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Reflexões acerca de alguns dos atuais desafios da
formação em serviço no setor da saúde no Brasil

Cristianne Maria Famer Rocha1

Resumo : Pensar na formação em  serviço no setor da saúde no Brasil requer uma constante e
necessária revisão de conceitos, atualização de demandas, reflexão de práticas e, mais do que tudo,
um agir ético e responsável para com os trabalhadores e para com os usuários dos serviços de saúde.
Na perspectiva em que proponho essas reflexões (questionando algumas de suas atuais propostas,
pensando nos seus conseqüentes desafios, refletindo sobre suas permanentes contradições) sobre a
formação em saúde (tanto de ensino médio quanto de ensino superior) cabe, antes de mais nada,
localizá-la no âmbito das atuais reformas (de ensino, de Estado) e a quem ela está interessando (ou
seja, quem são os beneficiários ou os marginalizados em relação à pretendida formação).   Se o traba-
lho em si não nos garante as necessárias e dignas condições de sobrevivência e, mais do que isto, não
garante ao usuário a tão pretendida qualidade no atendimento, faz-se necessário analisar e compreen-
der como e por que tais promessas foram sendo fomentadas, ainda que as conseqüências delas não
sejam facilmente percebidas.

Palavras-Chave : Formação em saúde; Reforma educacional; Reforma de Estado; Certificação
de competências, Formação em serviço.

Apresentação

Atualmente, regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Bra-
sil, 1996), o sistema educacional brasileiro configura-se em:

– educação básica: educação infantil (creches e pré-escolas), ensino funda-
mental (em um, dois ou mais ciclos) e ensino médio (com duração mínima de três
anos);

– educação superior: cursos seqüenciais, graduação, pós-graduação (lato ou
stricto sensu) e extensão.

Além destas, nesta Lei, a Educação de Jovens e Adultos mereceu uma seção
especial (V); a Educação Profissional (destinada ao egresso do ensino fundamen-
tal, médio e superior, assim como ao trabalhador em geral) é tratada no Capítulo III
e a Educação Especial (destinada aos portadores de necessidades especiais) no
Cap. V.

A promulgação desta Lei trouxe avanços, no que tange particularmente à for-
mação profissional, ao permitir que o aluno matriculado ou egresso do ensino fun-
damental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto,
contará com a possibilidade de acesso à educação profissional (Id., art. 39, pará-
grafo único). Além deste, outros avanços dessa Lei são os seguintes: o currículo, a
avaliação e a certificação por competência, a flexibilidade da organização curricular,
a especialização e a descentralização.

Porém, se as reformas educacional e sanitária – propiciadas pela promulgação
da Constituição Federal de 1988 e suas leis ordinárias, na educação, com a promul-
gação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e, na saúde, com
a promulgação das Leis Orgânicas da Saúde (LOS)  – pretenderam, a partir de sua
regulamentação,  ordenar e abrir novas perspectivas para a formação profissional
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em saúde, algumas das propostas garantidas nas leis (Ceccim et al., 2002), no
entanto, por estarem inseridas em um contexto de desregulamentação e
desestatização, chamada de reforma do Estado (Bresser Pereira, 1997; Brasil, 1997),
vêm produzindo mais desarticulações e desregulações na gestão dos recursos hu-
manos do que soluções responsáveis aos crônicos problemas do setor da saúde
nesta área (salários desiguais, flexibilização de vínculos, precarização das relações
de trabalho, seleção de pessoal fora das regras constitucionais e desregulação das
profissões de saúde, entre outros).

Neste contexto, o objetivo principal deste texto é o de analisar como e por que
foram se constituindo algumas das atuais políticas que sustentam ou preconizam a
formação dos profissionais da saúde. Não pretendo, porém, evidenciar as relações
causais e os possíveis (e conseqüentes) efeitos delas derivados. Minha intenção é
unicamente pensar sobre a constituição destas políticas a partir de suas imanências2

e condições de possibilidade3, nestes últimos anos, no Brasil.

Localizações

Concepções educacionais

A palavra reforma está dicionarizada, entre outras acepções possíveis, como:
ato, efeito de reformar para dar uma ordem nova e melhor, para transformar uma
situação, uma sociedade (Zingarelli, 1996, p. 1486). Pressupõe, portanto, mudanças
que (dizem) são portadoras de evoluções e transformações que visam melhorar.

Em todas as áreas tidas como saberes formalmente constituídos (educação,
saúde, filosofia, história, matemática, economia etc.) – particularmente nestes dois
últimos séculos, desde a Revolução Francesa, que disseminou entre nós a certeza
da obtenção dos princípios máximos da Modernidade: liberdade, igualdade e
fraternidade – reformas e revoluções foram sendo realizadas, desejadas, a fim de
promoverem as tão apregoadas e acreditadas melhorias e avanços.

Na educação não é diferente. Se considerarmos que na história dos sistemas
de pensamento4  muitas (aparentes) idéias diferentes permearam/permeiam nos-
sas histórias educacionais e que, apesar delas, continuamos a produzir e reproduzir
modelos educacionais excludentes, autoritários, elitistas, cientificistas, entre tantos
outros adjetivos possíveis de serem elencados, talvez seja o caso de começarmos
a repensar esta idéia totalitária que estamos construindo de uma história progressi-
va de avanços e contínuas melhorias.

Gadotti (1998), em sua História das Idéias Pedagógicas, refere como o pensa-
mento pedagógico – em várias partes do mundo, desde os gregos antigos (Sócrates,

2 Uma causa imanente para Foucault é uma causa que se atualiza em seu efeito, que se integra em seu efeito, que se
diferencia em seu efeito. Ou melhor, a causa imanente é aquela cujo efeito a atualiza, integra e diferencia (Deleuze apud
Veiga-Neto, 1996, p. 209-210). Portanto, as imanências a que me refiro estão intimamente ligadas à produção de determi-
nadas políticas e não unicamente às suas conseqüências, sobre as quais pouco ou nada pode se fazer. Ao pensarmos na
produção das políticas de formação como co-responsáveis pelas mesmas, deixamos de ser meros críticos ou julgadores
para nos tornarmos co-partícipes delas, ou seja: somos tão responsáveis por sua produção quanto pela sua permanência.
3 São as condições que tornam possível a ocorrência de determinados fatos. Referem-se não só ao cenário, aos
elementos econômicos, políticos, culturais e sociais que servem de substrato material a este fato, mas também a
todas as demais práticas discursivas que, juntas com o substrato, possibilitam a ocorrência de um fato (Veiga-Neto,
1996).
4 Aproprio-me desta expressão – que foi utilizada por Michel Foucault para denominar a Cátedra que ocupou no
Collège de France de 1970 a 1982 – para expressar minha opção em tratar as idéias presentes neste mundo como
tendo sido produzidas em contextos historicamente datados e passíveis, portanto, de infinitas interpretações, apro-
priações, considerações, compreensões.
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Platão e Aristóteles), os orientais (Lao-Tsé), os romanos (Cícero, Quintiliano) até os
autores contemporâneos – via de regra, é um ir e vir de inúmeras tentativas e
descontinuidades, onde [...] não existe propriamente um aperfeiçoamento crescen-
te que faz com que as idéias filosófico-educacionais antigas deixem de ser válidas e
sejam superadas pelas modernas (p.17).

Por isto, ainda segundo este autor, em Filosofia ou na Teoria Educacional, as
idéias tidas como clássicas continuam atuais.

Embora muito se tente reunir pensamentos, idéias, questões em fases cronolo-
gicamente determinadas, a(s) história(s) das idéias – ou dos pensamentos ou das
filosofias ou dos conhecimentos – não são facilmente organizadas como algo que
se sobrepõe, num avanço contínuo e reformador.

Existem, sempre, posições contraditórias e permanentes em todos os momen-
tos históricos. Às vezes, uma ou outra posição se torna mais evidente, mas dificil-
mente ela será em todo superada para produzir, no momento vindouro, um evento
melhor (ou reformador ou transformador) daquele que a antecedeu.

Enfim, retomando aquilo que Gadotti (1998, p. 238) afirma, creio ser importante
não esquecer que o pensamento pedagógico brasileiro é muito rico e está em movi-
mento e tentar reduzi-lo a esquemas fechados seria uma forma de esconder essa
riqueza e essa dinâmica.

Formação em Saúde no Brasil

Tomando por base o texto de Christófaro (1992) e suas referências aos vários
autores nele citados, farei, tal como faz a autora5, uma periodização histórica para
tentar explicitar como se deu a construção dos variados projetos de formação na
área da saúde no Brasil, desde a descoberta/invasão deste país, pelos portugue-
ses, em 1500:

• Período pré-colonial  (de 1500 a 1800): caracteriza-se pela existência de cur-
sos isolados e não organizados, em todas as áreas do conhecimento.

• Período colonial (de 1800 a 1930): período em que, com a vinda da Família
Real Portuguesa para o Brasil, iniciaram-se os primeiros projetos de organização
nacional em relação à formação médica6  com a criação das Academias Médico-
Cirúrgicas do Rio de Janeiro e Bahia (em 1832), que permitia somente aos titulados
ou aprovados nas faculdades criadas o exercício da cura, do parto e da preparação/
venda de medicamentos (as pessoas que não tinham tal titulação, a partir da lei de
criação das Academias, eram proibidas do exercício destas funções). A escola de
nível superior que objetivava a formação de profissionais para a área da saúde se
constituiu, portanto, tendo como eixo a formação do médico e, como apêndices, os
outros cursos (Id., p. 10).

