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RESUMO 

 

 

Este estudo analisa o projeto político para a educação em enfermagem, em sua articulação 

com o contexto econômico, político e social dos anos 1970 e 1980 em nível nacional e, em 

especial, o processo de formação do enfermeiro no espaço da FAEN/UERN, situando-o no 

contexto do movimento da reforma sanitária brasileira e do movimento participação. A tese se 

firma no sentido de explicar se o movimento em torno do processo de formação do enfermeiro 

foi capaz de construir instrumentos necessários à transformação do modelo de formação 

biomédico, historicamente consolidado, na perspectiva de conceber um outro modelo 

ancorado na determinação social do processo saúde/doença, visando assegurar o compromisso 

ético e político com o SUS preconizado pela reforma sanitária. O estudo visualizou o objeto 

considerando sua especificidade, suas determinações históricas concretas e as relações 

institucionais e organizativas que permeiam as possibilidades de valorá-lo, analisá-lo, 

interpretá-lo e reconstruí-lo. A sua operacionalização ocorreu em três movimentos, ou seja, a 

revisão bibliográfica; o estudo de documentos; as entrevistas e os grupos focais realizados 

com os docentes da instituição. Podemos apreender como principais resultados que o processo 

de formação do enfermeiro incorporou as concepções amplamente difundidas pelo 

movimento de reforma sanitária e pelo movimento participação, assumindo o compromisso 

com a transformação dos serviços de saúde e da realidade social. No entanto prevalece, ainda, 

entre alguns docentes no mesmo espaço institucional, o compromisso com uma formação 

predominantemente tecnicista, centrada no conhecimento instrumental. A divergência de 

opiniões explicita a diversidade de concepções sobre educação e, consequentemente, 

compromissos políticos distintos e contraditórios com a formação. Assim, existe uma lacuna 

entre o que está previsto no projeto político pedagógico e o que é concretizado na 

FAEN/UERN, evidenciando o embate relativo às bases conceituais do projeto de formação. 

As interpretações, as posturas políticas divergentes e as resistências ao processo foram 

viabilizando diversos modos de formação. Porém, a formação sob novas bases conceituais, 

encontra limites no contexto das políticas sociais implementadas no Brasil nos anos 1990, de 

base neoliberal, expressos na expansão e consolidação do sistema privado de saúde, regido 

pelas regras do mercado, fortalecendo o modelo de formação biomédico. Entretanto, existe 

um cenário favorável a sua implementação, a partir dos primeiros anos do século XXI, 

momento em que a reforma sanitária brasileira reaparece no discurso da saúde, bem como, 

diante da política de educação permanente em saúde. Essa realidade explicita um processo de 

tensão dialética entre o instituído e o instituinte, antecipando o tempo de cisão ou de 

adaptação e retorno ao já conhecido. Apesar dos embates, o saber, a experiência acumulada, a 

contribuição para os serviços, a construção de parcerias fora do espaço da universidade e, 

ainda, a articulação com o movimento nacional de (re)orientação da formação do enfermeiro, 

se constituíram em instrumentos imprescindíveis para dar sustentação à formação na 

FAEN/UERN. Entretanto, consideramos necessária a (re)visita ao Projeto Político-

Pedagógico da FAEN/UERN considerando a construção existente e implementada, sem 

contudo desvirtuar o eixo norteador do projeto no alcance da sua intencionalidade. 

 

Palavras-chave: Reforma Sanitária; Movimento Participação; Formação do Enfermeiro 
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ABSTRACT 

 

This research analyses politic Project for nursing education, in its articulation with 

economical, political and social context of 1970s and 1980s in national level and, in special, 

nurse formation process in FAEN/UERN space, situating it on the context of Brazilian 

sanitary reformation movement and participation movement. The thesis is firmed on the sense 

of explaining whether that movement circa the nurse formation process has been able to build 

necessary instruments for the transformation of biomedical formation model historically 

consolidated, in the perspective of conceiving another model anchored on social 

determination of health/illness process, with the purpose of assuring ethical and political 

commitment with the SUS praised by sanitary reformation. The study visualized the object 

considering its specificity, its concrete historical determinations and institutional as well as 

organizational relationships that permeate possibilities of valorizing it, analyzing it, 

interpreting it and rebuilding it. Its operationalization occurred in three movements, it means, 

bibliographical review; documents study; interviews and focal groups realized with professors 

of the institution. We can apprehend as main results that the nurse formation process has 

incorporated widely spread conceptions by the sanitary reformation movement and 

participation movement, assuming the commitment with transformation of health services and 

social reality. Nevertheless it prevails, still, amongst some professors in the same institutional 

space, the commitment to a predominantly technicist formation, focused on instrumental 

knowledge. Opinion divergence explicit diversity of conceptions circa education and, as 

consequence, distinct political commitments, also contradictory to formation. Thus, there is a 

lacuna between what is foreseen on political pedagogical project and what is rendered in 

FAEN/UERN, evidencing the clash related to conceptual bases of formation project. 

