensão individual e coletiva‖. (BRASIL, 2007b, p. 16) 

Breilh (2006, p. 44) diz que a saúde é, ―sempre e simultaneamente, o 

movimento de gênese e reprodução possibilitado pelo concurso de processos 

individuais e coletivos, que se articulam e se determinam mutuamente‖.  Ela 

tampouco é primeiro individual e depois coletiva, como produto da combinação 

de realidades individuais. Em suma, o olhar dialético nos permite ver que essa 

discussão não tem sentido, porque livre arbítrio e determinação coletiva não 

são termos excludentes, mas interdependentes. 

Para Laurell (1982, p. 10). ―o primeiro elemento que deveria ser 

reconhecido é que o caráter social do processo saúde-doença manifesta-se 

empiricamente mais claro em nível da coletividade que do indivíduo‖, pois o 
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processo biológico estudado no individuo de imediato não revelaria o social. 

Assim, para a autora é necessário além do objeto direto da medicina clínica e 

da epidemiologia e ―construir um objeto que nos permita o estudo empírico do 

problema‖. 

 
A importância disso não reside somente no fato de se poder 
agregar alguns elementos novos, mas de se oferecer a 
possibilidade de abordar toda a problemática de saúde a partir 
de um ângulo diferente, isto é, como fenômeno coletivo e como 
fato social. Este enfoque tem implicações profundas para a 
prática, considerando-se que a medicina hospitalar pouco tem 
a ver com o processo saúde-doença na sociedade. É claro que 
uma nova prática não depende somente de uma interpretação 
do processo saúde-doença, mas também de que se coloque 
em bases sociais que a possam impulsionar e sustentar. 
(LAURELL, 1982, pp 16-17). 

 

Pode-se afirmar que o Pró-Saúde avança no que se refere a uma 

concepção biologicista e curativa de explicação para o processo saúde doença, 

mas a noção de determinantes não pode ser confundida com o conceito de 

determinação social, oriunda do pensamento crítico latino-americano do campo 

da saúde. 

 Reconhece-se que o Pró-Saúde tem como questão central interferir no 

processo de formação dos profissionais da saúde e estabelece críticas 

importantes, por exemplo, quando se refere ao modelo curativo, 

hospitalocêntrico e à desarticulação da formação com as necessidades do 

Sistema Único de saúde: ―Há que se transformar uma formação ainda 

frequentemente baseada numa visão curativa, hospitalocêntrica, focada na 

doença e desarticulada do sistema público vigente‖. (BRASIL, 2007b, p.16).  

Neste aspecto, no entanto, é importante ressaltar que o ―sistema público 

vigente‖ está muito aquém do modelo pensado pelo Movimento de Reforma 

Sanitária, uma vez que o SUS construído nestas duas década e meia não 

logrou mudar a lógica econômica que impregna os serviços e as práticas de 

saúde. Atualmente, por exemplo, o setor privado longe de ser complementar ao 

SUS, conforme previsto na Constituição Federal é hegemônico na oferta de 

Serviços de Apoio Diagnóstico e Tratamento (SADT), inclusive para o SUS. 

Portanto, a formação deveria também visar à mudança do sistema e não a sua 



88 

 

 

reprodução. Se o Programa avança em alguns aspectos, em outros mantém 

uma visão conservadora e acrítica. 

 

O Sistema Único de Saúde constitui, efetivamente, um novo 
mercado de trabalho para os profissionais de saúde, tanto nos 
serviços públicos quanto nos contratados, devendo representar 
um novo padrão de prática que demanda uma reorientação da 
formação, embora este fato ainda não tenha sido percebido 
pela maior parte da academia. (BRASIL, 2005d, p. 14). 

 

   Na segunda versão do Programa reconhece-se que 

 
Inverter o modelo assistencial hegemônico no Sistema Único 
de Saúde é o maior e o mais difícil de todos os desafios dos 
gestores de saúde no Brasil, os quais reconhecem na iniciativa 
do Pró-Saúde uma oportunidade privilegiada de somar 
esforços e alcançar esse objetivo maior. Para a gestão de 
saúde é crucial reverter expectativas de produtores e 
consumidores de bens e serviços, protagonistas de um 
contencioso que esgota recursos e esperanças, sob pena do 
comprometimento irreparável da reforma sanitária brasileira. 
(BRASIL, 2007b, p. 52).  

 

Para concluir, no que se refere ao campo da saúde, destacamos 

algumas citações que relacionam a reorientação profissional às necessidades 

do SUS. 

 

Constitui desafio permanente, portanto, o reforço de uma 
robusta articulação entre as instituições formadoras e o serviço. 
Há que se corrigir o descompasso entre a orientação da 
formação dos profissionais de saúde e os princípios, as 
diretrizes e as necessidades do SUS. (BRASIL, 2007b, p.05, 
grifos nossos).  

 
Reorientar o processo de formação dos profissionais da saúde, 
de modo a oferecer à sociedade profissionais habilitados para 
responder às necessidades da população brasileira e à 
operacionalização do SUS; (BRASIL, 2007b, p.13, grifos 
nossos).  

 
O Pró-Saúde tem a perspectiva de que os processos de 
reorientação da formação ocorram simultaneamente em 
distintos eixos, em direção à situação desejada, apontada 
anteriormente, que antevê a IES integrada ao serviço público 
de saúde e que dê respostas às necessidades concretas da 
população brasileira na formação de recursos humanos, na 
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produção do conhecimento e na prestação dos serviços, 
direcionando-se, em todos estes casos, ao fortalecimento 
do SUS. (BRASIL, 2007b, p.16, grifos nossos).  
 
 

Breilh (2006) afirma que o conceito de necessidade é definido de acordo 

com interpretações distintas de como e porque se da a distribuição das formas 

de acesso e satisfação em uma sociedade. E se a necessidade de que se fala 

está relacionada a um projeto liberal ou emancipador.  

Tratando do tema das necessidades Carvalho (2012, p. 40), afirma que 

―os modos de satisfação da necessidade de manter e promover a saúde são 

determinados pelos modos de produção material do homem que, na sociedade 

capitalista, transformam-se em mercadoria, posto que também a força de 

trabalho foi assim transformada neste sistema‖. E que consumir mercadorias 

como medicamentos, consultas e exames médicos entre outros ―dá a falsa 

impressão de que se está satisfazendo a necessidade de saúde, quando, na 

verdade, está-se satisfazendo uma necessidade social própria do capitalismo, 

a de acumulação de capital, que apesar de ser social, não é de todos‖.  

 

 

3.4 O processo ensino-aprendizagem no Pró-Saúde  

 

O Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-

Saúde) parte do diagnóstico de que a formação de um novo tipo de profissional 

da saúde é fundamental, tanto para concretizar os princípios constitucionais 

sobre os quais se organiza o Sistema Único de Saúde e atender as novas 

diretrizes curriculares, como para atuar num cenário de crescente incorporação 

tecnológica e intensa produção de novos conhecimentos.  

 
Os princípios constitucionais, os novos enfoques teóricos e de 
produção tecnológica no campo da saúde, exigem novos perfis 
profissionais e o comprometimento das instituições de ensino 
por meio do cumprimento de diretrizes curriculares que 
contemplam as prioridades expressas nos perfis 
epidemiológicos e demográficos de cada região do país. 
(BRASIL, 2007b, p.10).  
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Reconhece que uma importante interseção entre saúde e educação ―diz 

respeito à adequação do ensino, conhecimentos produzidos e serviços 

prestados à população com base nas necessidades sociais, situação que ainda 

está longe da ideal‖. (BRASIL, 2005d, p. 10). 

O novo profissional a ser formado, em face da suposta transformação 

operada com a criação do SUS, precisaria de uma formação que ―supere os 

modelos tradicionais, inerentemente fragmentados em sua racionalidade e que 

comprometem a perspectiva e a premência do trabalho compartilhado‖. 

(BRASIL, 2007b, p. 40). 

Mas, no documento, entende-se que as transformações nas instituições 

acadêmicas visando a formação de profissionais de acordo com as 

necessidades do SUS não irão ocorrer espontaneamente. ―Por isso, o 

desempenho de um papel indutor é extremamente importante, de modo a 

conferir direcionalidade ao processo de mudança e facilitar a consecução dos 

objetivos propostos, em busca de uma atenção à saúde mais equânime e de 

qualidade‖. (BRASIL, 2005d, p. 15). 

Neste sentido, o Pró-Saúde seria na visão do então Ministro da Saúde 

José Gomes Temporão, ―a maior e mais consistente iniciativa de mudança de 

ensino em curso no mundo, mas estamos fazendo isso movido pela convicção 

de que o SUS precisa de profissionais conscientes e motivados para seguirem 

adiante‖. (BRASIL, 2007b, p.6). 