De 1800 a 1930, foram aprovados vários decretos que regulamentaram a for-
mação de profissionais de saúde (médico, farmacêutico, mestre em obstetrícia, par-
teira, odontólogo), todos anexos às Faculdades de Medicina.

A regulamentação do Departamento Nacional de Saúde Pública e do Hospital
Geral de Assistência foi o aspecto de maior relevância deste longo período da histó-

5 Difiro um pouco, neste texto, em relação à subdivisão e à nomenclatura empregada pela autora citada (Christófaro,
1992), apesar de utilizar vários de seus argumentos e idéias na construção deste trecho sobre a história da formação
em saúde no Brasil.
6 Nas Academias recém-criadas, além dos cursos de Medicina, estavam previstos os de Pharmacêutico e de Partei-
ra, embora os pré-requisitos para a entrada em cada um deles fossem bastante diferenciados e somente o curso de
Medicina fosse identificado como curso de nível superior (Id., 1992).
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ria da formação em saúde no Brasil. Convém salientar, conforme Christófaro (1992,
p. 11), que o sistema educacional brasileiro não contemplou a formação escolar de
profissionais de saúde ao nível de ensino médio (Id., p. 11) neste período, embora
as Santas Casas de Misericórdia absorvessem trabalhadores de saúde sem qualifi-
cação específica e os treinassem em serviço, a fim de formar profissionais qualifica-
dos que pudessem manter a prestação dos serviços de saúde.

• Período desenvolvimentista (de 1930 a 1960): este foi um período de contras-
tes na história brasileira, marcado por movimentos e tensões que possibilitaram a
reorganização da economia nacional (substituição das importações pela produção
nacional de bens industriais) e do Estado (fortalecimento da sociedade civil em de-
trimento das oligarquias cafeicultoras). Foi marcado, também, por uma extensa e
profunda organização do sistema educacional brasileiro, que produziu, à custa de
decretos, leis e constituições, uma reestruturação/reformulação que abrangeu to-
dos os graus de ensino:

– ensino superior: organização dos cursos isolados em universidade com, no
mínimo e obrigatoriamente, três institutos (medicina, direito e engenharia);

– ensino técnico: destinado às classes menos favorecidas, calcado na
estruturação da produção industrial, que pretendia ensinar para o trabalho.

As ocupações e profissões da área de saúde cuja formação não estava no
âmbito da Universidade continuavam sendo objeto de treinamentos nos servi-
ços e Instituições de Saúde (pública e privada) e, também, através do Exército,
da Marinha, da Aeronáutica e do Departamento Nacional de Saúde Pública –
DNSP (Id., p. 13).

Apesar das normas de fiscalização do exercício profissional (executadas pelo
DNSP por intermédio da Inspetoria de Fiscalização do Exercício da Medicina) regu-
lamentarem o exercício dos vários trabalhadores7 da saúde, era a formação médica
que estava consolidada no país e, em geral, o médico respondia, política e tecnica-
mente, não só pela formação dos demais profissionais, como pelos serviços de
saúde (organização, funcionamento e administração).

O sistema educacional brasileiro reflete, neste período, não só em relação à
formação em saúde, uma profunda dicotomia entre as classes sociais: os menos
favorecidos não conseguiam cursar escolas de nível superior e a formação em ser-
viço, em geral, era uma forma de expropriação do trabalho do aluno.

• Período internacionalista (de 1960 até hoje): este período é marcado, inicial-
mente, pelos pretendidos avanços  da recém-aprovada Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 4.024, aprovada em dezembro de 1961), que privilegiou a
concepção tecnicista de educação e prescreveu como deveria ser a escola no Brasil:

[...] currículos definidos nacionalmente; minuciosas instruções e formulários, a
serem obedecidos e preenchidos como forma de controle, fiscalização e reco-
nhecimento da escola e do ensino ministrado; professores, alunos e múltiplos
técnicos de educação ‘moldados’, conforme diretrizes técnico-operacionais (Id.,
p.16).

Outros movimentos marcam este período, desde então. As obrigações impos-
tas durante o regime militar e as discussões que se seguiram após a abertura de-

7 Práticos de farmácia e de enfermagem, técnicos de massagem e laboratórios, ortopedistas e parteiras.
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mocrática, definem este como sendo um dos períodos de maior contradição (ape-
sar do pequeno tempo decorrido), onde as idéias de contenção x liberação e as de
autoritarismo x democratização pautaram muitos dos discursos proferidos, não so-
mente no campo educacional. O campo da saúde, caracterizado como aquele em
que o emprego de não-escolarizados é habitual, foi enfaticamente regulado através
de uma série de portarias, leis, decretos-lei e resoluções, de tal sorte que todas as
ocupações deste campo do saber torna-se objeto de normas educacionais.

Apesar desta enfática tentativa de normatização, a maior parte dos trabalhado-
res desta área não possui, ainda hoje, o requisito formal da qualificação profissional
escolar. E a escola desse grande grupo continua sendo o próprio trabalho, já que:

[...] as escolas criadas para formar profissionais de saúde de nível médio não
se colocam na perspectiva daqueles que já trabalham; os estabelecimentos de
saúde não tomam a lei como forma de qualificar o serviço que produzem, atra-
vés da qualificação dos seus trabalhadores, mas como algo que não lhes dizem
respeito (Id., p. 20).

Cabe enfatizar que, particularmente neste período (ainda atual), em decorrên-
cia das contradições existentes entre o mundo da escola e o mundo do trabalho, a
formação de nível médio da área da saúde sempre privilegiou a tendência tecnicista,
ao contrário da formação dos profissionais de nível superior8 que incorporou os pos-
tulados da tendência humanista moderna.

Interessante observar que o movimento reformista universitário (decorrente das
Leis 5.540/68 e 5.692/71) organizou o ensino superior da área da saúde segundo
aquilo que o Relatório Flexner9 propunha para as escolas médicas americanas,
desconsiderando os equívocos10  deste Relatório e as particularidades ou dificulda-
des decorrentes de uma utilização descontextualizada (em relação ao tempo e ao
espaço). Os princípios e parâmetros flexnerianos (hospital como espaço de cura e
eixo estruturante dos serviços de formação, o privilégio da abordagem clínica/indivi-
dual, a especialização intensiva e extensiva, o controle e a autoregulação do exer-
cício profissional, a ênfase na pesquisa biológica, entre outras, resumidos por
Santana, 2002, p.1-2) ainda hoje pautam a formação da área da saúde – voltada
para a formação do médico – e orientam as relações entre ensino e serviços de
saúde, as políticas e as demandas sociais da área.

8 Médicos, odontólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros.
9 O Relatório Flexner, obra do educador americano Abraham Flexner, foi publicado em 1910 pela Carnegie Foundation
for the Advancement of Teaching e é considerado como o paradigma da medicina científica. Contém uma crítica à
situação da medicina na época e propõe soluções para a questão. Suas principais propostas são: definição de
padrões de entrada e ampliação, para quatro anos, nos cursos médicos; introdução do ensino laboratorial; estímulo
à docência em tempo integral; expansão do ensino clínico, especialmente em hospitais; vinculação das escolas
médicas às universidades; ênfase na pesquisa biológica como forma de superar a era empírica do ensino médico;
vinculação da pesquisa ao ensino; controle do exercício profissional pela profissão organizada (resumidas por Camargo,
2002, p. 1). As universidades modernas, pensava Flexner, devem ser instituições dedicadas à cultura, à ciência e às
profissões cultas – tudo aquilo que a expressão alemã Wissenschaft significava (Schwartzman, 2002, p. 1).
10 Schwartzman (2002) faz uma longa análise em relação aos equívocos cometidos por Flexner e, particularmente,
pelos legisladores brasileiros ao adotarem, em 1968, o Relatório Flexner como modelo para pautar a tão pretendida
reforma educacional no campo da saúde. O primeiro equívoco dos nossos legisladores, segundo este autor, foi
ignorar as tendências à massificação do ensino superior, já que a demanda por mais vagas e oportunidades educa-
cionais era avassaladora. O segundo grave erro foi pensar que o Brasil deveria procurar se pautar pelo modelo dos
países europeus, quando somos muito mais parecidos com os Estados Unidos (vastidão territorial, aglomerado de
culturas, mistura de raças, desigualdades sociais etc.). O controle de qualidade, portanto, ao invés daquilo que
propunha Flexner (modelo centralizador e monolítico), deveria se pautar muito mais pela pluralidade, descentralização,
desburocratização e flexibilidade, dado que o espaço universitário é muito mais complexo do que aquele imaginado
por Flexner e nossos legisladores dos anos 60 do século passado.
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Outros movimentos também se fizeram presentes a partir do final da década de
70 do século passado – medicina preventiva, medicina integrada, medicina comuni-
tária, integração docente-assistencial11  – na tentativa de superar os problemas rela-
cionados com a quantidade e a qualidade da formação na área da saúde (Christófaro,
1992). Surgiram, também, programas visando à formação dos trabalhadores em
saúde sem qualificação e à expansão das residências médicas, como estratégias
políticas e tecnicamente privilegiadas (Id., p. 21). “Estas propostas pretendem não
só o atendimento do mercado mas, também e principalmente, a reorientação da
assistência à saúde” (Id., 1992).