Interpretations, divergent political attitudes and resistances to the process allowed several 

formation ways. However, formation under new conceptual bases, find limits on the context 

of social politics implemented in Brazil during the 1990s, neoliberal-based, expressed on 

expansion and consolidation of health private system, managed by market rules, strengthening 

biomedical formation model. Notwithstanding, there is a favorable to its implementation, 

starting from the first years of 21st century, moment when Brazilian sanitary reformation 

reappear on health speech, as well as facing the policy of permanent education in health. This 

reality explicit a process of dialectical tension between instituted and institutor, anticipating 

the moment of scission or adaptation and return to what is already known. Despite of clashed, 

knowledge, accumulated experience, contribution to services, the construction of partnerships 

out of university space and articulation with national movement of (re)orientation of nurse 

formation, have been constituted as vital instruments to offer support to formation in 

FAEN/UERN. Still, we consider necessary the (re)visitation to FAEN/UERN politic 

pedagogical Project considering the existing and implemented construction, without, yet, 

depreciate the norther axis of the project at the reaching of its intentionality. 

Keywords: Sanitary Reformation; Participation Movement; Nurse Formation  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Contextualização do Tema 

 

As políticas de formação em saúde/enfermagem, no decorrer do século XX, no Brasil, 

historicamente têm sido definidas fortemente atreladas às políticas e práticas em saúde 

implementadas pelo Estado, para atender às demandas requeridas pelo capitalismo. Tal lógica 

de organização tem promovido um maior desenvolvimento tecnológico e incremento na 

incorporação de máquinas e equipamentos, em especial, no espaço do hospital. 

Essa lógica de organização mostrou-se inadequada à realidade de saúde do país, uma 

vez que a prática em saúde, baseada nos aspectos curativo-reabilitadores, era incapaz de 

construir estratégias para o enfrentamento dos problemas relativos ao processo saúde/doença 

e, consequentemente, alterar os perfis epidemiológicos do coletivo na sua singularidade 

(indivíduo e família), nos grupos sociais homogêneos e na sociedade.   

Como desdobramento, a orientação hegemônica para o processo de formação em 

saúde/enfermagem é de abordagem biologicista, individual, medicalizante e centrada em 

procedimentos, de base flexneriana. O modelo pedagógico hegemônico de ensino é centrado 

em conteúdos, organizado de maneira compartimentada e isolada, fragmentando os indivíduos 

em especialidades clínicas, centrando as oportunidades de aprendizagem na clínica, 

incentivando a especialização precoce. 

A crítica referente a esse modelo de saúde e, consequentemente, à formação para a 

área, vem se acumulando há muitos anos e constituindo-se, nos anos 1970 e 1980, em 

movimentos organizados de profissionais, estudantes, entidades de classe, usuários dos 

serviços de saúde, entre outros, na luta pela democratização da saúde e da sociedade. 

Esses movimentos encontram na conjuntura política vivenciada no Brasil, nas décadas 

de 1970 e 1980, as condições necessárias para a sua organização. Tal conjuntura foi 

caracterizada por um quadro econômico de dificuldades que assinalou o fim do milagre 

econômico e favoreceu a permanência de um regime político marcado por profundas 

desigualdades sociais, com exclusão de grande parcela da população ao acesso a bens e 

serviços, além de ineficaz em responder às demandas sociais. 

Tal conjuntura agravou o quadro de deteriorização de vida da maioria da população, 

contribuindo com o processo de mobilização da sociedade, que se organizou de diversas 

formas como sindicatos, associações, partidos políticos, entre outros. Assim, surgiram novos 
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sujeitos organizados com o objetivo de fazer frente ao modelo econômico, à repressão política 

e ao autoritarismo, bem como reivindicar melhores condições de vida para a população e 

pressionar o poder público para a resolução de problemas considerados de sua 

responsabilidade. 

Esses movimentos, que perseguiam a democratização do país, desempenharam um 

papel importante no sentido de pressionar o Estado a planejar uma abertura política, que foi se 

conformando de forma lenta e gradual, na qual o governo militar, na busca de legitimação, 

acena com a proposta de atender às reivindicações dos movimentos sociais, fazendo 

concessões, reformas políticas, mais especificamente nas áreas sociais, materializadas, entre 

outros aspectos, na implementação de políticas sociais em caráter compensatório, visando 

conter as tensões sociais. 

Enquanto questão social, a saúde se insere, nesses movimentos, e se mobiliza em torno 

da defesa dos direitos da população por melhores condições de saúde e pela cobrança do papel 

do Estado, quanto à responsabilidade na garantia da produção de serviços de saúde que atenda 

às necessidades de saúde, como necessidades sociais. 

Com o processo de democratização do país, essa mobilização toma corpo a partir de 

críticas às políticas e diretrizes, adotadas para o setor saúde. Essas críticas possibilitam a 

construção de um campo político e ideológico definindo e ampliando seu espaço de atuação, 

reivindicação e de produção técnico-científica, constituindo o movimento de reforma sanitária 

brasileira (SENA-CHOMPRE; EGRY, 1998; ESCOREL, 1998). 

O movimento de reforma sanitária representou um espaço fundamental da expressão 

das reivindicações dos setores comprometidos com a definição de uma nova política de saúde 

para o Brasil. Para essa construção, o materialismo histórico e dialético se constitui em 

fundamento epistemológico para a compreensão do processo saúde/doença, instituído como 

instrumento para transformar a realidade. A categoria explicativa do processo saúde/doença 

seria a produção e a reprodução social que intermediadas por outras categorias, 

determinariam, no seu resultado final, o perfil epidemiológico do coletivo (NOVAES, 1997).   