O Programa além de ―indutor da transformação do ensino de saúde no 

Brasil‖ estaria criando ―modelos de orientação‖ e contribuindo para ―construir 

um novo panorama na formação profissional em Saúde‖. (BRASIL, 2007b, 

p.10). 

Acompanhar a experiência do Pró-Saúde interessaria não só ao Brasil, 

mas a outros países da América Latina, cujos contextos e necessidades sejam 

semelhantes.   

  

Colateralmente há grande interesse por parte do governo 
brasileiro e da OPAS, em aproveitar as potencialidades desse 
programa nacional para promover e estimular o intercâmbio de 
experiências a partir de iniciativas similares em outros países 
ou, ainda, para motivar decisões políticas e encaminhamentos 
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que apontem para as necessárias mudanças do processo de 
formação de profissionais de saúde nesses diferentes 
contextos. (BRASIL, 2007b, p. 05). 

 

Dentre os diversos problemas identificados no processo de formação em 

curso no Brasil estaria: o modelo pedagógico, a estrutura curricular organizada 

por disciplinas, as metodologias de ensino, a estrutura departamental e a 

rigidez institucional e das profissões de saúde às mudanças.  

Para promover mudanças, as escolas ―terão que se deparar com uma 

tradição que acompanhou toda a história do desenvolvimento dessas 

profissões‖. Tradição consolidada ―na forma de geração do conhecimento, na 

sua disseminação e em processos de transferência, bem como, na 

caracterização da prática profissional‖. (BRASIL, 2007b, p. 40). 

Independente desses problemas, considerando as necessidades e 

demandas nacionais, as Instituições de Ensino Superior (IES) ―deveriam 

incorporar à sua missão institucional a formação integral e terminal dos 

profissionais de saúde‖. Para isso é necessário ―que sejam implementadas 

ações de médio e longo prazo, voltadas à melhoria da formação profissional‖.  

Assim, as IES responsáveis por essa formação, ―deverão ter papel protagônico 

e ser os sujeitos dessa ação, e não mais um participante entre muitos outros‖. 

(BRASIL, 2005d, p 10). 

Outro problema apontado no diagnóstico que orientou a elaboração do 

Pró-Saúde é a sedução que a medicina especializada exerce sobre os alunos e 

profissionais em contraposição à prática clínica, generalista exigida pela 

Atenção Básica.  

 
O antecedente mais marcante em todo esse contexto (...) diz 
respeito à dificuldade da atenção básica em captar o interesse 
de professores e estudantes, em geral, voltados para uma 
orientação que prioriza a especialização, a pesquisa 
tecnológica e a utilização de métodos, técnicas e equipamentos 
altamente sofisticados. (BRASIL, 2007b, p. 15). 

 
Ao realizar a crítica sobre a estrutura curricular dos cursos da área da 

saúde, nos documentos do Pró-Saúde afirma-se que esta forma de organizar 

os currículos ―fragmenta o conhecimento e dificulta uma visão de conjunto dos 
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processos que ocorrem no organismo‖. A estrutura disciplinar clássica ―constitui 

em si mesmo um bloqueio relativo para a implementação das mudanças 

pretendidas‖. (BRASIL, 2007b, p. 40).   

 

Na prática, a formulação do programa de ensino com base em 
disciplinas horizontais nunca logra reproduzir a situação que se 
encontra na realidade e para a qual se deseja capacitar o 
estudante. Por isso, antes de tentar definir objetivos 
educacionais que cubram todo o conteúdo de conhecimentos 
dessas mesmas disciplinas, dever-se-ia desenhar ―processos‖ 
verticais que se manejam em uma profissão dada e, nestes 
processos identificar o que Piaget chama de ―esquemas de 
ação‖, e que também se poderia chamar de ―objetivos de 
processo‖. Isto permite visualizar o perfil de atividades de uma 
profissão dada, para então se buscar nas disciplinas 
educacionais o conteúdo de conhecimentos que seria aplicável 
para o desenvolvimento de cada esquema de ação. (BRASIL, 
2007b, p. 46).  

 

Segundo Matos e Paiva (2009, p. 11) o currículo disciplinar ―é entendido 

como decorrência de princípios de organização curricular baseados na lógica 

das ciências ou na natureza do conhecimento‖, ao passo que os currículos 

integrados ―são entendidos como baseados nos interesses e necessidades dos 

alunos e na relevância social do conhecimento‖. (MATOS; PAIVA, 2009, p.11). 

Uma sugestão apresentada pelo Pró-Saúde consiste na ―construção e 

valorização de currículos mais flexíveis que promovam maior autonomia dos 

alunos na trilha do seu processo de formação, acompanhada de novos 

conteúdos teóricos e práticos [que] pode dar sustentabilidade às mudanças‖ 

(BRASIL, 2008b, p. 21-22) e a organização do currículo integrado em ―módulos 

de ensino que articulam elementos de diversas disciplinas em torno de um eixo 

representado pelo processo que se quer analisar‖ (BRASIL, 2007b, p. 40).  

No entanto, 

 
Para alguns defensores da organização disciplinar, propostas 
de currículo integrado podem se constituir em risco, na medida 
em que poderiam impedir a transmissão dos principais 
conceitos de cada área do conhecimento. Segundo essa 
perspectiva analítica, cada área tem conceitos, métodos, 
formas de raciocínio e de produção do conhecimento próprios e 
específicos. E, se à escola cabe formar as gerações mais 
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novas na cultura humana, ou, em parte desta, o currículo 
escolar precisa possibilitar o aprendizado das diversas áreas 
que a constituem. Sob esse argumento, subjaz a interpretação 
de que os conhecimentos são ensinados na escola; portanto, 
as disciplinas escolares são constituídas pela reprodução do 
conhecimento produzido fora da escola. (LOPES apud MATOS; 
PAIVA, 2009, p. 11-12). 

 

A ideia de reorganização curricular flexível, defendida pelo Pró-Saúde, 

estaria em consonância com as discussões internacionais sobre a educação na 

atualidade, como o que foi defendido na Conferência sobre Ensino Superior, 

realizada pela UNESCO em Paris, em 1999. Ali se tratou de valorizar e 

privilegiar as competências gerais, argumentando que: 

 

• os conhecimentos profissionais especializados tornam-se hoje 
rapidamente mais obsoletos que no passado; 
• os campos de competência de várias profissões não são 
nitidamente delimitados, mas se definem em relação aos 
conhecimentos de diferentes disciplinas acadêmicas; 
• pessoas que aprenderam a ser flexíveis e adquiriram 
formação geral são consideradas mais aptas a se adaptar a 
tarefas novas e inesperadas (BRASIL, 2007b, p. 16). 

 

Shiroma et al (apud MATOS; PAIVA, 2009, p. 04), afirmam que  

propostas apresentadas em documentos de organismos internacionais 

―colocaram as competências na centralidade da organização curricular, tendo 

como justificativa as mudanças no processo de trabalho e do próprio 

conhecimento no mundo globalizado‖. Essas mudanças colocaram-se como 

necessárias para ―assegurar a integração na nova ordem mundial, baseada em 

economias nacionais abertas‖.  

Essa perspectiva também estaria de acordo com as orientações contidas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos da área da saúde onde se 

afirma que os currículos deveriam:  

 

(...) construir perfil acadêmico e profissional com 
competências, habilidades e conteúdos, dentro de 
perspectivas e abordagens contemporâneas de formação 
pertinentes e compatíveis com referencias nacionais e 
internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e 
resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), 
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considerando o processo da Reforma Sanitária Brasileira. 
(BRASIL, 2001c, p.04) (Grifos nossos). 

 
Dias e Lopes, citado por Matos e Paiva (2009, p. 05) afirmam que a 

noção de competência das diretrizes curriculares ―secundariza as disciplinas 

escolares como modelo de organização curricular‖. Competências ―passam a 

mobilizar os conteúdos escolares a partir de situações problema voltadas à 

atuação profissional; muda, no discurso curricular, o lugar ocupado pela 

disciplina, assim como o seu uso ou finalidade‖. Defende-se o conhecimento 

útil para a formação e a dimensão prática ganha maior relevância no 

desenvolvimento de competências.  

 Na verdade a organização do currículo por competências surgiu nos 

anos de 1970, associado de início à formação de professores, mas se expandiu 

para todas as formações. 

 

... a ideia de competências substitui a concepção de objetivos 
comportamentais como princípio de organização curricular. 
Buscando associar o comportamentalismo a dimensões 
humanistas mais amplas, visava a formar os comportamentos, 
as habilidades e o saber fazer necessários ao exercício 
profissional e, portanto, à inserção social; as competências 
seriam as estruturas da inteligência necessárias a esse saber 
fazer e à execução de tais habilidades e comportamentos. 
(Lopes, 2002, 2008, apud MATOS; PAIVA, 2009, p. 07). 