Nos anos 80 e 90, movimentos sociais, educacionais e políticos, organizados e
articulados com a reforma educacional e a sanitária, culminaram com a promulga-
ção da Constituição de 1988, que redefiniu as bases conceituais, legais e operacionais
dos setores de saúde e da educação nacionais (Santana, 2002).

No entanto, estudos recentes questionam a quantidade e a qualidade de profis-
sionais formados e o grande contingente de trabalhadores sem qualificação. Além
do fato de que o enfoque do ensino predominantemente nas escolas privilegia o
tratamento da doença com base na especialização e no arsenal tecnológico mais
recente (Ibib., p. 233).

Sabe-se que estratégias isoladas das escolas ou dos serviços de saúde são
insuficientes para argüir a contradição fundamental do processo de formação e
de assistência à saúde: de um lado, a não incorporação da categoria “processo
de trabalho em saúde” na formação e, de outro, os serviços de saúde não in-
vestirem na formação e qualificação (educação continuada) de seus trabalha-
dores (Christófaro, 1992, p. 22).

Deveríamos, diante deste quadro histórico, de poucas pinceladas e muitos
matizes, sermos capazes de superar as contradições típicas deste nosso tempo,
em relação ao ensino superior:
– a profunda dissociação entre sua dinâmica e as necessidades de saúde da maio-
ria da população, particularmente em relação às profissões da área da saúde, já
que os egressos desconhecem ou não se interessam pelos principais problemas de
saúde pública;
– a discrepância entre o número de egressos dos cursos de ciências da saúde e sua
distribuição nacional, uma vez que não é pequeno o universo de profissionais for-
mados  para o conjunto do país, mas a distribuição regional não é eqüitativa;
– a fragmentação entre a cura e a promoção da saúde, uma vez que o enfoque de
ensino predominante nas escolas privilegia o tratamento da doença com base na
especialização e no arsenal tecnológico;
– o especialismo, já que a prioridade, ainda hoje, continua sendo o campo das
especialidades (cresce a oferta de programas de especialização multiprofissional,

11 A emergência da reforma preventivista e da medicina integral deu-se no contexto da instalação de políticas de bem
estar social nos países europeus, no pós Segunda Guerra, repercutindo nas discussões sobre a reformulação da
assistência médica nos Estados Unidos e influenciando posições da própria Associação Médica Americana. [...] O
foco educacional da reforma incidia sobre o currículo, que deveria desenvolver uma nova consciência e uma nova
abordagem dos problemas de saúde (Santana, 2002, p. 2). Conseqüência disto foi a criação dos departamentos de
medicina preventiva nas escolas médicas latino-americanas e a cisão entre o saber/fazer preventivo e  curativo. Já
a medicina comunitária e a integração docente-assistencial (IDA) se propõem a responder às limitações de acesso
da maioria da população aos serviços de saúde, ante o incremento da consciência sanitária e das reivindicações
sociais por mais e melhor atendimento, na contracorrente da vocação do modelo vigente, voltado para a sofisticação
tecnológica e para o elitismo de cobertura, fatores associados à elevação de custos (Id., 2002).
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para além da Medicina, incluindo as áreas da Saúde Pública, Saúde Mental,
Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia etc.).

Em relação ao ensino técnico, a oferta de qualificação profissional pelas esco-
las técnicas de saúde deveria demonstrar a estreita ligação aos interesses setoriais:
a integração ensino-serviço; a flexibilidade e descentralização na organização e
execução dos cursos; a formatação de currículos integrados; a avaliação progressi-
va e constante do aluno-trabalhador; a compatibilidade com o modelo de atenção
vigente, visando uma prática profissional integral, a partir de uma percepção crítica
da realidade; a formação de pessoal empregado no setor, tomando as práticas em
saúde como referência; utilização das experiências vivenciadas pelos sujeitos em
seus processos de trabalho, envolvendo contínua problematização e reflexão sobre
as possibilidades de reorganização do próprio trabalho.

A Reforma Educacional

A reforma da educação, iniciada com a promulgação da LDB e regulamenta-
ções posteriores, particularmente em relação à educação profissional (Decreto nº
2.208, de 17 de abril de 1997), visa atingir dois objetivos: a flexibilização da educa-
ção profissional e a democratização das oportunidades de formação.

Na educação profissional, segundo a LDB (Brasil, 1996)  parágrafo 2º do art. 36
e nos seus artigos 39 a 42, realizar-se-ão tais objetivos por meio de:
– oferta curricular em módulos diversificados segundo diferentes qualificações e
habilitações profissionais;
– oferta da formação para o exercício de atividades específicas no mercado de
trabalho, independentemente da formação geral;
– reconhecimento de habilidades e conhecimentos que tenham sido adquiridos por
meios informais, fora do sistema escolar;
– acesso às possibilidades do aluno cursar diferentes módulos em diferentes insti-
tuições para a composição do currículo pleno de uma dada habilitação profissional;
– aproveitamento da educação profissional básica como crédito ou outra forma de
equivalência na educação profissional técnica;
– oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
– oferta de cursos especiais, abertos à comunidade, pelas escolas técnicas e profis-
sionais, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessa-
riamente ao nível de escolaridade, além dos seus cursos regulares;
– garantia do acesso ao ensino gratuito.

Em relação ao ensino superior, a LDB (Brasil, 1996), em seus artigos 43 a 57,
legisla também de forma a promover a descentralização e a flexibilização, que será
alcançada por meio de:
– autorização e reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de insti-
tuições de educação superior, com prazos limitados, sendo renovados, periodica-
mente, após processo regular de avaliação;
– substituição do currículo mínimo por diretrizes curriculares, representando a pos-
sibilidade da não limitação antes imposta;
– permanente qualificação acadêmico-profissional dos docentes;
– avaliação do desempenho dos docentes feita em cada ente federativo, repondo a
figura do mérito profissional como ascensão na carreira, respeitado o princípio do
piso profissional constitucionalmente garantido;
– maior autonomia às Instituições de Ensino Superior na definição dos currículos de
seus cursos, a partir da explicitação das competências e as habilidades que deseja
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desenvolver, por meio da organização de um modelo pedagógico capaz de adaptar-
se à dinâmica das demandas da sociedade, em que a graduação passa a constituir-
se numa etapa de formação inicial no processo contínuo de educação permanente;
– otimização da estruturação modular dos cursos com vistas a permitir um melhor
aproveitamento dos conteúdos ministrados, bem como, ampliação da diversidade
da organização de cursos, integrando a oferta de cursos seqüenciais;
– permissão para 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 referên-
cias nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e
resolutividade;
– avaliações dos alunos baseadas nas competências, habilidades e conteúdos
curriculares  desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares;
– educação profissional, onde o ensino superior é chamado de tecnológico e corres-
pondente aos cursos de nível superior da área tecnológica, destinados aos egres-
sos do ensino médio e técnico (cursos que têm objetivos claros de desenvolver
potencialidades de uma clientela dentro da área tecnológica, criando as condições
básicas para que o país possa criar e desenvolver suas próprias tecnologias, a
partir, especialmente, de pesquisas realizadas no âmbito das instituições de ensino
superior). São cursos estruturados para atender aos diversos setores da economia,
abrangendo áreas especializadas e conferirão o título de Tecnólogo.

Em relação ao ensino técnico, cabe ressaltar:
– é um dos níveis da educação profissional (segundo o Decreto 2208, de 17 de abril
de 1997, que regulamentou o parágrafo 2º do art. 36 e os artigos 39 a 42 da LDB),
destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos
do ensino médio;
– tem organização curricular própria e regulamentada;
– exige o ensino médio como pré-requisito indispensável para o acesso a este nível
de educação profissional.

O atualmente disposto pela legislação educacional (em todos os níveis de
ensino previstos na LDB) prima pela busca da flexibilidade, integralidade e
descentralização, permitindo arranjos e mecanismos diversos para o acesso à
educação e, mais do que isso, se propondo a reconhecer saberes anteriormente
adquiridos, não só em situações formais de escolarização, mas também em ou-
tros ambientes de aprendizado.

É necessário, porém, para alcançar o quanto proposto, que muitas questões
sejam revistas e discutidas, particularmente em relação ao ensino superior e suas
tradicionais instituições acadêmicas. Com uma estrutura burocratizada e pouco ágil
para dar respostas rápidas, as faculdades não conseguem normalmente responder
às atuais exigências do mercado e têm tido dificuldades para exercer suas funções
com a competência requerida pelas novas leis de mercado e concorrência. Proce-
der, portanto, à reorganização administrativa determinada pela nova proposta pe-
dagógica que se constrói é, segundo os reformistas, estratégico, a fim de fortalecer
as faculdades, no sentido de instrumentalizá-las para exercer suas novas funções
com competência. Entre outros aspectos, esta reorganização deverá rever a função
dos departamentos para que deixem de ser unidades administrativas e dêem lugar
a unidades político-pedagógicas que articulem, ao invés de disciplinas fragmenta-
das, áreas integradas do conhecimento. Deverá também organizar formas flexíveis
e ágeis de relacionamento com a prática social que articulem ensino, pesquisa e
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extensão, privilegiando a transdiciplinaridade e a interinstitucionalidade, como são
os núcleos temáticos e organizar suas bases de dados e informatizá-las de modo a
viabilizar o acompanhamento e a avaliação permanente de seu trabalho.