Nesse período, parcela significativa da produção teórica, na área da saúde, encontrava-

se sustentada em dois conceitos fundamentais, ou seja, determinação social do processo 

saúde/doença e processo de trabalho. O debate desencadeado partia do entendimento de que a 

saúde/doença do coletivo não pode ser explicada exclusivamente na sua dimensão biológica, 

uma vez que se constitui em processo determinado social e historicamente, enquanto 

componentes dos processos de reprodução social, o que possibilita alargar os horizontes de 

análise e de intervenção sobre a realidade. Essa produção orientava muitas das proposições do 



14 

 

movimento de democratização da saúde, e implicavam mudanças profundas não somente nas 

políticas de saúde, mas de outros setores do estado e da sociedade (PAIM, 1997). 

Desse modo, o movimento de reforma sanitária propõe um modelo de saúde ancorado 

no conceito de saúde como processo que é determinado pela condição de vida e trabalho na 

qual se encontra inserida a população e fundamentado nos princípios da universalidade, 

equidade, integralidade, descentralização e participação popular, materializados no Sistema 

Único de Saúde – SUS, implicando mudanças estruturais para o setor, os quais estão 

vinculados às lutas mais gerais por transformações da sociedade brasileira.  

Nesse contexto, a universidade assume o desafio de se constituir em espaço 

privilegiado de reflexão ética e política voltada para o trabalho em saúde. Desse modo, produz 

um conhecimento crítico visando estimular e disseminar demandas sociais que retornem sob a 

forma de reorientação na formação em saúde/enfermagem. 

No caso da enfermagem, o debate ocorria, naquele momento, em torno das bases 

teórico-metodológicas, implícitos nessa formação, considerando os determinantes históricos; 

os modelos de atenção à saúde presentes no ensino de enfermagem; a reflexão acerca do 

compromisso político dessa formação, na perspectiva de construir um enfermeiro 

comprometido com a mudança social.   

O debate acumulado forneceu os instrumentos, necessários para a enfermagem 

compreender a totalidade na qual está inserida a saúde e a sua prática, em articulação com os 

movimentos sociais que demandavam pela democratização da sociedade e do setor saúde. 

Desse modo, a enfermagem, por intermédio da Associação Brasileira de Enfermagem – 

ABEn, se organiza em torno do Movimento Participação que criou as condições objetivas 

para a construção, junto à categoria, da concepção de enfermagem como prática social, 

portanto trabalho, partícipe do trabalho coletivo em saúde. 

Nesse período, a produção teórica, em enfermagem, fundamentada no processo de 

trabalho, considerada como uma das concepções fundamentais ao debate, na época, foi 

incrementada, o que possibilitou a orientação das proposições do Movimento Participação, 

bem como se constituiu em significativo instrumento para a socialização e fortalecimento da 

concepção de enfermagem como trabalho
1
. 

O debate e a produção teórica conformaram as bases para o movimento de construção 

coletiva de um projeto político para a categoria em nível nacional. No que se refere à 

educação, a preocupação residia na construção de projetos político- pedagógicos rompendo 

                                                
1 Em trabalho apresentado no 51º Congresso Brasileiro de Enfermagem e 10º Congresso Panamericano de 

Enfermaria, Almeida; Mishima; Peduzzi (1999), fazem uma reflexão sobre a pesquisa em enfermagem que tem 

utilizado o referencial teórico do processo de trabalho, demarcando historicamente sua emergência e 

desenvolvimento, bem como a contribuição da mesma para a área da saúde e da enfermagem. 
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com a lógica do currículo mínimo, uma vez que deixavam explícitos os princípios 

norteadores, as bases referenciais e as estratégias estabelecidas para alcançar a finalidade da 

formação.   

Todo esse movimento resultou na definição de novas diretrizes curriculares nacionais, 

que, apesar de não contemplar, na totalidade, os anseios da categoria, significaram um 

importante passo para assinalar, como política pública, a necessidade de produzir a 

(re)orientação do processo de formação, já que indicam um caminho, flexibilizam as regras 

para a organização de cursos e favorecem maiores compromissos da universidade com o SUS 

(CECCIM, 2002). 

Ressaltamos que a mobilização na saúde/enfermagem para a construção de políticas de 

formação correspondem à preocupação com a consolidação do SUS, mas também ao esforço 

de romper com o modelo biologicista, medicalizante, hospitalocêntrico e centrado em 

procedimentos, que, historicamente, permeou o trabalho em saúde/enfermagem. 

A Faculdade de Enfermagem – FAEN, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, inserida no cenário de (re)orientação do processo de formação, (re)construiu o 

seu Projeto Político-Pedagógico acompanhando o movimento ocorrido em nível nacional em 

torno da democratização do país, momento em que a ABEn discutia a necessidade de definir 

políticas de formação para a enfermagem comprometida com as necessidades sociais, tendo, 

por base, o movimento de reforma sanitária brasileira. 

Esse movimento foi permeado pelo profícuo debate que possibilitou aos sujeitos 

envolvidos com o processo o acúmulo de saberes e práticas, que os tornam depositários de 

experiências individuais, coletivas e institucionais, bem como de construções teóricas e 

metodológicas fundamentais para o campo da saúde e da educação. Esse acúmulo se 

configura como instrumento em potencial para possibilitar a (re)construção permanente do 

projeto político-pedagógico e para ampliar as perspectivas de transformação do trabalho em 

enfermagem. Esse movimento se constituiu em temática primordial de atenção de nosso 

estudo. 