 

A ideia de competência, de acordo com Macedo (2002) reúne diferentes 

tendências e orientações teórico-metodológicas, destacando duas delas: 

 
... uma, originária da obra de Piaget e da concepção 
hegemônica na reforma curricular francesa, divulgada no Brasil 
pelos trabalhos de Perrenoud; a outra, de forma não muito 
clara, mas predominante, oriunda da tradição americana da 
eficiência social e de cunho comportamental, sobretudo com 
relação às finalidades sociais da escolarização, articulando 
conhecimento e mercado. (MACEDO apud MATOS;PAIVA, 
2009, p. 06) 
 

 
O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde) faz coro com essa perspectiva, afirmando que em face da 

velocidade com que se produzem conhecimentos e tecnologias no mundo atua, 
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―um dos objetivos fundamentais da aprendizagem no curso de graduação é o 

aprender a aprender‖, baseados em novos enfoques teóricos. (BRASIL, 

2007b, p. 23) (Grifos nossos). 

 

(...) as orientações mais conservadoras tendem a enfatizar a 
excelência técnica e a formação especializada, enquanto as 
mais inovadoras buscam instituir competências para saber, 
saber fazer, saber ser, saber agir na perspectiva de maior 
equidade no sistema e reconhecem a relevância social (acesso 
equitativo, abordagem integral, orientação ética, humanística e 
qualidade de vida) em equilíbrio com a excelência técnica 
(especialização, alta tecnologia, instalações sofisticadas e 
supervalorização do saber técnico). (BRASIL, 2007 b, p.13). 

 

Como afirmado anteriormente, esta perspectiva de educação retira o 

papel da escola como lócus privilegiado de transmissão de conhecimento e 

descaracteriza o papel do professor como ator que define, organiza e transmite 

conteúdos válidos e universais, produzidos e sistematizados pela humanidade. 

Nega, assim, a possibilidade de acesso a verdade objetiva. No dizer de Saviani 

(2011,p. 85) esta é uma perspectiva que secundariza a escola, esvaziando-a 

de sua função especifica, ―que se liga a socialização do saber elaborado, 

convertendo-a numa agencia de assistência social, destinada a atenuar as 

contradições da sociedade capitalista‖. Para o autor ―o saber escolar pressupõe 

a existência do saber objetivo (e universal)‖ e se constitui na ―organização 

sequencial e gradativa do saber objetivo disponível numa etapa histórica 

determinada para efeito de sua transmissão – assimilação ao longo do 

processo de escolarização‖. (SAVIANI, 2011, p. 54). 

 Entre os novos enfoques teóricos defendidos pelo Pró-Saúde estão as 

metodologias ativas e a problematização. ―A problematização orientará a 

busca do conhecimento e habilidades que respaldem as intervenções para 

trabalhar as questões apresentadas, tanto do ponto de vista da clínica quanto 

da saúde coletiva‖. (BRASIL, 2007b, p. 23). 

 As ―evidências‖ dessas mudanças seria observada quando 

 
a) O ensino-aprendizagem se desenvolve em pequenos 
grupos. Estimula-se a busca de informação e o processo de 
auto-aprendizagem, envolvendo situações diversificadas 
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(resolução de problemas, análises de casos, simulações, 
dentre outras), e em distintos cenários (Escola, SUS, 
comunidade etc.), estimulando capacidades cognitivas, 
psicomotoras e afetivas. 
b) Estímulo à discussão crítica e reflexiva sobre as práticas, por 
todos os participantes no processo (professores, profissionais 
dos serviços, estudantes, usuários) visando à transformação da 
própria prática e da gestão das organizações envolvidas. 
(BRASIL, 2007b, p. 25-26). 

 

Esta nova maneira de ensinar implicaria em introduzir ―novas 

modalidades de ensino, novos cenários de prática e estabelecer outra relação 

entre professor e aluno‖. (BRASIL, 2008, p. 22). 

 

O processo de educação de adultos pressupõe a utilização de 
metodologias de ensino-aprendizagem que proponham 
concretamente desafios a serem superados pelos estudantes, 
que lhes possibilitem ocupar o lugar de sujeitos na construção 
do conhecimento, participando da análise do próprio processo 
assistencial em que estão inseridos e que coloquem o 
professor como facilitador e orientador desse processo. 
(BRASIL, 2007b, p.23). 

 

Os estudantes, na prática assistencial, ―procedem à análise integral e 

sistemática do processo saúde-doença nas suas várias dimensões (individual, 

familiar e coletiva) por meio da problematização de situações vivenciadas‖. 

(BRASIL, 2007b, p. 24). 

 Uma avaliação positiva das mudanças no processo de graduação dos 

cursos da área da saúde seria quando a escola tem um ―Ensino baseado, 

majoritariamente, na problematização em pequenos grupos, ocorrendo em 

ambientes diversificados com atividades estruturadas a partir das necessidades 

de saúde da população‖. (BRASIL, 2007b, p.25). 

Como apresentado anteriormente neste texto, a problematização em si 

―enseja a ação pedagógica de provocar questionamentos sobre o conteúdo de 

ensino, no sentido de o aluno perceber as diferenças entre seu saber imediato 

e o mediato trabalhado pelo professor‖. (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 

2007). 

Ou conforme Saviani (1997) a problematização é parte integrante do 

processo ensino/aprendizagem, porém como objeto que identifique os 
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principais problemas postos pela pratica social, ou seja, identifica qual 

conhecimento a dominar e sempre sob a liderança do professor, condutor do 

processo, detectando as questões que deverão ser resolvidas na prática social.  

Observe-se que estas perspectivas de problematização se contrapõem à 

ideia da ―autoaprendizagem‖, do ―aprender a aprender‖, do ―professor 

facilitador‖ ou tendo como ponto de partida ―situações-problemas‖ e ―casos 

motivadores‖. Aqui o professor define o conteúdo e evidencia as contradições 

entre o conhecimento inicial do aluno e o conteúdo ensinado, tencionando-os. 

Através dos saberes disponíveis, estimula o aluno a pensar e elaborar soluções 

e, simultaneamente, leva-o a perceber que seus saberes iniciais não são 

suficientes para a resposta suscitada. Isso, além de gerar motivação cria 

caminhos para o sujeito buscar novas relações.  

São essas contradições que o professor transforma na problematização 

de forma dialética através da atividade pedagógica, provocando o aluno para 

que perceba a tensão entre o saber inicial e o estudado e que sua percepção 

inicial é incompleta (visto como parte), mas também incutindo o desejo de 

relacionar seus registros iniciais com o conteúdo que está sendo ensinado 

(visto como o todo). Logo: 

 

No ―problematizando‖, a discussão da atividade 
problematizadora com o aluno possibilita-lhe a identificação e a 
compreensão da contradição entre seu saber inicial e o 
cientifico ensinado, e também potencializa que ele supere o 
imediato no mediato pretendido e elabore assim, sínteses que 
expressam o conceito científico estudado, a ―sistematização‖. 
(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 153). 

 

Problematizar não é levantar questões a partir da realidade  

imediatamente percebida e descontextualizada, nem deixar os alunos 

buscarem respostas a partir de conhecimento empírico, de senso comum, mas   

 

É uma atividade planejada pelo professor a partir dos saberes 
iniciais dos alunos e direcionada para a compreensão do 
conceito científico a ser ensinado. Ela pode ser desenvolvida 
por toda a sala (discussão/conversação), mas tem por objetivo 
despertar em cada aluno, individualmente, a consciência das 
duas dimensões do saber trabalhadas na prática educativa: a 
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subjetividade (seu saber inicial – a representação do imediato) 
e a objetiva (conceito científico – a representação do mediato). 

(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 152). 
 

Nesta perspectiva não há outro meio de problematizar senão pela ação 

do professor. Pois em síntese seria o professor quem elabora e ―aplica‖ a 

problematização, através do saber inicial resgatado durante o processo de 

ensino/aprendizagem.  

 
 (...) o conteúdo de ensino torna-se ensinável quando o 
professor o organiza metodologicamente, conferindo-lhe 
movimento. O caráter dinâmico configura-se no processo de 
ensino, quando o professor delimita os termos divergentes em 
relação ao conceito cientifico que pretende trabalhar e opta 
pelo saber imediato como ponto de partida e pelo saber 
mediato como ponto de chegada do referido processo. 
(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p. 145). 

 

Para estes autores (2007, p 124-125) a prática educativa seria: ―o 

trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor, que envolve o processo de 

ensino, cuja intencionalidade é influenciar o processo de aprendizagem 

desenvolvido pelo aluno‖ (relação entre o processo ensino-aprendizagem). 

Oliveira, Almeida, Arnoni (2007) defendem que a teoria é o guia da ação. 