Se a Reforma Educacional alcançará – ou está alcançando – seus objetivos
plenamente, ainda não sabemos. Flexibilização e democratização pressupõem res-
ponsabilidade e autonomia (sobretudo financeira). Infelizmente, não é isto que está
acontecendo: a destinação de recursos, por exemplo, não é atualmente compatível
com a desejada educação superior de qualidade. Além disto, a efetiva autonomia
didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Institui-
ções de Ensino Superior de natureza pública, conforme obriga a Constituição Fede-
ral, não deve se restringir à opção de busca de recursos mediante a venda de servi-
ços e assessorias e o recurso público não deveria ser destinado ao segmento priva-
do de ensino, já que tão escasso.

Enfim, se os responsáveis pela efetivação da Reforma Educacional acreditam
realmente em seu potencial revolucionário, talvez devessem, ao invés de anunciar
os pretendidos avanços futuros, refletir sobre os atuais problemas e propor solu-
ções que dignifiquem o atual ato de ensinar.

A Reforma do Estado

A Reforma do Estado no Brasil – apregoada pela centro-esquerda social-libe-
ral,  segundo Bresser Pereira (1997) – propõe a reconstrução do Estado ao invés do
Estado mínimo (defendido pela centro-direita) e está fundamentada em quatro pro-
cessos básicos:
– redução do tamanho do Estado (delimitação de sua área de atuação): reduzir seu
tamanho em termos principalmente de pessoal, mediante programas de privatização,
terceirização e publicização (transferência do setor público não-estatal dos serviços
sociais e científicos que hoje o Estado presta);
– diminuição da interferência do Estado nas atividades econômicas (desre-
gulamentação e mecanismos de controle social): o Estado deverá interferir única e
exclusivamente no efetivamente necessário, mediante programas de desregulação
que aumentem o recurso aos mecanismos de controle via mercado, transformando o
Estado em um promotor da capacidade de competição do país no âmbito internacio-
nal, ao invés de protetor da economia nacional contra a competição internacional;
– aumento de sua capacidade fiscal e administrativa (governança12 administrativa):
aumento da capacidade de tornar efetivas as decisões do governo, mediante ajuste
fiscal, que devolve autonomia financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo
à administração pública gerencial (ao invés de burocrática) e a separação, dentro
do Estado, na esfera das  suas atividades exclusivas, entre a formulação de políti-
cas públicas e a sua execução;
– aumento do poder político democrático de seus governantes (governabilidade13

política): aumento do poder do governo, graças à existência de instituições políticas
que garantam uma melhor intermediação de interesses e tornem mais legítimos e

12 Governança é uma palavra que vem sendo usada pelo Banco Mundial para indicar a capacidade que os governantes
devem ter para administrarem bem (do ponto de vista administrativo e financeiro) e conseguirem transformar em
realidade as decisões que tomam (Bresser Pereira, 1997).
13 Governabilidade significa a capacidade política de governar e deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu
governo com a sociedade. [...] Sem governabilidade é impossível a governança [...]. Uma boa governança [...] au-
menta a legitimidade do governo e, portanto, a governabilidade do país (Id., 1997, p. 45).
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democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo
espaço para o controle social ou democracia direta.

Essa pretendida reforma do Estado busca, acima de tudo, reformar/reexaminar
(criar ou transformar) as principais instituições estatais, reconstruindo um Estado a
fim de que ocorra:

[...] recuperação da poupança pública e superação da crise fiscal; redefinição
das formas de intervenção no econômico e no social através da contratação de
organizações públicas não-estatais para executar os serviços de educação,
saúde, e cultura; e reforma da administração pública com a implantação de
uma administração pública gerencial. Reforma não significa transitar de um
Estado que promove diretamente o desenvolvimento econômico e social para
um Estado que atue como regulador e facilitador ou financiador a fundo perdido
desse desenvolvimento (Id., 1997, p. 17).

As principais diretrizes para a nova política de recursos humanos no âmbito do
atual Projeto da Reforma do Estado (Brasil, 1997) são:
• a reestruturação das carreiras, para compor e fortalecer o núcleo estratégico do
Estado e cujas diretrizes principais são:
– ficarão concentradas no Estado atividades relacionadas com formulação, controle
e avaliação de políticas públicas e que se pressuponham o poder de Estado, trans-
ferindo-se as atividades que podem ser desenvolvidas pelo mercado e a execução
de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas que devem ser
subsidiados por ele – como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e
pesquisa científica – para o setor privado e para o setor público não-estatal, respec-
tivamente;
– os servidores públicos serão apenas aqueles cujas atividades estão voltadas para
as atividades exclusivas de Estado relacionadas com a formulação, o controle e a
avaliação de políticas públicas e com a realização de atividades que pressupõem o
poder de Estado;
– a política de recursos humanos, visando dotar o Estado de um quadro de pessoal
capacitado para desempenhar suas novas funções, inclui os seguintes elementos
básicos: a política de concursos (planejamento anual da abertura de vagas na admi-
nistração federal; dimensionamento de vagas considerando a lotação necessária
em cada órgão e entidade; a vacância prevista de cargos e a correção emergencial
de eventuais carências verificadas; aproveitamento total de candidatos classifica-
dos; renovação gradual e constante dos quadros, com ênfase na assimilação cuida-
dosa dos novos servidores pelos órgãos ou entidades receptoras; priorização para
o preenchimento dos cargos de nível superior e das carreiras do Núcleo Estratégi-
co14 ); a revisão da política remuneratória das carreiras de Estado (a fim de atenuar
a diferença salarial existente entre servidores do setor público e os seus equivalen-
tes do setor privado; corrigir distorções na estrutura remuneratória; aperfeiçoar ins-
trumentos que associam a remuneração ao desempenho do servidor; evitar qual-

14 Este Núcleo, definido com base na referência das principais concepções do Plano Diretor da Reforma do Aparelho
do Estado (Presidência da República referida em Brasil, 1997), deve ser capaz de formular e controlar a implementação
de políticas públicas, ao mesmo tempo em que se transfere para organizações estatais, públicas ou privadas a
provisão de serviços públicos. Aumenta assim a necessidade de capacitar esse mesmo núcleo de competências de
formulação, regulação e contratualização (id., p. 8). Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor que define
as leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É portanto o setor onde as decisões são tomadas.
Corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e, no poder executivo, ao presidente da
República, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação
das políticas públicas (Id., p. 24).
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quer tipo de indexação à inflação passada e  manter sob controle o impacto dos
gastos com pessoal no orçamento); a reorganização das carreiras e cargos (redefinir
o conceito de carreira, a fim de conciliar o caráter permanente das carreiras com o
caráter mutável das necessidades do Estado, derivado de alterações no ambiente
no qual exerce suas atividades); a consolidação da avaliação de desempenho como
principal mecanismo para a concessão de incentivos (a revisão da remuneração
será complementada com o aperfeiçoamento dos instrumentos que associam in-
centivos ao desempenho do servidor, em conformidade com os princípios da admi-
nistração gerencial, voltada para resultados), assim como para o diagnóstico das
necessidades e a política de capacitação.
• a política de capacitação, que objetiva elevar o potencial laborativo de todos os
servidores e cujas principais características são:
– política ampla definindo diretrizes para a capacitação permanente dos servidores
públicos federais com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência do servi-
ço público e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos;
– valorização do servidor público, por meio de sua capacitação permanente;
– assegurar a coordenação e o acompanhamento das ações de capacitação;
– possibilitar constante adequação da força de trabalho às necessidades do Gover-
no Federal;
– possibilitar o acesso dos servidores a programas de capacitação;
– dar prioridade às ações de capacitação desenvolvidas internamente;
– utilizar a avaliação de desempenho como subsídio para as ações de capacitação;
– considerar os efeitos destas ações no desempenho dos servidores.

Diante deste quadro, de muitas rupturas e talvez poucas mudanças, convém
salientar que os esforços do atual governo federal para implementar esta Reforma
não têm sido pequenos nem em vão. Muitos setores da economia acabaram ceden-
do às pressões (entre estes, o setor da saúde) e os poderes políticos locais têm sido
ávidos em implementá-la sem sequer discutir suas bases e princípios nas comuni-
dades onde se darão as reais e importantes conseqüências. Muitos programas fe-
derais, inclusive, cuja realização está se dando em âmbito estadual ou municipal,
estão sendo implementados conforme os princípios definidos nesta Reforma de
Estado, sem que suas implicações sejam amplamente discutidas.

Questionamento: o ensino em serviço é possível?