  

Delimitação do Objeto de Estudo 

  

A consolidação do SUS, como política pública, apela para uma nova forma de 

produzir em saúde. Significa (re)direcionar a forma de organização e os conteúdos das ações e 

serviços de saúde de modo a responder às demandas da população que vive e trabalha em 

determinado território (MIRANDA; MOURA; LIMA, 2003). 
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Essa forma de produzir em saúde provoca o debate sobre a formação em 

saúde/enfermagem, operacionalizada no espaço da universidade brasileira, no que se refere às 

possibilidades e limites para qualificá-los para a produção de serviços no SUS, assumindo o 

compromisso com a melhoria das condições de vida/saúde da maioria da população brasileira. 

Nesse sentido, políticas de formação para a saúde/enfermagem devem ser sustentadas 

em estratégias de mudança, capazes de fazer frente ao desafio de qualificar enfermeiros que 

contribuam, de forma efetiva, para a consolidação de uma política de atenção à saúde mais 

justa, mais igualitária e de melhor qualidade social. Isso implica, também, repensar as 

relações entre enfermagem e sociedade brasileira e, sobretudo, repensar o seu lugar e a sua 

responsabilidade no contexto das políticas públicas de saúde e educação. 

Com essa compreensão, a FAEN/UERN construiu o seu Projeto Político- Pedagógico, 

(re)orientador do processo de formação do enfermeiro, incorporando, por um lado, as 

mudanças desencadeadas no Brasil no contexto dos anos 1970 e 1980, que perseguem a 

democratização da sociedade e, por outro lado, as bases teórico- metodológicas do movimento 

de reforma sanitária brasileira e do movimento participação que têm como eixo estruturante 

os princípios da saúde coletiva, que, por sua vez, busca a democratização do setor saúde. 

No entanto, apesar da existência de um Projeto Político-Pedagógico, em 

desenvolvimento na FAEN/UERN, norteado por uma nova base referencial para a formação 

do enfermeiro, que possibilite intervir na produção dos serviços de saúde em resposta às 

necessidades sociais, essa base referencial parece, ainda, não ter sido incorporada ao processo 

de formação nesse espaço institucional. Ou seja, existe uma intenção explícita para a 

formação, porém os gestos ainda não foram analisados quanto a possibilidade de romper com 

o paradigma flexneriano, base que permite sustentar o modelo hegemônico da formação em 

saúde/enfermagem, com desdobramento para a produção dos serviços de saúde, pautado no 

modelo clínico de intervenção. 

Dito de outra forma, a construção do SUS, pensado pelo movimento de reforma 

sanitária brasileira e as políticas sociais, entre essas, as de saúde, incorporadas ao projeto 

político-pedagógico, ainda não foram analisadas quanto à possibilidade de se constituírem em 

gestos significativos das referências teórico-metodológicas das práticas no espaço da 

FAEN/UERN, nas quais se sustentam as bases políticas e pedagógicas para a formação nesse 

espaço. 

Com essa compreensão, o objeto de estudo é, portanto, o projeto político para a 

educação em enfermagem, em especial, da Faculdade de Enfermagem – FAEN, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, que pode ser definido como um 
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processo de natureza coletiva e, portanto, permeado por relações de poder, por embates, 

conflitos e interesses divergentes. Dessa forma, representa o resultado da pactuação que foi 

possível ser concretizada. 

O nosso interesse centra-se, de modo especial, no processo de (re)orientação da 

formação do enfermeiro em nível nacional no contexto dos movimentos e políticas ocorridas 

na saúde e na enfermagem, nas décadas de 1970 e  1980, e os desdobramentos desse processo, 

no espaço da FAEN/UERN. 

A aproximação prévia com o tema, considerando a nossa inserção teórica na área 

relativa à educação em saúde/enfermagem, bem como a experiência acumulada com processo 

de formação na FAEN/UERN, possibilitou a construção de algumas indagações que orientam 

a condução do estudo: Qual a contribuição do movimento de reforma sanitária e do 

movimento participação para a nova configuração do projeto de formação do enfermeiro no 

Brasil?; Que estratégias foram utilizadas pela FAEN/UERN para operar o processo de 

formação do enfermeiro?; Existe coerência entre as estratégias utilizadas para operar o 

processo de formação e as bases teórico- metodológicas que orientam a formação do 

enfermeiro no espaço da FAEN/UERN ?; As bases teórico-metodológicas do projeto político-

pedagógico, concebidas nacionalmente para a enfermagem, foram incorporadas ao processo 

de formação do enfermeiro na FAEN/UERN? 

Essas questões dão corpo ao objeto investigado nesse estudo, elaborado no sentido de 

analisar o processo de formação, no espaço da FAEN/UERN, que tem, como referência, o 

projeto político-pedagógico construído no contexto econômico, político e social das décadas 

de 1970 e 1980 e os movimentos sociais brasileiros, em especial, o movimento de reforma 

sanitária e o movimento participação, considerando a possibilidade de construção efetiva de 

estratégias para a transformação do modelo de formação historicamente consolidado. 