Para se pensar a aula deve-se primeiramente abandonar a improvisação, deve-

se pensá-la em uma perspectiva dialética, como uma práxis que não deve ser 

exclusivamente pensada somente no desenvolvimento da ação prática, mais 

sim planejada articulando a teoria e a pratica. Se mantendo longe de uma 

prática a-teórica que gera a alienação do professor o levando a realizar suas 

atividades mecanicamente a superando de maneira tal que a transforme em 

uma práxis critica, mantendo relações conscientes entre a teoria e a pratica.  

São ―relações de tensão‖ entre o processo de ensino (desenvolvido pelo 

professor) e de aprendizagem (desenvolvido pelo aluno), ―os quais preservam 

as suas identidades e potencializa os alunos a elaboração de sínteses 

cognitivas relativas ao conteúdo de ensino desenvolvido‖ (OLIVEIRA; 

ALMEIDA; ARNONI, 2007, p.124). 

Nesta perspectiva, a responsabilidade dos professores é transformar, 

não o mundo, mas sim cada indivíduo que assiste a sua aula compreendendo 
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melhor o mundo e seus acontecimentos, assim como o seu papel dentro do 

sistema, seus deveres e seus direitos para a construção de um país melhor. 

(SAVIANI, 1997). 

No Pró-Saúde defende-se que a ―aprendizagem de uma explicação 

multinivel é especialmente importante para as profissões de maior conteúdo 

aplicativo, como é o caso das inseridas no Pró-Saúde" e que a abordagem 

educacional neste caso deve envolver a participação em pelo menos dois 

desses níveis: ―no processo de transformação da realidade, na procura de 

informação empírica, por meio de alguma experiência ou na produção de 

conceitos a partir dos produtos já existentes‖. Dessa forma busca-se ―superar o 

ensino disciplinar tradicional, criando-se unidades baseadas em um objeto e 

problematizando sobre o mesmo, em que se conjugam diversas ciências e 

técnicas para dar respostas científicas‖. Estas respostas seriam 

―verdadeiramente os conhecimentos‖, que segundo Piaget, ―Conhecer um 

objeto é atuar sobre ele‖ (BRASIL, 2007b, p. 40-41). 

Assim, um conceito-chave do modelo pedagógico consequente seria ―o 

de aprender fazendo, que pressupõe a inversão da clássica sequência teoria-

prática na produção do conhecimento, assumindo que acontece de forma 

dinâmica por intermédio da ação-reflexão-ação‖. (BRASIL, 2007b, p. 23). 

Além disso, advoga-se que a escola deve enfatizar ―o aprendizado 

prático, no qual o estudante, com participação dos profissionais dos serviços e 

professores, adquire responsabilidade progressiva e crescente, tendo em vista 

a permanente melhoria do atendimento à população‖. (BRASIL 2007b, p. 24). 

Segundo Saviani (1997, p. 20), a pedagogia nova ―experimental e 

empírica‖ quando pretende deslocar o eixo da pedagogia tradicional  

 
(...) desloca o eixo da questão pedagógica do intelecto para o 
sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos 
conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o 
interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo 
para o não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; de 
uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da 
lógica para uma pedagogia de inspiração experimental 
baseada principalmente nas contribuições da biologia e da 
psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que 
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considera que o importante não é aprender, mas aprender a 
aprender.  

 

Para Saviani (1997), a Escola Nova, considerando a pedagogia 

tradicional como intrinsicamente autoritária, proclamou-se democrática e 

estimulou a livre iniciativa dos alunos. Com isso reforçou as desigualdades, 

tendo, portanto, um efeito social antidemocrático, legitimando as diferenças 

sociais e marginalizando, ao invés de tencionar a luta contra a ideologia das 

classes dominantes. O conhecimento, que deve ser universal é impossibilitado 

a todos. Os marginalizados (sem capital econômico) não possuem força 

simbólica (capital cultural). A educação passa a ser fator reforçador da 

marginalidade.  

A ênfase na aprendizagem prática marginaliza o saber teórico e a 

formação geral. Na verdade teoria e prática deve ser parte de um mesmo 

movimento, pois ―a teoria desvincula da prática se configura como 

contemplação, a prática desvinculada da teoria é puro espontaneismo. É o 

fazer pelo fazer‖. (SAVIANI, 2011, p. 120). 

A articulação entre teoria e prática constitui a práxis, ou seja, ―um 

movimento prioritariamente pratico, mas que se fundamenta teoricamente, 

alimenta-se da teoria para esclarecer o sentido, para dar direção a prática‖. 

Neste sentido, ―a prática tem primado sobre a teoria, na medida em que é 

originante. A teoria é derivada. Isso significa que a prática é, ao mesmo tempo, 

fundamento, critério da verdade e finalidade da teoria‖. (SAVIANI, 2011, p. 

120). 

Destaca-se que no mesmo documento do Pró-Saúde que enfatiza o 

aprender fazendo como modelo pedagógico, aparece um conceito de 

conhecimento científico onde se reconhece que este ―é o produto da práxis 

resultante da integração de teoria e prática e não uma importação de saberes 

alheios ao nosso cotidiano, conforme predominante no processo de 

especialização dos profissionais de saúde, especialmente os médicos‖. 

(BRASIL, 2007b, p. 52).  

Para tentar contemplar essa perspectiva, o Pró-Saúde coloca a 

integração ensino-serviço como um dos vetores do processo formativo sendo 
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considerado estratégia central do programa. A comunidade acadêmica, 

comprometida com o novo modelo de reorientação pretendido, deveria 

reconhecer a necessidade dessa integração, já que ―a essência do Pró-Saúde 

é a aproximação da academia, com os serviços públicos de saúde, mecanismo 

fundamental para transformar o aprendizado, com base na realidade 

socioeconômica e sanitária da população brasileira‖. (BRASIL, 2007b, p. 14).  

No entanto, essa relação deve ter um duplo sentido, onde tanto a escola 

como o serviço se beneficiem.  

 
Estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do 
SUS e as escolas, visando à melhoria da qualidade e à 
resolubilidade da atenção prestada ao cidadão, à integração da 
rede pública de serviços de saúde e à formação dos 
profissionais de saúde na graduação e na educação 
permanente. (BRASIL, 2007b, p.13). 

 

 Essa ―parceria‖ poderia também contribuir com a atualização dos 

profissionais em serviço:  

 

A educação dos profissionais de saúde deve ser entendida 
como processo permanente na vida profissional, mediante o 
estabelecimento de relações de parceria entre as instituições 
de educação, a gestão e os serviços de saúde, a comunidade, 
as entidades e outros setores da sociedade civil. (BRASIL, 
2007b, p.13). 

 

Embora se observem alguns avanços nesse sentido, ainda os 

problemas a superar são inúmeros, tanto em relação ao campo de prática 

como no interior dos próprios cursos, conforme se observa em relatórios de 

seminários avaliação da implementação do Pró-saúde, promovidos pelo 

Ministério da Saúde. No relatório de 2008, informa-se que vários dispositivos 

foram utilizados para promover mudanças, ―contudo ainda existe um currículo 

formal e outro currículo oculto, mantido na prática à custa da resistência à 

mudança por parte de alguns docentes, sendo que vários deles desconhecem 

as diretrizes curriculares‖. (BRASIL, 2008, p. 21). 

Em um segundo seminário de avaliação, realizado em 2009, também 

pelo Ministério da saúde, avaliou-se que ―de forma geral, as mudanças no 
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modelo pedagógico estão em transição. [e que] atores têm muita resistência às 

mudanças: docentes, discentes e familiares dos alunos, caracterizando um 

grande desafio a ser enfrentado‖. Outro problema evidenciado, nesta avaliação, 

é uma ―incoerência entre os modelos de currículos pautados nas metodologias 

ativas e críticas e os modelos de gestão das IES‖. A organização em 

departamentos ―dificulta a implantação de um currículo mais integrado‖, uma 

vez que ―os professores possuem um alto grau de autonomia para 

desempenhar suas funções, o que dificulta as mudanças de modelos de gestão 

e pedagógico‖. (BRASIL, 2009, p. 32-33). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
    

Ao concluir este trabalho de dissertação pode-se afirmar que o 

Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-

SAÚDE), tanto no aspecto teórico como metodológico, busca romper com 

paradigmas consolidados nas escolas e nos cursos de formação de 

trabalhadores da área da saúde.  

No campo da saúde se contrapõe e procura romper com a concepção de 

saúde-doença centrada no biológico, no indivíduo e na atenção especializada, 

com alta incorporação tecnológica, caracterizando-se como uma prática 

curativa, fragmentada e insustentável do ponto de vista dos seus custos para o 

setor público e para as famílias.  

Realiza uma crítica às instituições formadoras, que estariam pouco 

comprometidas com a formação de profissionais atentos as mudanças 

sanitárias, demográficas e epidemiológicas e que poderiam contribuir com a 

consolidação do SUS, que tem a Atenção Básica como ordenadora e porta de 

entrada preferencial do Sistema.  