Os processos educativos nos serviços de saúde devem considerar a articula-
ção dinâmica da cooperação, direcionalidade técnica e as dimensões horizontal e
vertical na organização do processo de trabalho em saúde, uma vez que as ques-
tões relevantes do processo educativo necessariamente emergem da dinâmica da
organização do processo produtivo dos serviços de saúde, considerando as ques-
tões que orientam as ações que viabilizam a operação do serviço, no sentido da
produtividade, como eficiência e eficácia, ou seja, qualidade e quantidade. Além
disto, tais processos são viabilizados implícita ou explicitamente para aprimorar o
trabalho através da preparação dos seus agentes, no sentido de dar respostas a
necessidades específicas de formação, manutenção, recuperação e reabilitação de
saúde, frente a posicionamentos político-ideológicos distintos.

Os principais problemas do processo educativo no contexto dos serviços de
saúde são, no entanto, os seguintes:



56  v Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002

Cristianne Maria Famer Rocha

– Formulação de programas educativos desvinculados da prática concreta: prática
de capacitação desvinculada de problemas concretos, onde as concepções acadê-
micas incorporam idéias pré-concebidas da prática e/ou opiniões dos trabalhado-
res, sem considerar determinantes concretos. Os planejadores do processo educativo
orientam suas ações como instrumentos técnicos de intervenção na realidade, sem
buscar o conhecimento e compreensão das necessidades a partir da observação
dos problemas, resultando na capacitação desvinculada de problemas concretos e
conseqüente desperdício de recursos.
– Inserção casuísta dos trabalhadores: a inserção dos trabalhadores nos serviços
de saúde é, em geral, um campo aberto para conjecturas vagas e poucas
explicitações fundamentadas cientificamente. Além disto, os serviços não dispõem
de instrumentos institucionais que regulamentem, com critérios específicos, trans-
parentes e democráticos, a entrada e progresso dos trabalhadores nos serviços.
Práticas clientelistas ou pressões de categorias acabam prejudicando a caracteri-
zação da inserção dos trabalhadores e dificultando a adequação dos processos
educativos. A formação heterogênea (ensino universitário, ensino médio/técnico ou
a total falta de qualquer formação prévia) contribui para a dificuldade em se superar
as lacunas existentes entre a formação (ou falta dela) e as contínuas e complexas
exigências do processo de trabalho.
– Fragilidade de elementos de infra-estrutura de serviços: os principais elementos
de infra-estrutura para a realização dos processos educativos são a existência de
instrutores/supervisores e condições materiais no serviço. Os instrutores/supervisores
são profissionais de formação universitária que atuam na rede prestando serviços
diretos aos usuários, organizam e supervisionam o processo de trabalho e, além
disso, assumem responsabilidades nos processos de capacitação de pessoal. O
número insuficiente desses profissionais (a quantidade de profissionais não cobre
geograficamente os serviços de saúde e a qualificação para a função docente, ine-
rente à prática da supervisão, é inadequada) implica na necessidade de romper
padrões e concepções educacionais bastante arraigados nesses profissionais, face
à sua própria história de processo educacional e também pela capacitação em edu-
cação que a formação universitária lhes oferece. A polivalência e a falta de aderên-
cia aos processos de trabalho também dificultam os processos de supervisão espe-
cífica nos seus aspectos pedagógicos. A falta de condições materiais nos serviços
também pode facilitar ou impedir avanços nos processo educativos: serviços que
estão organizados e produzindo competentemente para atender às necessidades
dos usuários oferecem condições para os processos educativos. Serviços que apre-
sentam deficiências no cumprimento de suas finalidades só facilitam os processos
educativos se existe uma intenção política em modificá-los, caso contrário, é impos-
sível avançar.
– Utilização de metodologias educativas tradicionais: a utilização de metodologias
de caráter transmissivo tem promovido uma preocupação com aspectos técnicos
da didática que privilegiam o esquematismo de atitudes e reprodução de rotinas e
tecnologias, sem questionar os conteúdos e a sua crítica. Em conseqüência, pode-
se considerar que os processos educativos, em geral, não têm contribuído para
resolver os problemas concretos da prática, na medida em que se vêm acentuando
a dicotomia entre o pensar e o fazer. Portanto, a compreensão do processo de
trabalho em todas as suas dimensões é condição para o levantamento de necessi-
dades educativas e a sua análise no sentido da construção de processos educativos
de relevância para a transformação dos serviços. É preciso superar a dicotomia
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entre teoria e prática, privilegiando as propostas de interação docente-assistencial
e integração ensino-serviço como metodologias alternativas àquelas prescritivistas
e tecnicistas.

Talvez devêssemos, justamente pelo exposto, repensarmos a articulação ensi-
no-serviço à luz da atual LDB e seguir algumas das inovações nela propostas em
relação a este tema:
– o reconhecimento de habilidades e conhecimentos que tenham sido adquiridos
por meios informais, fora do sistema escolar (no trabalho, na família, no exercício e
na prática de viver);
– a possibilidade de abertura de instituições voltadas para a educação profissional
que  propicie a oferta de cursos especiais;
– a abrangência vertical da educação profissional, desde o nível fundamental até o
nível superior (alunos e egressos), com caráter complementar em relação a todos
os outros níveis de ensino da educação em geral.

Não devemos esquecer, no entanto, de rediscutir os perfis profissionais neces-
sários e adequados ao funcionamento do setor da saúde, indicando elementos para
a formação de seus agentes, o que implica em resgatar os princípios que orientam
o setor, bem como as características do mercado de trabalho (Sório, 2001).

Sendo assim, ainda segundo Sório (Id., p. 226), algumas mudanças fazem-se
necessárias, particularmente em relação ao processo de trabalho, a fim de que as
ações educacionais sejam realizadas com algum êxito:
– articular as intervenções e atividades realizadas pelo profissional com as ações
dos demais  agentes da equipe, destacando o caráter multiprofissional da prática;
– redimensionar a autonomia profissional, ou seja, o alcance da liberdade de deci-
são e conduta de cada agente, autonomia esta que se encontra fortemente tencio-
nada pela necessidade de recomposição dos inúmeros trabalhos parcelares e de
comunicação entre os agentes especializados;
– articular conhecimentos oriundos de várias disciplinas ou ciências, destacando o
caráter interdisciplinar da prática;
– maior qualificação profissional, tanto na dimensão técnica especializada, quanto
na dimensão ético-política, comunicacional e de inter-relações pessoais.

Para que os processos de formação possibilitem a inserção do trabalhador em
diferentes tipos de serviços, com ética e responsabilidade, devemos predispor de-
senhos curriculares que permitam a flexibilidade e articulação necessárias entre os
níveis previstos pela educação profissional. Não devemos, no entanto, ignorar as
profissões e ocupações existentes e organizadas, a fim de que a flexibilidade dese-
jada não produza mais diferenças e dificuldades ao trabalhador do setor da saúde.

As inovações tecnológicas, assim como todas as outras inovações que continu-
amente se dão nos diversos campos de saberes, estão sendo rapidamente absorvi-
das no setor da saúde, promovendo, de um lado, muitas rupturas e crises e, de outro,
muitas esperanças. As incertezas inerentes às novidades que se apresentam nos
motivam a delas falar e nelas pensar com cautela e responsabilidade, a fim de que
não cometamos mais erros do que acertos ao nos apropriarmos  de conceitos e fazer-
mos uso de regras que podem reordenar nossas práticas para pior ou para melhor.

As inovações, em geral, influenciam conceitos, parâmetros e princípios associ-
ados ao funcionamento e avaliação dos serviços, fazendo com que as populações
mudem suas formas de demandar, selecionar, consumir e avaliar os serviços e pro-
dutos disponíveis, assim como transformam suas maneiras de planejar, organizar,
administrar e realizar os cuidados com a saúde.
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No caso particularmente da saúde, outros aspectos condicionam a repercus-
são destas inovações e seus impactos: questões de ordem política, econômica,
social e cultural determinam as possibilidades, os riscos, as aplicações e as neces-
sidades da implementação e da importância destas novidades serem amplamente
absorvidas, desejadas etc.

Um dos cuidados que se deve ter na absorção das inovações tecnológicas diz
respeito à permanente tentativa de padronização de ações e conseqüente diminui-
ção de gastos. No setor da saúde, ao contrário de outros setores de produção, a
introdução de uma tecnologia, por exemplo, não tem sido imediatamente substitutiva
em relação às que a precederam, já que, neste setor, em geral, as inovações são
cumulativas15. Outro aspecto deve ser considerado em relação às inovações tecno-
lógicas no setor da saúde: não bastará desenvolver a tecnologia médica se esta
não estiver combinada com incentivos econômicos, profissionais e sociais no siste-
ma de atenção à saúde, já que as inovações tecnológicas exigem conhecimentos,
massa crítica e capacidade financeira e empresarial, capacidade de acompanha-
mento e monitoramento do progresso científico e tecnológico mundial para serem
úteis e eficientes.

Portanto, ao invés de simplesmente valorizarmos a implantação de novas
tecnologias no setor da saúde, é fundamental e imprescindível, entre outras de ca-
ráter mais abrangente, que se implemente um processo de educação permanente
das equipes profissionais, que leve em conta o rápido desenvolvimento do sistema
de inovações, com a conseqüente obsolência do conhecimento adquirido.

Certificar competências: inovar por quê?