Ao assumirmos o desafio de realizar esse estudo, a tese construída se firma no sentido 

de explicar se o movimento acerca do processo de formação do enfermeiro foi capaz de 

construir instrumentos necessários para a transformação do modelo de formação 

historicamente consolidado, na perspectiva de assegurar o compromisso ético e político com a 

construção e consolidação do SUS que tem, como referência, as bases teórico-metodológicas 

do movimento de reforma sanitária brasileira.  

Nesse sentido, a análise do processo vivenciado pela FAEN/UERN sobre a formação 

do enfermeiro representa instrumento fundamental para perceber problemas, contradições e 

limitações, redefinir rumos, fazer novas proposições ou reafirmar antigas definições que 
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contribuirão com os cursos/faculdades/escolas que se encontram iniciando ou já estão em fase 

de (re)orientação dos seus Projetos Político-Pedagógicos. 

Essa análise possibilita a retomada do processo de (re)orientação da formação do 

enfermeiro em articulação com os movimentos sociais dos anos 1970 e 1980, em especial, o 

Movimento Participação, na enfermagem; e o Movimento de Reforma Sanitária, na saúde, 

evidencia a conexão existente entre esses movimentos e o projeto político para a educação em 

enfermagem, construído coletivamente sob novas bases, na tentativa de assegurar a coerência 

entre a educação em enfermagem e o projeto político de sociedade.  

O estudo em foco se constituiu em grande desafio haja vista a nossa inserção no 

movimento de (re)orientação da formação na FAEN/UERN, não sendo fácil nos 

distanciarmos de processos dos quais somos parte. Essa inserção exigiu uma postura política e 

científica diante dele, visando assegurar a construção da crítica com probidade sem, no 

entanto, negar a nossa vinculação e o nosso compromisso com o processo. 

  

Definição de objetivos 

  

Para dar conta do desafio assumido, a pesquisa tem o propósito de realizar um estudo 

sobre o projeto político para a educação em enfermagem, em especial, o processo de 

formação do enfermeiro na Faculdade de Enfermagem – FAEN, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, considerando a sua articulação com o contexto histórico em 

nível nacional e local.   

Desse modo, objetiva analisar o processo de formação do enfermeiro no espaço da 

FAEN/UERN, situando-o no contexto do movimento da reforma sanitária brasileira e do 

movimento participação. Especificamente, se propõe a discutir as principais características e a 

natureza da reforma sanitária brasileira e do movimento participação, destacando os aspectos 

que influenciaram o projeto de formação do enfermeiro no país: resgatar o processo de 

construção do projeto político-pedagógico, (re)orientador da formação do enfermeiro; 

explicitar as estratégias utilizadas para operar a formação do enfermeiro no espaço da 

FAEN/UERN e a sua coerência com as bases teórico- metodológicas do projeto político-

pedagógico; analisar a incorporação das bases teórico- metodológicas do projeto político-

pedagógico, concebidas nacionalmente para a enfermagem, ao processo de formação do 

enfermeiro na FAEN/UERN.  
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Percurso Metodológico 

  

A educação em enfermagem está intimamente relacionada às macroestruturas e 

tendências econômicas, sociais e políticas, ao conceito de saúde/doença e de necessidades 

sociais construídas historicamente, à organização dos serviços e às políticas de saúde e, 

particularmente, à prática de enfermagem. 

É socialmente, mediante o embate entre interesses de diversas naturezas e de 

diferentes segmentos sociais, que determina o modo como se estrutura a atenção à saúde e a 

formação dos trabalhadores, necessários para produzir esse tipo de serviço (MINAYO, 1999) 

Entretanto, existem graus de liberdade no funcionamento e comportamento das 

instituições formadoras, considerando que elas estão também condicionadas pelos confrontos 

dinâmicos e dialéticos entre projetos político-ideológicos de grupos sociais (PAIM, 1994). As 

instituições de formação, portanto, podem oscilar entre propostas e projetos transformadores 

ou reprodutores do modelo hegemônico, dependendo do resultado das disputas estabelecidas 

em seu interior. Disputas estas, também, relacionadas com forças externas, tais como partidos 

políticos, entidades da corporação, movimentos sociais, entre outros. 

Ancorando-nos nessa proposição, o percurso metodológico acolheu o desafio de 

visualizar o objeto, considerando a sua especificidade, suas determinações históricas e as 

relações institucionais e organizativas que permeiam as possibilidades de valorá-lo, analisá-lo, 

interpretá-lo e reconstruí-lo. 

Nesse sentido o processo de formação do enfermeiro somente pode ser apreendido nas 

mediações estabelecidas entre ele e o contexto no qual se desenvolve. Isso requer situá-lo em 

suas determinações históricas concretas, ultrapassando a dimensão da aparência. No dizer de 

Kosik (1995, p. 12) “o fenômeno indica a essência e a esconde; e sem a compreensão do 

fenômeno em suas manifestações, a essência seria inatingível”. 

Dessa forma, torna-se imprescindível partir do real concreto, ou seja, fenômeno que 

existe externo ao homem, e não do que existe em seu pensamento. A intervenção, para ser 

consistente, necessita ser crítica e, para ser crítica, tem que ter vinculação com o real concreto. 

Para Marx (2003, p. 248), o melhor método será começar pelo real concreto uma vez que, 

 

 

O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, 

unidade da diversidade. É por isso que ele á para o pensamento um processo 
de síntese, um resultado, e não um ponto de partida, apesar de ser o 

verdadeiro ponto de partida e portanto igualmente o ponto de partida da 

observação imediata e da representação. O primeiro passo reduziu a 
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plenitude da representação a uma determinação abstrata; pelo segundo, as 

determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto pela via do 

pensamento. 
 