No capo da educação, a crítica do Programa está na forma de 

organização curricular em disciplinas e nas metodologias de ensino utilizadas 

pelas escolas e cursos da área da saúde, que seriam tradicionais e com pouca 

eficácia na formação de sujeitos críticos e reflexivos, com capacidade de 

transformar a realidade da saúde. 

Além disso, critica a pouca integração entre as instituições formadoras e 

os serviços de saúde, sobretudo na atenção básica. 

Como respostas a esses problemas identificados, propõe a incorporação 

da noção de Determinantes Sociais da Saúde, a organização da formação por 

meio do currículo integrado, a utilização de metodologias ativas, a 

problematização, e uma maior integração entra a academia e os serviços de 

saúde. 

O Pró-Saúde ao conceber o processo saúde-doença a partir da noção 

de determinantes de saúde busca estabelecer fatores causadores e não realiza 

o exercício de pensar o processo histórico, conforme se evidencia na citação 

abaixo.  
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(...) não só a caracterização genérica das questões e 
problemas ambientais, mas especialmente a abordagem da 
realidade loco-regional, destacando condições de vida com 
diferenças urbanas e rurais, influências climáticas, questões 
habitacionais, alimentares e de saneamento e disponibilidade 
de água potável, assim como os prejuízos gerados por 
agrotóxicos, resíduos industriais, desertificação, poluição do ar, 
solo, rios, águas interiores e oceanos, perda de bosques e 
florestas e o prejuízo irrecuperável da agressão à 
biodiversidade. Tudo isto agravado, na atualidade, pela 
coexistência com níveis de pobreza crítica e pelas 
conseqüências da globalização, o que demanda para uma 
análise adequada à articulação dos quatro níveis referidos 
anteriormente, incluindo o físico, o biológico, o psicológico e o 
sociocultural. Na prática, torna-se necessário analisar a 
realidade em que se está atuando, levando em conta, na 
medida do possível, estes diferentes níveis e correlacionando 
os problemas ambientais com a situação de saúde. Logo, num 
âmbito ampliado pode-se comparar o resultado dessas 
observações com a informação disponível para a região, ou 
mesmo, para o país como um todo. (BRASIL, 2007b, pp 43-
44). 

 

Ë possível afirmar que a concepção de saúde-doença proposta pelo Pró-

Saúde avançou em relação à maneira de pensar o processo saúde-doença da 

epidemiologia tradicional, muito embora não se identifique com o pensamento 

crítico da epidemiologia social. Nesta, defende-se que ao abordar a saúde 

como um problema coletivo, se comprende “la necesidad de un paradigma 

interpretativo que haga posible superar la visión lineal y reduccionista de la 

salud como un efecto mórbido de causa(s) aisladas, y deviene la necesidad de 

comprender la salud en su complejidad”. (BREILH, 2010b, p. 107). 

A determinação social da saúde adota a categoria de reprodução social 

como elemento que define tanto a vida como a saúde e a doença. A saúde, de 

acordo com Breilh (2009), constitui um complexo processo de determinação ao 

mesmo tempo social, ecológico e biológico, que não é possível de ser 

identificado no indivíduo, apesar de se manifestar nele. Se de fato se quer 

buscar a causa das causas, ou seja, a determinação, é necessário conhecer o 

modo particular com que o grupo, se organiza para produzir e reproduzir a vida 

em cada momento histórico. Os perfis patológicos não se explicam sob o ponto 
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de vista estritamente biológico ou médico, é necessário analisar as formações 

sociais. 

Considerando-se que a Lei Orgânica atribui como responsabilidade do 

SUS atuar na prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

ideia de determinantes consegue-se no máximo realizar intervenções em nível 

de prevenção, uma vez que a promoção de saúde exige um entendimento da 

estrutura, da forma de organização da sociedade e das relações sociais que se 

estabelecem em cada contexto histórico, os quais determinam as formas de 

adoecimento dos seres humanos.  

Breilh (2006) ressalta a complexidade do objeto saúde afirmando que 

este pode ser dimensionado como objeto (dimensões ontológicas), como 

conceito (dimensões propriamente epistemológicas) e como campo de ação 

(dimensões práxicas). Como processo, ela se realiza na dimensão geral da 

sociedade, na dimensão particular dos grupos sociais e na dimensão singular 

dos indivíduos e seu cotidiano. No terreno da intervenção, também é possível 

trabalhar nas dimensões curativa, preventiva e de promoção. E, no que 

concerne ao epistemológico, à saúde pode ser vista pela perspectiva de 

diversas culturas. Neste sentido, as condições de saúde estão estreitamente 

relacionadas com a maneira pela qual o homem produz seus meios de vida 

através do trabalho, e satisfaz suas necessidades através do consumo. Para 

este autor (BREILH, 2010a) a epidemiologia tem papel fundamental dentro da 

saúde pública, porém ―en todos los tiempos, el poder aplicó la epidemiología 

para sus fines”, o que acaba se mostrando muitas vezes como uma 

epidemiologia construtora de imagens de saúde conveniente aos interesses do 

poder, o que o autor costuma chamar de uma historia “non santa‖ da 

epidemiologia. Por outro lado, a epidemiologia social ou critica tem como foco 

as estruturas socioeconômicas, já que entende ser esta a dimensão 

fundamental do processo saúde/doença, que se expressa no indivíduo, mas 

cuja explicação só é possível de ser identificada nos grupos sociais. 

Quanto à orientação pedagógica que norteia a proposta do Programa, 

corre-se o risco de, em face de possíveis lacunas na aquisição do saber 

objetivo, na formação essencialmente prática e na ênfase no desenvolvimento 
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de competências e habilidades, estarem formando um profissional 

tecnicamente competente, mas sem compromisso político-ideológico com a 

transformação da realidade de saúde de grande parte da população brasileira 

que depende dos serviços públicos. Por outro lado, este mesmo profissional 

com muitas competências e habilidades poderão continuar a alimentar a lógica 

mercantil no campo da saúde, tanto no serviço público, como no privado.  

Para Paulo Fleury-Teixeira e Carla Bronzo (2010, p.37), “a política tem 

um papel central no ordenamento social, e a saúde constitui tema bastante 

sensível para o universo político‖, e a ―determinação social da saúde 

potencializa ainda mais esse caráter crítico, pois vincula diretamente a saúde 

de indivíduos e populações ao ordenamento social‖. 

Outro aspecto a destacar na proposta do Pró-Saúde e que em grande 

medida se repete em outros documentos da área educacional do governo 

brasileiro são as orientações advindas do relatório da UNESCO que foram 

incorporadas e apresentadas como diretrizes educacionais e estratégias 

pedagógicas na proposta de formação do Pró-Saúde e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação 

para as profissões de saúde.  

Contudo, identifica-se no Programa de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde que tanto o tema da educação ao longo da vida como o 

foco na experiência pessoal, considera o processo de ensino-aprendizagem 

como sendo a aprendizagem centrada no aluno, através de metodologias 

ativas de ensino com ênfase na problematização. Assim, o Aprender a 

aprender, tratar-se-ia de um lema que sintetiza uma concepção educacional 

voltada para a formação da capacidade adaptativa dos indivíduos, que 

relativiza o conhecimento sistematizado pela humanidade e desqualifica o 

papel do professor, se mostrando como uma pedagogia não crítica, baseada 

no construtivismo e por vezes nos ideários escolanovista sendo consideradas 

por Duarte (1998a) como ―concepções negativas no ato de ensinar‖. Para este 

autor os objetos destas concepções seriam  

 

... justamente a de enfraquecer as críticas radicais ao 
capitalismo e enfraquecer a luta por uma revolução que leve a 
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superação radical do capitalismo, gerando a crença de que 
essa luta teria sido superada pela preocupação com outras 
questões ―mais atuais‖ tais como a questão da ética na política 
e na vida cotidiana, pela defesa dos direitos do cidadão e do 
consumidor, pela consciência ecológica, pelo respeito as 
diferenças sexuais, étnicas ou de qualquer outra natureza. 
(DUARTE, 2001, p. 08). 

 

Cabe ainda ressaltar que parece existir uma crença de que a formação 

de RHS irá resolver todos os problemas do campo da saúde. Uma vez que o 

próprio Ministério da Saúde diagnostica que a formação em saúde no Brasil 

está distanciada da realidade dos serviços de saúde, sendo um dos fatores da 

crise do setor. Como se a formação fosse resolver os problemas de saúde da 

população brasileira, embora concordamos com a centralidade dos 

trabalhadores da saúde na produção e oferta de serviços. 

 
A centralidade dos trabalhadores de saúde para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde e produção dos cuidados, 
gera como corolário a necessidade de transformações no 
processo de formação profissional. O Ministério da Saúde está 
convencido de que o investimento em adequação da rede 
física, de tecnologia, de medicamentos e de insumos é em vão, 
se os profissionais de saúde não apostarem no SUS. (BRASIL, 
2007b, p.5). 