O conceito de competências na atualidade das questões educacionais presen-
tes em um cenário de constantes mudanças quanto à empregabilidade e à forma-
ção profissional significa pensar que o profissional seja capaz de “articular e mobili-
zar conhecimentos, habilidades e atitudes, colocando-os em ação para resolver
problemas e enfrentar situações de imprevisibilidade em uma dada situação con-
creta de trabalho e em um determinado contexto cultural” (Deluiz, 2001, p. 11).

Capacidades de diagnóstico e de solução de problemas e aptidões para tomar
decisões, trabalhar em equipe, enfrentar situações em constantes mudanças e
intervir no trabalho para melhoria da qualidade dos processos, produtos e ser-
viços, passam a ser exigidas dos trabalhadores no quadro atual de mudanças
na natureza e no processo de trabalho (Id., p. 8).

A competência humana, portanto, é um conceito político-educacional
abrangente, um processo de articulação e mobilização gradual e contínua de co-
nhecimentos gerais e específicos, de habilidades teóricas e práticas, de hábitos e
atitudes e de valores éticos, que possibilitam ao indivíduo o exercício eficiente de
seu trabalho, a participação ativa, consciente e crítica no mundo do trabalho e na
esfera social, além de sua efetiva auto-realização.

Sua adoção como modelo de organização labor-profissional, segundo Deluiz
(Id., 2001), implica em:

15 Um bom exemplo do acúmulo de tecnologias na área da saúde é a não substituição do raio X pela tomografia
computadorizada, mas sua concomitância.
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– mudar essencialmente as organizações, configurando uma nova forma de atua-
ção do trabalhador diante das atuais transformações e, ao mesmo tempo, um novo
modelo de gestão da força do trabalho;
– adequar a formação da força de trabalho às novas exigências do sistema produtivo;
– possibilitar maior flexibilização do mercado de trabalho pela noção de
empregabilidade (o trabalhador é o próprio responsável por sua inserção no merca-
do de trabalho e as constantes atualizações de suas competências);
– unificar o sistema de qualificação profissional, tornando possível a disponibilidade
e a mobilidade dos trabalhadores;
– mudar o enfoque da avaliação da qualidade da qualificação: avalia-se o “produto”
final, ou seja, o trabalhador instrumentado para atender às novas necessidades do
processo de modernização do sistema produtivo;
– atualizar constantemente o capital humano das empresas para evitar a
obsolescência e garantir o diferencial de competitividade necessário à concorrência
na economia globalizada;
– implementar sistemas de certificação profissional baseada em competências que
dêem conta da complexidade técnica para a identificação de aptidões no mercado,
da padronização e normalização das mesmas e da falta de agilidade técnico-
adminstrativa das instâncias encarregadas da normalização, sobretudo no momen-
to da sua incorporação aos currículos;
– definir quais são as formas de articulação das competências diante da necessida-
de de resolver problemas e de que modo são postas em ação em uma situação
concreta;
– evitar a apropriação acrítica da noção de competência que conduz a uma abor-
dagem individualizada e individualizante das relações sociais da formação do
trabalhador;
– considerar a perspectiva histórica (levar em conta que as competências estão
condicionadas pelo contexto econômico, social e político e são a expressão das
relações sociais e o resultado de negociações e embates entre interesses nem sem-
pre convergentes do capital e do trabalho);
– considerar que a construção de competências pertence aos trabalhadores como
sujeitos desse processo: sua mobilização e articulação em situações concretas de-
penderão da possibilidade de constituição de organizações qualificadoras;
– constituir os espaços formativos enquanto organizações qualificadoras, propici-
ando aos educandos condições de participação, de diálogo, de negociação e de
intervenção, o que implicará em mudanças nos métodos de ensino e nas estratégi-
as pedagógicas, além de uma redefinição do papel dos docentes;
– ampliar a qualificação dos trabalhadores em saúde, tanto na dimensão técnica
especializada, quanto na dimensão ético-política, comunicacional e de inter-rela-
ções pessoais para que eles possam participar como sujeitos integrais no mundo
do trabalho;
– avaliar a posse dos saberes escolares ou técnico-profissionais, assim como a
capacidade de mobilizá-los para resolver problemas e enfrentar os imprevistos na
situação de trabalho;
– reconhecer os saberes dos trabalhadores provenientes de várias fontes, validan-
do-os independentemente da forma como foram adquiridos (sistema educacional
formal, sistema de formação profissional ou experiência profissional);
– considerar os aspectos técnicos-instrumentais envolvidos na prática profissional e
os aspectos éticos.
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Assim, tal como referido nas entrevistas de Mehedff (2001) e Lobo (2001), os
processos de avaliação e certificação de competências profissionais no Brasil ainda
estão restritos a algumas categorias profissionais (auditores do sistema de qualida-
de, profissionais de inspeção por ensaios não destrutivos e inspetores de soldagem).
Portanto, embora exista nacionalmente um amplo programa que vise à qualificação
(avaliação e certificação) profissional de auxiliares de enfermagem – Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem  (Profae), – o mes-
mo ainda está em fase de implantação (Marques, 2001) e deverá ser realizado
como um projeto piloto no Estado do Espírito Santo, com egressos dos cursos de
qualificação profissional de nível técnico em auxiliar de enfermagem do Profae. Os
critérios de escolha dos egressos participantes serão definidos pelo Profae e a par-
ticipação será voluntária.

Embora se compreenda o esforço empreendedor/regulamentador/oportunizador,
por parte do Profae, que pretende certificar competências tácitas e não somente
aquelas provenientes dos conhecimentos adquiridos em bancos escolares, não creio
que existam outras experiências do tipo das desenvolvidas na área da saúde em
alguma universidade ou escola técnica no Brasil (de todas as referências estuda-
das, nenhuma apresentava relatos de experiências afins na área da saúde).

Ao mesmo tempo, imagino que muitas resistências surgirão quando forem co-
locados em prática os princípios delineadores deste outro modelo de certificação
não-convencional. Resistências por parte do meio acadêmico – tal como surgiu em
Depresbiteris (2001) – que associou competência com competição. Associação,
esta, não de todo equivocada, já que, historicamente, os modelos internacionais de
certificação ocupacional, particularmente a partir dos anos 80, surgiram à seme-
lhança dos programas de qualidade total e normas ISO e têm, portanto, um duplo
significado: de um lado, é como um selo de qualidade do profissional no mercado de
trabalho; de outro, é um mecanismo que subsidia a atualização dos sistemas de
formação continuada (Mehedff, 2001, p. 62).

Mas, surgirão resistências também por parte dos conselhos profissionais que,
creio, terão que rever seus postulados normatizadores (e restritivos, por conse-
qüência) e avaliarem as situações complexas que envolvem a formação e a compe-
tência profissional, não somente a partir da expedição dos tradicionais documentos
comprobatórios, mas, agora, a partir de outros modos de avaliar. Creio que em
função da novidade do assunto é que tais conselhos profissionais ainda não se
manifestaram pública e enfaticamente a favor ou contra tais medidas certificadoras.
Naturalmente, por conta disto (indefinições, incertezas, novidades etc.), também os
serviços de saúde talvez ainda não estejam aptos a operarem com sistemas que
avaliam/certificam outras possibilidades, para além dos conhecimentos técnicos
formalmente adquiridos e certificados. Creio, por fim, que as mudanças pretendidas
por quem atualmente propõe sistemas de certificação no setor saúde ainda deverão
regular e regularizar muitas das atividades inerentes a um processo diferente, que
visa suplantar as tradicionais formas de avaliação que vêm sendo aplicadas nos
sistemas de ensino (Marques, 2001, p. 57). Caso contrário, será apenas mais um
esforço desaforado que nos interpelará, mas que não nos dará a necessária segu-
rança que mudanças responsáveis nos impõem.

Ao mesmo tempo, muitas poderiam ser as alternativas razoáveis para a ado-
ção de um modelo de competências profissionais na gestão do trabalho em saúde e
algumas limitações ou contradições deveriam ser responsavelmente consideradas.
Em relação às implicações positivas, cito:
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– considerando as conceituações (mesmo polissêmicas) do termo competência,
seria de grande valia poder dar aos trabalhadores a possibilidade de serem avalia-
dos pela capacidade que possuem de “aplicar habilidades, conhecimentos e atitu-
des em tarefas ou combinações de tarefas operativas; [...] utilizar seu conhecimento
para alcançar um propósito; [...] utilizar conhecimentos e habilidades adquiridos para
o exercício de uma situação profissional; [...] (mobilizar) saberes: saber-fazer, sa-
ber-ser e saber-agir; [...] (mobilizar) um conjunto de capacidades para a resolução
de um problema” (Depresbiteris, 2001); e, a partir desta avaliação, poderem ser
formalmente certificados, a fim de continuarem em outros processos formadores/
avaliativos que possibilitem aos mesmos maior reconhecimento (dos outros e de si
próprios);
– seria também interessante poder aplicar nos mesmos instrumentos de avaliação
que permitissem a eles participarem de processos não excludentes de formação;
– poder reconhecer que uma pessoa é competente não pelo que estudou e pode
dar conta, mas pelo que aprendeu (Marques, 2001, p. 59);
– poder valorizar os esforços daqueles que buscam, analisam e organizam infor-
mações; comunicam idéias e informações, planejam e organizam atividades,
trabalham com os outros em equipes; resolvem problemas, utilizam tecnologias
(OIT, 2002).