 

Assim, conhecer e explicar, concretamente, um fenômeno em sua essência e 

articulações sociais somente é possível tomado em sua totalidade histórica em um movimento 

que parte do particular para o geral e desse, novamente ao particular. Procura-se explicar o 

geral no particular e esse no geral. Significa, no entendimento de Minayo (2006),  

compreender as partes do todo, estabelecendo correlações de conjuntos e unidades que 

contêm determinações e condicionamentos gerais, afirmando a complexidade e as diferenças 

presentes nos fenômenos, fatos e processos. 

Assim, o estudo representa um espaço para o estabelecimento das conexões entre o 

contexto econômico, social e político em nível nacional e local em sua relação com as 

políticas e modelos de saúde. Com base nessas conexões, compreende a construção das bases 

referenciais que conformam o projeto político-pedagógico que (re)orienta a formação do 

enfermeiro. 

Isso não significa dizer que estamos numa etapa definitiva, ou melhor, que foram 

esgotados todos os aspectos da realidade concreta, uma vez que essa realidade é permeada por 

conflitos e contradições, em caráter permanente, que explicam o inacabado, o imperfeito e a 

transformação. Assim, não existem ideias ou instituições imutáveis, ou seja, toda construção é 

histórica e, portanto, provisória e susceptível de transformações (MINAYO, 1999). 

  

Procedimentos Técnicos 

  

A operacionalização do estudo ocorreu a partir de três movimentos, ou seja, a revisão 

bibliográfica; o estudo de documentos; as entrevistas e os grupos focais realizados com os 

docentes da FAEN/UERN. Esses movimentos não obedeceram a uma ordem de prioridade e 

aconteceram considerando as necessidades geradas pelo próprio estudo e, em alguns 

momentos, ocorreram de modo concomitante, não existindo, portanto, uma ordem 

cronológica. 

O primeiro movimento diz respeito à revisão bibliográfica sobre as políticas de saúde 

adotadas pelo Estado Brasileiro, considerando o contexto econômico, social e político de cada 

momento histórico, identificando os desdobramentos para a formação em saúde/enfermagem. 

Essa retomada histórica forneceu as bases para a construção do movimento de reforma 
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sanitária em sua articulação com o processo de democratização da sociedade brasileira e, 

consequentemente, da saúde, nos anos 1970 e 1980, como espaço para a conformação de um 

novo modelo de atenção à saúde e de formação, orientado pelos princípios da saúde coletiva. 

Assim, na tarefa teórica empreendida, procedemos extensiva revisão bibliográfica, 

visando contextualizar o objeto de estudo, oportunidade em que revisitamos a produção de 

uma diversidade de autores que já escreveram sobre a temática.  

No segundo movimento, nos debruçamos sobre os documentos relativos à Reforma 

Sanitária como os relatórios das conferências municipais e nacionais de saúde, em especial, as 

referentes à gestão do trabalho e da educação em saúde; a Carta Constitucional Brasileira de 

1988, de modo particular, o capítulo referente à saúde; as Leis Orgânicas da Saúde nº 

8.080/90 (BRASIL, 1990ª) e nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b).  

Revisitamos, ainda, os documentos relativos ao processo de (re)orientação da 

formação do enfermeiro como os relatórios de eventos nacionais e regionais; as 

recomendações dos Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação em Enfermagem – 

SENADEn‟s; anais de congressos brasileiros da categoria; a Carta de Florianópolis 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1999); o Parecer nº 314/94 (BRASIL, 

1994); as Diretrizes Curriculares para a Graduação em Enfermagem (BRASIL, 2001); entre 

outros. 

Os documentos nos possibilitaram apreender a força dos movimentos da saúde e da 

enfermagem na conformação de um modelo de atenção à saúde e, consequentemente, de 

formação, ancorado no modelo da saúde coletiva, na tentativa de superação do modelo 

biomédico que, historicamente, permeou o trabalho em saúde/enfermagem. 

O terceiro movimento diz respeito à análise do processo de implementação da 

(re)orientação da formação do enfermeiro, tendo, como referência, o projeto político- 

pedagógico construído como desdobramento do movimento desencadeado pela enfermagem, 

em nível nacional. Para essa análise, foram revisitados os documentos produzidos em âmbito 

local e considerados os marcos teórico-metodológicos, norteadores da proposta e as 

estratégias utilizadas para sua implementação.  

Esse terceiro movimento foi, também, de investigação junto aos docentes sobre o 

processo de (re)orientação da formação do enfermeiro na FAEN/UERN, considerando 

aspectos relativos à implementação (os determinantes da (re)orientação da formação, a 

intencionalidade da proposta de formação, estratégias utilizadas/espaços construídos, 

viabilidade das estratégias, aceitabilidade dos envolvidos, dificuldades/facilidades 

encontradas para operar a formação, incorporação das diretrizes norteadoras do projeto ao 
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processo de formação), bem como referentes à opinião dos docentes com relação a viabilidade 

do projeto em face da conjuntura social, econômica e política do país. 