 

Embora reconheça que a formação é um elemento a ser considerado, na 

busca da melhoria do sistema de saúde, ela é insuficiente para provocar as 

mudanças almejadas, uma vez que ela mesma – a formação – está 

condicionada pela lógica do modo de produção vigente e pelos interesses das 

classes dominantes. Isso, no entanto, não deve ser generalizado e 

desconsiderado os esforços de realizar mudanças quer sejam gerais ou locais. 

Porém, mesmo que isso viesse a acontecer, qual seria a garantia de que todos 

os futuros profissionais sairiam com os mesmos ideais quanto a um modelo de 

atenção a ser ofertado à população. Pois devemos levar em consideração a 

como esse ―Ideal‖ é construído no indivíduo, e a partir de qual realidade.  

Concluiria dizendo, a partir dessas constatações e principalmente pelas 

proposições apresentadas nos documentos do Programa, que para se alcançar 

uma reorientação profissional em saúde que venha ao encontro dos princípios 

doutrinários do SUS é necessário mais que uma mudança em nível de 
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pressupostos teóricos e metodológicos, é preciso uma mudança estrutural da 

própria sociedade, conforme defende a epidemiologia social (BREILH, 2010a, 

p. 110) ―... sólo se pueden lograr transformaciones profundas y sustentables 

cuando se dan cambios de la reproducción social más amplia y en los modos 

estructurados de vivir de las clases sociales‖. Afinal, a forma como os 

fenômenos são explicados em termos teóricos tem repercussão na forma de 

atuar e de intervir no campo prático. Em outras palavras, a forma como se 

conceitua o processo saúde-doença e o processo ensino-aprendizagem, 

orienta a forma de organizar os serviços de saúde e as práticas pedagógicas.



109 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
ALA-HARJA, M.; HELGASON, S. Em Direção às Melhores Práticas de 
Avaliação. Brasília, Revista do Serviço Público, ano 51, n. 4, out./dez., 2000. 
 
ALBUQUERQUE, G. Por uma visão solidária das necessidades em Saúde. 
Texto produzido para disciplina de Organização de Sistemas e Serviços de 
Saúde. UFPR, 2009 (mimeo).  
 
AMARAL, J.J.F. Como fazer uma pesquisa bibliográfica. Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal do Ceará, 2007. Disponível em: 
<http://200.17.137.109:8081/xiscanoe/courses-
1/mentoring/tutoring/Como%20fazer%20pesquisa%20bibliografica.pdf> Acesso 
em: 10 mai 2011 
 
BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CO
N1988.pdf 
 
______. Lei Orgânica da Saúde nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras 
providencias. In: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, 20 set. 1990, Seção 1, p. 18.055.M. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf> Acesso em: 06 set. 
2009. 
 
______. II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde: 
Relatório Final. Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos para o SUS – V1, N.1 – Brasília: Ministério da Saúde, CGDRH/SUS, 
1993a. 60p. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. A questão dos Recursos Humanos nas 
Conferências Nacionais de Saúde: 1941 – 1992. Brasília: Ministério da 
Saúde, novembro, Cadernos RH saúde 1993b. 
 
______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nº 9394. Dispõe sobre a nova Lei nº 9394/96.Brasília(DF). In: Diário 
Oficial da União; 20 dez. 1996. 
 
________. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação.  Brasília, 
DF, 2001a.  
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de 
Educação Superior. Resolucão CNE/CES n° 4, de 7 de novembro de 2001.  
 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. 
In: Diário Oficial da União. Brasília, 9 nov. 2001b; Seção 1, p. 38. 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf%3e%20Acesso%20em:%2006%20set.%202009
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf%3e%20Acesso%20em:%2006%20set.%202009


110 

 

 

 
______. Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação.  Parecer 
CNE/CES 1133/2001 – Homologado. Despacho do Ministro em 1/10/2001. In:  
Diário Oficial da União de 3/10/2001c, Seção 1E, p. 131. 

______. MS. Secretaria de Políticas de Saúde. Uma nova escola médica para 
um novo sistema de saúde: Saúde e Educação lançam programa para mudar o 
currículo de medicina. Rev. Saúde Pública [online]. 2002a, vol.36, n.3, pp. 
375-378. ISSN 0034-8910.  doi: 10.1590/S0034-89102002000300019.  

______. Ministério da Saúde / Ministério da Educação / Organização 
Panamericana da Saúde. PROMED – Programa de incentivo a mudanças 
curriculares nos cursos de medicina. Brasília: Secretaria de Políticas da 
Saúde; 2002b. [Edital de Convocação]. 
 
______. Ministério da Saúde. Promed-Programa de Incentivo às Mudanças 
Curriculares para as Escolas Médicas. Brasília: Ministério da Saúde; 2002c. 
 
______. Ministério da Saúde. A OPAS e as metas de desenvolvimento da 
saúde da população no século XXI. O trabalho em saúde: Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde - novos desafios, ambiciosos e 
impostergáveis, 2003. Contribuição do Ministério da Saúde do Brasil. 
Disponível em: http://www.paho.org/portuguese/gov/WkGp-09ManagingWork-
BRA-Doc-P.pdf. Acesso em: 02 set. 2009. 2003.  
 
______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n°198/2004, de 13 de fevereiro 
de 2004. Institui apolítica nacional de educação permanente em saúde como 
estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e desenvolvimento de 
trabalhadores para o setor e dá outras providências. Disponível em: 
<www.saude.gov.br/sgtes>. Acesso em: 02 set. 2009. 2004a. 
 
BRASIL. Observatório de Recursos Humanos em Saúde no Brasil. 
Ministério da saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. Estudos e 
Análises. Vol. 2. Brasília – DF, 2004b. 
 
______. Ministério da Saúde e da Educação. Portaria Interministerial nº 
2.101 de 3 de novembro de 2005. Institui o Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde – para os 
cursos de graduação em Medicina, Enfermagem e Odontologia. 2005a. 
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2101.pdf>  
Acesso em: 21 mar.2011. 
 
______. Ministério da Saúde e da Educação. Portaria Interministerial Nº 2.118 
DE 3 de novembro de 2005b. Institui parceria entre o Ministério da Educação e 
o Ministério da Saúde para cooperação técnica na formação e desenvolvimento 
de recursos humanos na área da saúde. In: Diário Oficial da União nº 212, 
Seção 1, Página 112, de 4 de novembro de 2005b. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/B%202118%20INSTITUIR%20P

http://www.paho.org/portuguese/gov/WkGp-09ManagingWork-BRA-Doc-P.pdf
http://www.paho.org/portuguese/gov/WkGp-09ManagingWork-BRA-Doc-P.pdf
http://www.saude.gov.br/sgtes
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/B%202118%20INSTITUIR%20PARCERIA%20ENTRE%20O%20%20MEC%20e%20o%20%20MS%20REF.pdf


111 

 

 

ARCERIA%20ENTRE%20O%20%20MEC%20e%20o%20%20MS%20REF.pdf
>. Acesso em: 21 mar. 2011. 2005b. 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.530, de 22 de dezembro de 2005c. 
Homologa o resultado do processo de seleção dos Cursos que se 
candidataram ao Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde - PROSAÚDE Diário Oficial da União Nº 246, sexta-
feira, 23 de dezembro de 2005c.c. Disponível em: 
http://www.prosaude.org/legislacao/7-Resultado_Selecionadas_Pr%F3-
Sa%FAde%28Port_2.530%29.pdf. Acesso em: 21 mar.2011. 2005c. 
 
______. Ministério da Saúde. Pró-saúde: programa nacional de reorientação 
da formação profissional em saúde / Ministério da Saúde, Ministério da 
Educação. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005d. 80 p. – (Série C. Projetos, 
Programas e Relatórios) ISBN 85-334-1014-X. 
 
______. Presidência da República Decreto de 20 de junho de 2007. Institui a 
Comissão Interministerial de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e 
dá outras providências. Brasília, 2007a. 
 
______. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde: objetivos, 
implementação e desenvolvimento potencial / Ministério da Saúde, Ministério 
da Educação. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007b. 86 p. : il. – (Série C. 
Projetos, Programas e Relatórios); ISBN 978-85-334-1353-5. 
 
______. II Seminário Nacional do Programa de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde – Pró – Saúde. Relatório. Brasília,  2008. 
 
______. I Seminário Nacional do Programa de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde II - Pró-Saúde II I Encontro Nacional dos 
Coordenadores dos Projetos Selecionados para o Pet-Saúde. Relatório. 
Brasília, 2009. 
 
______. Portaria interministerial MS/MEC no 421, de 03 de março de 2010. 
Institui o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde) e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov,br/saudelegis/gm/. Acesso em: 23 de abril de 2012. 
 
______. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Reorientação da  
Formação Profissional em Saúde Pró-Saúde. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes/visualizar_texto.cfm?idtxt=22848. Acesso 
em: 18 de março de 2011a. 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 
em Saúde (Pró – Saúde). Disponível em: 

http://www.prosaude.org/legislacao/7-Resultado_Selecionadas_Pr%F3-Sa%FAde%28Port_2.530%29.pdf
http://www.prosaude.org/legislacao/7-Resultado_Selecionadas_Pr%F3-Sa%FAde%28Port_2.530%29.pdf
http://bvsms.saude.gov,br/saudelegis/gm/
http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes/visualizar_texto.cfm?idtxt=22848


112 

 

 

http://www.prosaude.org/noticias/prosaudemaio2009/proSaude.pdf. Acesso em: 
20 mar. 2011b. 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM n°2.488 de 21 de outubro de 
2011c. Aprova a Política de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). Diário Oficial da União; Poder Executivo. Brasília, DF, 24 out. 2011. 
Seção 1, p. 48-55. 
 
BREILH, J. Epidemiologia Critica: ciência emancipadora e interculturalidade. 
Rio de Janeiro: Fiocruz; 2006. 317 p. 
 
______. Hacia una construcción emancipadora del derecho a la salud. En: 
¿Estado constitucional de derechos?: informe sobre derechos humanos 
Ecuador 2009. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador. 
Programa Andino de Derechos Humanos, PADH; Abya Yala. pp 263-283. 
 
______. Epidemiología: economía política y salud. Bases estructurales de 
La determinación social de la salud. Séptima edición: Universidad Andina 
Simón Bolívar / Ediciones Abya-Yala. Quito, 2010a. 
 
______. Las tres ‗S‘ de la determinación de la vida 10 tesis hacia una visión 
crítica de la determinación social de la vida y la salud. Capitulo 3, P. 87. In: 
NOGUEIRA, R.P. (Org) Determinação Social da Saúde e Reforma 
Sanitária/– Rio de Janeiro: Cebes, 2010b 200p. 18 x 25 cm ISBN 978-85-
88422-13-1. 

______. Médico equatoriano avalia a Conferência Mundial sobre 
Determinantes Sociais da Saúde e discute o atual conceito de 
determinantes sociais em saúde. Entrevistado por Cátia Guimarães e Raquel 
Junia – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz). 
BRASIL, 2011. 

CAMPOS G.W.S. Análise crítica sobre especialidades médicas e estratégias 
para integrá-las ao SUS. Cad. Saúde Pública Jan 1997; vol.13(n.1):141-144.  
 
CAMPOS, F.E.; HADDAD, A.E.; PIERANTONI, C.R.; BRENELLI, S. L.; CURY, 
G.C.; MORITA, M.C.; PASSARELLA, T. Programa Nacional de Reorientação 
da Formação Profissional em Saúde: Pró-Saúde. In: PIERANTONI, C.R.; 
VIANA, A.L.d‘Á. (orgs.). Educação e saúde. São Paulo: Hucitec, 2010. (Saúde 
em Debate). 
 
CARVALHO, M. Contribuições ao planejamento da força de trabalho em 
saúde para a atenção básica. Campinas, 2012. Tese (Doutorado em Saúde 
Coletiva). Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Estadual de 
Campinas. 
  

http://www.prosaude.org/noticias/prosaudemaio2009/proSaude.pdf


113 

 

 

CASTRO, J.L. de. Protagonismo silencioso: a presença da OPAS na 
formação de recursos humanos em saúde no Brasil. Natal-RN: Observatório 
RH-NESC UFRN; Ministério da Saúde; OPAS/OMS, 2008. 267p. 
 
CECCIM R.B.; FEUERWERKER L.C.M. O quadrilátero da formação para a 
área de saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis: Revista de 
Saúde Coletiva;14(1):41-65, 2004a. 
 
______. Mudança na graduação das profissões de saúde sob o eixo da 
integralidade. Cadernos de Saúde Pública; 20(5): 1400-10, 2004b. 
 
CECCIM, R.B. Educação Permanente em Saúde: descentralização e 
disseminação de capacidade pedagógica na saúde. Ciência e saúde coletiva 
10 (4): 975-986 2005. 
 
CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa 
qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 
2008. 
 
CESALTINA A. Conferências: palco de conquistas democráticas. Revista 
CONASEMS 2004. Disponível em:  
<http://www.conasems.org.br/mostraPagina.asp?codServico=36&codPagina=4
8>. Acesso em: 21 set. 2009. 2004. 
 
COSTA N.M.S.C. Docência no ensino médico: por que é tão difícil mudar? Rev 
Bras Educ Med 2007;31(1):21-30. 
 

DELORS, J. et al. (Coord.). Educação: um tesouro a descobrir: relatório para a 
UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. 
Tradução José Carlos Eufrázio. São Paulo: Brasília, DF; Cortez; UNESCO, 
1998.  

DUARTE, N. Concepções afirmativas e negativas sobre o ato de ensinar. 
Duarte (Org.). Caderno Cedes (O professor e o ensino- novos olhares). 
Campinas: Cedes, (44): 85-106. 1998. 

______. As pedagogias do aprender a aprender e algumas ilusões da assim 
chamada sociedade do conhecimento. Revista Brasileira de Educação. n. 18, 
set/out/nov/dez 2001. 
 
______. Sociedade do donhecimento ou sociedade das ilusões?: quatro 
ensaios crítico-dialéticos em filosofia da educação/Newton Duarte. – Campinas, 
SP: autores associados, 2003. – (Coleção polemicas do nosso tempo, 86). 
 
______. Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações 
neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana/ Newton Duarte — 3. ed. — 
Campinas, SP: Autores Associados , 2004. (Coleção educação 
contemporânea) Bibliografia. ISBN 85-85701-91-9. 



114 

 

 

 
ESCOBAR, A. La intervención del Tercer Mundo: construción e 
desconstrución del desarollo. Santa Fé de Bogotá: Grupo Editorial Norma, 
1998. 
 
FERREIRA, J.R. Depoimento a Carlos H. A. Paiva, Fernando Pires-Alves, 
Gilberto Hochman e Janete Castro. (Rio de Janeiro, 15-16 de março de 2005). 
Transcrito por Annabella Blyth. Conferência por fidelidade por Alex dos Santos 
da Silveira. 4 horas. 
 
FERREIRA, M.A.L. Evolução da política de recursos humanos a partir da 
análise das conferências nacionais de saúde (CNS). Recife, 2006. 
 
FEUERWERKER L.C.M. Além do discurso de mudança na educação 
médica: processos e resultados. São Paulo: Hucitec; 2002. 
 
FIGUEIREDO, N.M.A. Método e metodologia na pesquisa científica. 2ª ed. 
São Caetano de Sul, São Paulo, Yendis Editora, 2007. 
 
FLEURY-TEIXEIRA, P; BRONZO, C. Determinação social da saúde e política. 
Capitulo 2, P. 37. In: NOGUEIRA, R.P. (Org) Determinação Social da Saúde 
e Reforma Sanitária. Rio de Janeiro: Cebes, 2010 200p. 18 x 25 cm ISBN 
978-85-88422-13-1. 
 
FONSECA, C.D.; SEIXAS, P.H.D A. Agenda Nacional de Recursos Humanos 
em Saúde: Diretrizes e Prioridades. In: Negri, B; FARIA, R; VIANA, A.L.Da. 
Recursos Humanos em Saúde: Política, Desenvolvimento e Mercado de 
Trabalho. Campinas. SP:Unicamp, p.289-322, 2002. 
 
FRANCO T.B, MAGALHÃES JR H.M. Integralidade na assistência a saúde: a 
organização das linhas do cuidado. In: MERHY EE, MAGALHÃES JUNIOR 
HM, RIMOLI J, FRANCO TB. O trabalho em saúde: olhando e experienciando 
o SUS no cotidiano. São Paulo: Hucitec; 2007. p.125-33. 
 
FRANCO T.B; MERHY E.E. Programa de Saúde da Família (PSF): 
contradições de um programa destinado à mudança do modelo 
tecnoassistencial. In: MERHY EE, MAGALHÃES JUNIOR HM, RIMOLI J, 
FRANCO TB. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no 
cotidiano. São Paulo: Hucitec; 2007. p. 55-124. 
 
GIL, R.R. Formação de recursos humanos em saúde da família: paradoxos e 
perspectivas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(2):490-498, mar-abr, 
2005. 
 
GONZÁLEZ, S.T; HARTMAN, C.E.;  CUAPIO, I.C. El papel del trabajo en la 
determinación de las desigualdades en salud Reflexión crítica sobre el Informe 
de la Comisión de Conocimiento sobre las Condiciones de Empleo de la 
Organización Mundial de la Salud. In: NOGUEIRA, R.P. (Org) Determinação 



115 

 

 

Social da Saúde e Reforma Sanitária. Rio de Janeiro: Cebes, 2010 200p. 18 
x 25 cm ISBN 978-85-88422-13-1. 
 