Por outro lado, em relação às implicações negativas – embora as referências
bibliográficas pesquisadas não mencionem as possíveis dificuldades de implanta-
ção de um sistema de competências profissionais – creio ser pertinente não perder
de vista a dificuldade que se terá na proposição e manutenção de um sistema as-
sim, seja junto ao meio acadêmico, seja junto aos conselhos profissionais que atu-
almente regulam o exercício profissional no Brasil. Por vários motivos:
– as avaliações são subjetivas e, portanto, passíveis de contradições, má interpre-
tações, equívocos etc. Como não serão definitivamente regradas, porque comple-
xas e imprevisíveis, portarão consigo um alto grau de discutibilidade;
– deverão ser capazes de perpassar e seduzir todos os trabalhadores, já que se
pretende não  excludente;
– a certificação deverá ser um momento educativo, de aprendizagem, e não de
punição e de desconstrução da auto-estima de pessoas, muitas vezes já tão abala-
da por condições diversas (Depresbiteris, 2001, p. 37);
– a dificuldade de se promoverem ações de avaliação de competências e, ao mes-
mo tempo,  recuperar social e culturalmente os não competentes para que “possam,
a curto e médio prazos, tornarem-se inclusos no rol de competentes” (Id.).

Tal como referido, muitas podem ser as vantagens de se adotar um Sistema
Nacional de Certificação de Competências Profissionais na área da saúde, no Bra-
sil. Particularmente, se pensamos na possibilidade de transformar processos
tecnicistas de aquisição do conhecimento em processos humanizadores, social-
mente justos, responsavelmente éticos.

Se as prerrogativas fossem, única e exclusivamente, implantar e avaliar a
posteriori se deu certo, talvez valesse a pena adotar o(s) modelo(s) proposto(s) por
quem está pensando e discutindo competências, sem grandes ressalvas.

Porém, dado que os interessados nestas propostas/transformações e os dire-
tamente implicados nelas talvez não consigam sequer perceber objetivamente quais
os benefícios/malefícios de tais inovações, talvez fosse mais prudente pensar para
fora delas e procurar entender porque e como tais alterações estão sendo propos-
tas em substituição aos sistemas de certificação vigentes. Se pensarmos tal como
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nos propõe Mehedff (2001), a compreensão histórica do processo nos fará perceber
que tais certificações surgiram no âmbito de um processo maior que são as certifi-
cações de produção (menor investimento e maior lucro, mesmo que isto signifique
demissões em massa, desestruturação de sistemas produtivos, conseqüências só-
cio-econômicas desastrosas etc.). Mas sem procurar tão distante no tempo as cau-
sas e os efeitos que a adoção de tais medidas implicariam, buscarei, amparada nas
análises/perturbações propostas por Bauman (2000), colocar em discussão alguns
indícios que nos remetem à compreensão ou à crença de que estes novos mecanis-
mos de certificação não seriam os únicos possíveis (ou a única solução possível),
nem os melhores ou mais justos, diante da falência dos métodos tradicionais.

Afirmo isto ao pensar que, se temos atualmente cerca de 250.000 trabalhado-
res em saúde sem certificação adequada (seja ela tradicional ou não), isto se deve
em grande parte à falta de oportunidade de inserção destes trabalhadores nos tradi-
cionais modos (locais) de aquisição do conhecimento (sobretudo em países como o
Brasil, onde o número de vagas em geral é menor do que o necessário). Por outro
lado, mesmo que a oferta de vagas existisse (o que não justificaria, então, os mode-
los de certificação adotados por países ricos, cujas vagas nos sistemas tradicionais
são equivalentes à demanda, quando não superiores), talvez estes trabalhadores
continuem julgando como pouco ou nada importante/pertinente passarem tantos
(ou poucos) anos nos bancos escolares a aprenderem aquilo que aprenderão igual-
mente (ou até mais rapidamente) na prática. Neste segundo caso, a opção por não
permanecer muitos anos nos bancos escolares não garante a adesão (voluntária ou
não) a um programa de certificação, que ateste competências em avaliações me-
nos tecnicistas. Diante desta situação, nada justificaria a necessidade/importância
de adoção de certificações que garantissem qualidade de prestação de serviços e,
por conseqüência, a discussão da adoção delas pelo mercado de trabalho, conse-
lhos profissionais ou instituições acadêmicas.

Porém, se estamos empenhados (alguns mais do que outros, logicamente)
em divulgar, adotar, esclarecer, informar sobre, seduzir para com os tais certifica-
dos de competência, não creio ser única e exclusivamente o grande número de
sem-certificados (ou sem competência,  sem formação ou sem títulos) que justifi-
que tamanho empenho.

Bauman (2000), ao se referir à ambivalência da modernidade nos diz que em
nossa incessante busca por controle estamos continuamente tentando colocar as
coisas em ordem, categorizando, nomeando, inventariando, catalogando, classifi-
cando e, ora, certificando. E esta busca incessante acaba por criar em nós mesmos
a sensação de que muito falta ainda a conhecer, catalogar, nomear, classificar, cer-
tificar, titular etc. Ou melhor: na medida que mais conhecemos (organizamos o co-
nhecimento tido como científico, técnico, prático), mais necessidade temos de orga-
nizar o infinito organizável. Esta ambivalência é o oposto da (pseudo e tão deseja-
da) ordem: ao mesmo tempo que ordenamos desenfreadamente, mais nos damos
conta que temos muito ainda a ordenar.

A ordem e ambivalência são igualmente produtos da prática moderna; e nenhu-
ma das duas têm nada exceto a prática moderna – a prática contínua, vigilante
– para sustentá-la. Ambas partilham da contingência e falta de fundamento do
ser, tipicamente modernas (Id., p. 15).

A prática tipicamente moderna é aquela cujo esforço incessante é para exter-
minar a ambivalência. Nesta busca incessante ou nesta reconhecida falência diante
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dos próprios sistemas regulares que criamos – enquanto sujeitos dos processos
sociais, acadêmicos, políticos, culturais etc. – inventamos outros e mais outros
modelos, sistemas, projetos, programas, cujas premissas parecem, definitivamen-
te, dar conta da complexidade desordenada que temos à nossa frente.

Estimulados e confiantes, nos lançamos a mais uma obra promissora, desafia-
dora, capaz de mudar as estruturas vigentes. E nelas nos lançamos sem nos ques-
tionarmos a qual propósito estão aí e como/por quanto tempo permanecerão como
sendo a solução milagrosa.

Ao substituirmos formas violentas de controle do saber (neste caso, os inúme-
ros anos, os bancos escolares, o tecnicismo avaliativo, entre outros, nos parece ser
a maior de todas as violências possíveis no âmbito acadêmico) por formas mais
brandas – coerções leves que nos permitem demonstrar nossas habilidades para
além dos tradicionais mecanismos de avaliação – estamos sem dúvida buscando
alternativas à manutenção de um sistema que julga, distribui, classifica, determina
pelo que parecemos ser, pelo que dizem que somos capazes de fazer, pensar, agir.

Diante desta preocupação/perturbação, onde não pretendo absolutamente defi-
nir, determinar ou me certificar dos milagres que poderão ser operados naqueles que,
não sendo como eu, são menos (e, portanto, necessitados de alguém ou algo que os
avalie e os julgue competentes), sinto-me tão preocupada quanto Rose (1998, p. 34)
“com os novos regimes de verdade instalados pelo conhecimento da subjetividade,
as novas formas de dizer coisas plausíveis sobre outros seres humanos e sobre nós
mesmos, o novo licenciamento daqueles que podem falar a verdade e daqueles que
estão sujeitos a ela, as novas formas de pensar o que pode ser feito a eles e a nós”.
Pois, talvez, estejamos apenas no pior dos limites de uma possibilidade que nos obri-
ga a permanecer enclausurados em contínuas formas de controle do saber, mutantes
em suas formas, mas perniciosas e permanentes em seus propósitos.

Desafios

As universidades surgiram na Europa no período medieval, ligadas às organi-
zações religiosas que as controlavam rigidamente. Com o passar do tempo, foram
conquistando autonomia e tornando-se, cada vez mais, nas várias partes do mundo
onde surgiam, no principal espaço de formação de lideranças sociais, religiosas e
civis (Mance, 2001). Muitas transformações sociais, políticas e econômicas se de-
ram nestes oito séculos, desde as primeiras universitas medievais. Diante das trans-
formações, as universidades foram perdendo a sua capacidade de abarcarem to-
das as classes de conhecimentos (sentido universalizante), já que o conhecimento
vem se transformando, cada vez mais, em mera mercadoria ou fonte de lucro. Além
disto, a superespecialização dos diversos ramos do saber e a crise epistemológica
das garantias de validade do conhecimento, entre outros aspectos, estão produzin-
do uma perda de sentido em relação ao papel sócio-cultural da universidade.