Para a coleta de dados, realizamos grupos focais e entrevistas com docentes, que são 

enfermeiros e que se dispuseram a colaborar com o estudo e que participaram do movimento 

de construção e de implementação do Projeto Político-Pedagógico – PPP- elaborado, a partir 

de 1986, e implementado a partir de 1996. Esses docentes foram selecionados considerando 

tratar-se de profissionais que contemplavam as diversas áreas temáticas do currículo e que 

tiveram uma participação ativa no movimento e/ou assumiram cargos estratégicos durante os 

movimentos citados (construção e implementação do PPP) como a coordenação da Comissão 

de Estudos Curriculares ou a Orientação Acadêmica ou cargos de chefia de departamento, 

direção/vice direção da FAEN/UERN. Constituem-se, portanto, em sujeitos que têm 

acumulado experiência significativa acerca do processo de (re)orientação da formação no 

espaço da instituição. 

Como técnica principal, recorremos ao grupo focal por possibilitar a coleta de dados 

com um certo nível de profundidade e em pequeno espaço de tempo. Especificamente, traz, à 

tona, as discussões que expressam opiniões, relevâncias e valores dos docentes que 

participaram do estudo. De acordo com Minayo (1999), a discussão de grupo (grupos focais) 

é operacionalizada por meio de reuniões com um pequeno número de informantes (seis a 

doze). Geralmente, contam com a presença de um animador e de observadores que fazem 

intervenções na tentativa de focalizar e aprofundar o debate. No grupo focal, o animador 

 

Introduz a discussão e a mantém acesa; enfatiza para o grupo que não 

existem respostas certas ou erradas; observa os participantes, encorajando a 

palavra de cada um; busca as „deixas‟ de continuidade da própria discussão e 
fala dos participantes; constrói relações com informantes para aprofundar 

individualmente, respostas e comentários considerados relevantes pelo grupo 

ou pelo pesquisador; observa as comunicações não verbais e o ritmo próprio 

dos participantes, dentro de tempo previsto para o debate (MINAYO, 1999, 
p. 130). 

 

 

Os observadores colaboram com o animador intervindo quando consideram que a 

discussão está divagando, ou não foram contempladas as questões norteadoras do estudo ou, 

ainda, quando as perguntas e comentários do animador não forem expressas com clareza, 

comprometendo o entendimento dos sujeitos participantes do grupo focal, bem como o 

resultado do estudo. Esses observadores são imprescindíveis para o êxito do grupo focal, em 

especial, para a apreensão das comunicações não-verbais dos participantes do estudo. 
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Organizamos dois grupos focais com os mesmos participantes, considerando que o 

tempo de realização de um grupo focal não foi suficiente para o debate sobre a temática. As 

datas e horários foram sugeridos pelos docentes participantes do estudo. Assim, utilizamos 

um roteiro norteador, na perspectiva de focar a discussão na implementação do processo de 

(re)orientação da formação do enfermeiro na FAEN/UERN. 

Nesse sentido, as questões norteadoras do grupo focal foram organizadas em quatro 

blocos. No primeiro bloco, os docentes fizeram uma retomada do movimento acerca da 

construção do novo Projeto Político-Pedagógico como forma de resgatar as bases teórico-

metodológicas e as estratégias pensadas para a sua implementação. Os temas diziam respeito 

à sistemática adotada; atores/atrizes que participaram; bases teórico-metodológicas do 

documento; finalidade da FAEN/UERN com esse processo de formação; processo de 

construção e encaminhamento da versão final do documento às instâncias deliberativas. 

No segundo bloco, os docentes emitiram suas opiniões com relação ao movimento de 

implementação considerando as estratégias utilizadas/espaços construídos; a viabilidade das 

estratégias; a aceitabilidade dos envolvidos com a formação; os atores/atrizes envolvidos; as 

dificuldades/problemas/facilidades encontradas para operar a formação. 

No terceiro bloco, os docentes se posicionaram com relação à incorporação das bases 

teórico-metodológicas ao processo de formação na FAEN/UERN. E, por fim, no quarto bloco, 

os docentes aplicaram uma avaliação do conjunto da proposta, considerando o atendimento às 

demandas da formação; a contribuição para a mudança no serviço; a possibilidade de 

fortalecer a articulação ensino/trabalho; e a viabilidade da formação diante da conjuntura 

atual. 

O primeiro grupo focal aconteceu no dia 26 de junho de 2008. Esse grupo focou a 

discussão na retomada do movimento de construção do projeto político-pedagógico. O 

encontro iniciou com o grupo, na íntegra, demonstrando um certo clima de intranquilidade e 

de ansiedade com relação à temática a ser debatida. Esse clima ocorreu como desdobramento 

das características que permeavam o grupo de docentes, participantes do estudo. Eram 

docentes que tinham postura e compreensão divergente com relação ao processo de 

(re)orientação da formação. Dessa forma, o grupo de docentes se manteve atento nas 

discussões, sem querer abordar questões polêmicas e que trouxessem, à tona, as divergências, 

se prendendo às temáticas que eram consensuais para o grupo de docentes, provavelmente 

temendo a continuidade do debate por ocasião de um próximo encontro. 