IANNI, O. Imperialismo e Cultura. Petrópoles, Vozes, 1976. 152 p. (Sociologia 
Brasileira, v.5). 
 
INEP. A trajetória dos cursos de graduação na área de saúde: 1991-2004.  
HADDAD, A. E. et al.(ORG.) Brasília. Instituto nacional de estudos e pesquisas 
educacionais Anísio Teixeira, 2006. 
 
LAMPERT J.B. Tendências de mudanças na transformação médica no  
Brasil: tipologia das escolas. São Paulo: Hucitec/Associação Brasileira de 
Educação Médica, 2002. 283p. 
 
LAURELL, A.C. La salud-enfermedad como proceso social. Revista 
Latinoamericana de Salud, México, 2, 1982, pp. 7-25. Trad. E. D. Nunes. 
 
LIMA, M. C. A Engenharia da Produção Acadêmica. São Paulo: Unidas, 
1997. 
 
LOWY, M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen 
marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento. 7. ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
 
MARSIGLIA, R. M.G.; IBAÑEZ, N.;IANNI, A, M,Z. A experiência do Pró-Saúde 
na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. In: 
PIERANTONI, C.R.; VIANA, A.L.d‘A. (orgs.). Educação e saúde. São Paulo: 
Hucitec, 2010. (Saúde em Debate). 
 
MATOS, M.C. PAIVA, E.V. Currículo integrado e formação docente: entre 
diferentes concepções e práticas. S/e, 2009. 
 
NETO, J.P. Relendo a teoria marxista da história. In: SAVIANI, D.; LOMBARDI, 
J.C.; SANFELICE, J.L. (Orgs.). História e história da educação: o debate 
teórico-metodológico atual. Campinas, SP: Autores Associados. 1998. p.50-64. 
 
NOGUEIRA, R.P. (Org.) Determinação Social da Saúde e Reforma 
Sanitária. Rio de Janeiro: Cebes, 2010 200p. 18 x 25 cm ISBN 978-85-88422-
13-1. 
 
______. Determinantes, determinação e determinismo sociais. Saúde em 
Debate. Rio de Janeiro, v.33, n. 83, p. 397-406, set./dez. 2009. 
 
NUNES, E. ―A Sociologia da saúde nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e 
França: panorama geral”. Ciência e Saúde Coletiva, 8(1): 79-95, 2003. 
 



116 

 

 

NUNES, T.C.M. A especialização em saúde pública e os serviços de saúde 
no Brasil de 1970 a 1989. Tese [Doutorado] Fundação Oswaldo Cruz, Escola 
Nacional de Saúde Pública; 1998.  
 
OLIVEIRA, E.M.; ALMEIDA J.L.V.; ARNONI, M. E. B. Mediação dialética na 
educação escolar: teoria e prática. Sociedade Educativa. Consciência e 
Compromisso. Edições Loyola. São Paulo. Brasil. 2007. 
 
OLIVEIRA, M.M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, Vozes, 2007. 
 
OMS. Secretaria da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde. Ação 
sobre os determinantes sociais da saúde: Aprendendo com experiências 
anteriores. Um trabalho de fundamentação preparado para a Comissão sobre 
Determinantes Sociais da Saúde. Março de 2005. 
 
______.Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial da Saúde 2006 – 
Trabalhando Juntos pela Saúde. Genebra: OMS; 2006. 
 
OMS/UNICEF. Cuidados Primários de Saúde. Relatório da Conferência 
Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde. Alma-Ata, URSS, Brasil, 
1979. 
 
OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Información general – Reunión 
de Punta del Este, Uruguay. Boletin de la Oficina Sanitária Panamericana. 
Ano 40, Vol. LI, nº 5, novembro de 1961. p.473-493. 
 
______. Organização Pan-Americana da Saúde. Reunion de Minístros de 
Salud - Grupo de Estudio: Informe Final. Bol Oficina Sanit Panam 1963; 
42(55):1-49. 
 
______. Organização Pan-Americana da Saúde. II Plan Decenal de Salud 
para las Américas. Washington: OPAS; 1972. 
 
______. Organização Pan-Americana da Saúde. Primeira Conferência 
Panamericana sobre Planejamento de Recursos Humanos em Saúde. 
Ottawa, Canadá, 10 a 14 de setembro de 1973. 
 
______. Organização Pan-Americana da Saúde. Organização Mundial da 
Saúde. Desenvolvimento e fortalecimento da gestão dos recursos 
humanos no setor da saúde. 43 Conselho Diretor, 53 Sessão de Comitê 
Regional, Washington, D.C., 2001. 
 
______. Organização Pan-Americana da Saúde. Renovação da Atenção 
Primária em Saúde nas Américas. Documento de posicionamento da 
Organização Pan-Americana da Saúde/OMS. Washington, D.C: OPAS; 2005. 
 
______. Organização Pan-Americana da Saúde. Site oficial. Disponível em: 
http://new.paho.org/bra/. Acessado em: 20 set. 2009. 

http://new.paho.org/bra/


117 

 

 

 
PAIM, J. S. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e 
crítica. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. 
 
PAIVA, C.H.A.; PIRES-ALVES, F.; HOCHMAN, G. The technical cooperation 
Paho-Brazilin the education of health workers (1973-1983).  Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, 13(3):929-939, 2008. 
 
PERNA, P.O, de. ALBUQUERQUE, G.S.C, de. Matriz de processos críticos em 
saúde: instrumento para uma formação emancipadora em saúde. V Encontro 
brasileiro de educação e marxismo marxismo, educação e emancipação 
humana 11, 12, 13 E 14 de abril de 2011 – UFSC – Florianópolis – SC – Brasil. 
 
PIERANTONI, C.R.; VIANA, A.L.d‘Á. (orgs.). Educação e saúde. São Paulo: 
Hucitec, 2010. (Saúde em Debate). 
 
PIERUCCI, L.A.M. A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e a 
difusão do ideal da medicina preventiva. Revista Espaço Acadêmico, nº 95, 
abril de 2009.  
 
PIRES-ALVES F.A, PAIVA C.H.A. Recursos críticos: história da cooperação 
técnica Opas-Brasil em Recursos Humanos para a saúde (1975-1988). Rio de 
Janeiro: Fiocruz; 2006. 
 
RIST, G. The History of Development: from Western Origins to Global 
Faith. Nova Deli: Academic Foudation, 2002. 
 
RODRIGUES, R.M. Diretrizes curriculares para a graduação em 
enfermagem no Brasil: Contexto, conteúdo e possibilidades para a formação. 
Campinas 2005. Tese (doutorado) Faculdade de Educação. Universidade 
Estadual de Campinas. 
 
ROSSLER, J.H. Construtivismo e alienação: as origens do poder de atração do 
ideário construtivista. Capitulo I. In: DUARTE, N. Sobre o construtivismo: 
contribuições e uma análise crítica. Newton Duarte (org). – 2. Ed. - – 
Campinas, SP: autores associados, 2005. – (Coleção polemicas do nosso 
tempo, 77). 
 
SABINO, C. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. Ed. Panapo, Publicado 
también por Ed. Panamericana, Bogotá, y Ed. Lumen, Buenos Aires. Caracas, 
1992, 
 
SANTOS, FILHO, J.C. dos; GAMBOA, S.S. Pesquisa educacional: 
quantidade-qualidade. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
SAVIANI, D. Educação e questões da atualidade. Ed. São Paulo: Livros do 
Tatu/ Cortez, 1991. 
 



118 

 

 

______. Escola e Democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze 
teses sobre educação e política. 31. ed. Campinas – São Paulo: Autores 
Associados, 1997. -(Coleção polêmicas do nosso tempo; v.5). 
 
______. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. rev. 
Campinas – São Paulo: Autores Associados, 2011 (Coleção educação 
contemporânea). 
 
UFSM. Roteiro modelo para Elaboração de Projeto - Marco Teórico-
Conceptual/Revisão Bibliográfica 19 de maio de 2010. Disponível em: 
<http://w3.ufsm.br/proplan/index.php?option=com_content&view=article&id=90
&Itemid=257&limitstart=8>. Acesso em: 02 de jul. 2012. 
 
UNICAMP. HISTEDBR (1986-2006). FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Disponível 
em: 
<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_teoria_%20d
o_capital_humano.htm#_ftn1>. Acesso em: 02 de jul. 2012. 

VIDAL, C. El desarollo de recursos humanos en lasAmericas. Educación 
Médica y Salud, v.18, n.1,p.9-33, 1984. 

http://w3.ufsm.br/proplan/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=257&limitstart=8
http://w3.ufsm.br/proplan/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=257&limitstart=8
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_teoria_%20do_capital_humano.htm#_ftn1
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_teoria_%20do_capital_humano.htm#_ftn1
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_teoria_%20do_capital_humano.htm#_ftn1