[...] urge reafirmar argumentativamente que cabe à universidade, com suas ati-
vidades de pesquisa, ensino e extensão, colaborar para transformar e melhorar
o mundo, contribuindo na realização das potencialidades humanas no campo
das artes, filosofia, ciência e tecnologia, produzindo conhecimentos que con-
corram para a realização do bem viver humano e para o domínio ecologica-
mente adequado da natureza (Mance, 2001, p. 5).

Para que se reconfigure este novo ou necessário papel do ensino (seja superi-
or ou de qualquer outro nível), Dowbor (2001) faz uma interessante análise, mos-
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trando que, por estarmos em uma sociedade em transformação16, novas tecnologias
possibilitam outros arranjos sócio-culturais (além daqueles de ordem econômica,
política, comercial etc.) que diversificam os espaços educacionais e obrigam-nos a
pensar neles a partir de alguns (e atuais) desafios.

Considerando as transformações que estão ocorrendo na sociedade global como
um todo, Dowbor (Id.) enumera aquelas mais significativas que estão acontecendo
nos espaços do conhecimento:
– ninguém mais consegue aprender tudo o que está sendo produzido no mundo,
mesmo de uma área específica;
– neste universo de conhecimentos infinitos, assumem maior importância as
metodologias, o aprender a  navegar, reduzindo-se ainda mais a concepção de
estoque de conhecimentos a transmitir;
– aprofunda-se a transformação da cronologia do conhecimento: estudar, trabalhar
e aposentar-se hoje em dia é anacrônico, pois as relações entre as diferentes fases
da vida do aprendizado e do trabalho são cada vez mais complexas;
– a função do educando muda, sendo ele o sujeito da própria formação, já que os
espaços de aprendizado são infinitos;
– a luta pelo acesso aos espaços do conhecimento vincula-se ainda mais profunda-
mente com o resgate da cidadania, em particular para a maioria pobre da popula-
ção, como parte integrante das condições de vida e trabalho;
– a forma de atuar frente às novas tecnologias não deve ser de ordem defensiva,
mas é preciso penetrar nas dinâmicas para entender os efeitos por elas produzi-
dos, a fim de equilibrar as polarizações e desigualdades sociais que por ventura
possam surgir.

Novas possibilidades surgem a partir da informática na organização e trans-
missão do conhecimento, tais como aquelas relativas à estocagem de gigantescos
volumes de informação; formação de bancos de dados sociais e individuais de uso
simples e prático; transmissão de forma muito flexível da informação pela via do
telefone conectado ao computador; integração da imagem fixa ou animada, o som e
o texto com custos muito reduzidos; manejo dos sistemas sem ser especialista,
entre outras facilidades.

Com estas variadas e simplificadas possibilidades de produção, manejo e trans-
missão de informações, os espaços educacionais necessitam ser, urgentemente,
reconfigurados, para não perderem a sua potencialidade. Dowbor (Id.) cita vários
exemplos desta diversificação espacial da educação (espaços de formação nas
empresas, reorientação da televisão e da mídia em geral, cursos técnicos
especializados, organização do espaço científico domiciliar, espaço do conhecimento
comunitário, espaços da pesquisa e do desenvolvimento) que está permitindo a
reorganização da educação formal em um contexto de grandes transformações.
Para isto, o autor sugere que:

16 Segundo este autor, os grandes eixos de mudança que atingem a sociedade neste final de século são: o progresso
tecnológico (informática, biotecnologia, telecomunicações, novos materiais e as novas formas de energia); a interna-
cionalização (ou globalização); a urbanização (no Brasil, hoje, quase 80% da população vive em cidades); as polari-
zações (particularmente entre ricos e pobres) e a dimensão do Estado (inversamente proporcional em relação aos
países pobres e ricos, já que nestes últimos o Estado aumenta cada vez mais a sua participação nos países ricos, ao
contrário dos países pobres, onde a lógica dominante é a do Estado mínimo).
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[...] a escola tem de passar a ser um pouco menos lecionadora e bastante mais
mobilizadora e organizadora de um processo cujo movimento deve envolver os
pais e a comunidade, integrando os diversos espaços educacionais que exis-
tem na sociedade, e sobretudo ajudando a criar este ambiente científico-cultu-
ral que leva à ampliação do leque de opções e reforço das atitudes criativas do

cidadão (Id, p. 8).

Para isto, devemos mudar não somente nossos espaços de produção/constru-
ção do conhecimento, mas fundamentalmente algumas de nossas práticas educa-
cionais, tais como:
– substituir a filosofia da competição pela da solidariedade, da rivalidade pela da
cooperação;
– contribuir na criação de espaços de consenso entre os diversos segmentos da
sociedade;
– incentivar a ampla participação e envolvimento dos vários atores sociais, econô-
micos, políticos, empresariais, sindicais, comunitários, na discussão e definição dos
caminhos para a sociedade do conhecimento;
– repensar a matriz de decisões do setor educacional, envolvendo dois tipos de
reformulações: a da hierarquia vertical (instâncias federais, estaduais e locais) e a da
articulação horizontal dos sistemas privado, público e comunitário, permitindo que a
gestão seja possível em suas diversas formas e com a flexibilidade necessária;
– possibilitar o desenvolvimento integrado em consonância com o processo real de
transformação do cotidiano que a comunidade procura.

Em outros termos, trata-se menos de oferecer um “pacote” fechado de conheci-
mentos, e mais de se colocar a educação ao serviço de uma comunidade que
moldará o universo de conhecimentos de que necessita segundo os momentos
e a dinâmica concreta do seu desenvolvimento. E neste processo é o conjunto
de instrumentos, desde a aula convencional até os sistemas baratos e moder-
nos de TV comunitária, e as novas conquistas tecnológicas, que poderão ser
utilizados, num processo em que o educador é mais um “parteiro” do potencial
local do que propriamente fonte de saber (Id., p. 10).

Ao nos apresentar este quadro de transformações infinitas em relação ao es-
paço educacional como um todo, cabe perguntar: e o espaço da formação em saú-
de será capaz de se permitir tantas e tamanhas transformações?

Talvez seja ingênuo pensar que uma área como a da saúde se permita rapida-
mente reconstruir ou ressignificar seus espaços de produção de conhecimentos.
Talvez seja imprudente.

Independentemente do que isto possa significar, seria importante não perder
de vista as várias tentativas de avanços e retrocessos feitas ao longo desta longa
história, onde reformas, inovações e contínuas produções não estão garantindo,
em relação à formação em saúde, nem a qualidade nem a quantidade desejadas.
Talvez estejamos sendo exigentes demais. Ou talvez devêssemos saber que esta
permanente busca no (infinito) abismo é apenas mais uma das tantas e necessárias
engrenagens modernas sobre as quais Bauman (2000) nos alerta. Pois, afinal, se-
gundo Bentahm (1989, p. 33)

“[...] velar sobre a educação de um homem é velar sobre todas as suas ações,
é colocá-lo em uma posição em que se possa influir sobre ele como se queira,
pela escolha dos objetos que se lhes apresentam e pelas idéias que se fazem
nascer nele”.
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Reflexiones acerca de algunos de los actuales desafíos de la formación en
servicios en el sector de la salud en Brasil

Resumen : Pensar en la formación en salud en Brasil  requiere una constante y necesaria revisión
de conceptos, actualización de demandas, reflexiones de prácticas y, más aún, una acción ética y
responsable con los trabajadores  y con los usuarios de los servicios de salud. En la perspectiva en que
propongo esas reflexiones (cuestionando algunas de sus actuales propuestas, pensando en sus
consecuentes desafíos, reflexionando sobre sus permanentes contradicciones) sobre la formación en
salud (tanto de enseñanza media como de enseñanza superior), cabe, antes de todo, ubicarla en el
ámbito de las actuales reformas (de enseñanza, de Estado) y a quién ella está interesando (o sea,
quiénes son los beneficiarios o los marginalizados en relación a la pretendida formación). Si el trabajo
en sí no nos garantiza las necesarias y dignas condiciones de sobreviviencia y, más aún, no garantiza
al usuario la tan pretendida calidad en la atención, se hace necesario analizar y comprender cómo y por
qué tales promesas fueron siendo fomentadas, aunque sus consecuencias no sean fácilmente percibidas.

Palabras Clave : Formación en salud; Reforma educacional; Reforma del Estado; Certificación de
competencias; Formación en servicio.

Reflections concerning some of the current challenges of the formation in health
in Brazil

Abstract : Thinking in the formation in health in Brazil in relation to the work and to the service,
requires a constant and necessary revision of concepts, updating of demands, reflection of practices
and, more than anything, an ethical and responsible action to the workers and to the users of the services
of health. In the perspective I propose those reflections (questioning some of the current proposals,
thinking about the consequent challenges, thinking about the permanent contradictions) about the
formation in health (as much of high school teaching as of higher education), it fits, before anything else,
to locate it in the extent of the current reforms (of teaching, of State) and to whom it is “interesting” (in
other words, who are the beneficiaries or marginalized in relation to intended formation).  If the work in
itself does not guarantee the necessary and worthy survival conditions and, more than this, does not
guarantee to the user the so-intended quality in the service, it is necessary to analyze and to understand
how and why such “promises” have been fomented, although the consequences are not easily noticed.

Key-words : Formation in health; Educational reforms; Reforms of State; Certification of
competences; Formation in service;
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