O segundo grupo focal ocorreu no dia 4 de julho de 2008, focando o debate sobre o 

movimento de implementação da formação. Nesse encontro, o grupo de docentes já 
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demonstrava uma certa tranquilidade, porém, na fase inicial, ainda um pouco restrito no 

momento de se posicionar diante da temática em estudo. Porém, diferente do primeiro 

encontro, esse foi marcado pela explicitação das divergências, conflito, contradições e os 

interesses que permearam o movimento de implementação do processo de (re)orientação da 

formação, bem como os acordos estabelecidos para atender aos interesses em jogo. Esse 

grupo focal foi marcado por sentimentos intensos de revolta, de indignação e de decepção em 

face da postura assumida por alguns docentes durante o movimento de implementação da 

formação.   

Para a realização dos grupos focais, enfrentamos alguns desafios como a definição do 

horário e do local para o encontro. Isso demandou um tempo maior que o previsto, 

considerando a dificuldade encontrada para reunir, em mais de um encontro, um grupo de 

profissionais que trabalha em espaços institucionais diferentes. Alguns deles, inclusive, 

assumindo cargos de chefia, portanto, com uma diversidade de atividades marcadas e com 

possibilidades reduzidas de datas e horários que fossem convenientes para todos. 

Diante dessa dificuldade, alguns profissionais imprescindíveis ao estudo não tiveram 

condições de participar dos grupos focais. Assim, recorremos à entrevista semiestruturada 

como técnica complementar, visando assegurar a participação desses profissionais e, 

consequentemente, a sua contribuição para o estudo.  

A entrevista semiestruturada é considerada um dos melhores recursos para coleta de 

dados originais. Nessa modalidade de abordagem, o roteiro deve desdobrar os vários 

indicadores essenciais e suficientes em tópicos que contemplem a abrangência das 

informações esperadas. Porém, esse roteiro deve ser construído de forma que permita 

flexibilidade na conversa e na absorção de novos temas e questões trazidas pelo interlocutor 

consideradas de sua estrutura de relevância (MINAYO, 2006). 

Assim, houve três entrevistas nos dias 21, 23 e 25 de julho de 2008. Diferente dos 

grupos focais, as entrevistas aconteceram em um clima de tranquilidade, sem a preocupação 

com as vozes discordantes, momento em que os profissionais ficaram à vontade para abordar 

sobre o tema proposto sem respostas ou condições predeterminadas pela pesquisadora. 

Os grupos focais e as entrevistas aconteceram em locais e horários previamente 

agendados com os docentes, participantes do estudo, para os quais construímos questões 

norteadoras para o debate como forma de orientar a pesquisadora. No momento de realização 

das duas técnicas mencionadas, prestamos esclarecimentos com relação aos objetivos do 

estudo e quanto à necessidade de gravação dos depoimentos, oportunidade em que solicitamos 

a autorização deles, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
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considerando a autonomia dos sujeitos e em atendimento à Resolução nº 196 do Conselho 

Nacional de Saúde, perseguindo o respeito à vida e o exercício da cidadania (BRASIL, 1996).  

Ressaltamos que os nomes dos docentes, participantes do estudo, foram resguardados, 

em relação aos seus depoimentos. Assim, como forma de lhes assegurar o anonimato, 

identificamos como Grupo Focal 1 (GF1), Grupo Focal 2 (GF2), Entrevistado 1 (E1), 

Entrevistado 2 (E2) e Entrevistado 3 (E3). 

O produto dos depoimentos foi organizado, sistematicamente, visando à composição 

dos dados empíricos, objeto de análise. Assim, o estudo se reveste de importância pelos 

resultados apresentados, pela possibilidade de interpretação, análise  e, ainda, pela 

explicitação das relações e contradições, presentes na realidade captada. 

  

Estruturação do Estudo 

 

Para efeito de apresentação dos resultados deste estudo, o corpo textual da tese 

encontra-se estruturado em cinco capítulos, além dessa introdução e das considerações finais. 

 O capítulo 1- Políticas de Saúde e os Desdobramentos para o Processo de 

Formação em Saúde/Enfermagem – resgata, historicamente, as políticas de saúde adotadas 

pelo Estado Brasileiro, considerando o contexto econômico, social e político de cada 

momento histórico, identificando os desdobramentos para os modelos de formação em 

saúde/enfermagem. Discute a construção do movimento de reforma sanitária e sua articulação 

com o processo de democratização da sociedade brasileira e consequentemente da saúde. 

Discute, ainda, a conformação de um novo modelo de atenção à saúde orientado pelos 

princípios da saúde coletiva. 

O capítulo 2 - A Enfermagem Brasileira e a Construção de um Novo Pensar/Fazer 

- discute a inserção da enfermagem no movimento de reforma sanitária brasileira e os 

desdobramentos desse movimento para a construção de bases referenciais para um novo 

pensar/fazer enfermagem. Discute, ainda, o papel da ABEn, por intermédio do movimento 

participação, na construção de uma nova concepção de educação e de enfermagem. 

 O capítulo 3 - O Desafio de Conformar uma Política de Educação para a 

Enfermagem - aborda o processo de construção das mudanças na formação do enfermeiro e 

sua articulação com os princípios do movimento de reforma sanitária e com o movimento 

participação. Discute o papel da ABEn, resgatando, de modo especial, os Fóruns de Escolas e 

os Seminários Nacionais para Definição de Diretrizes para a Educação em Enfermagem – 

SENADEN‟s. 
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O capítulo 4 - O Movimento de (Re)construção do Processo de Formação no 

Espaço da FAEN/UERN – recupera, historicamente, as mudanças ocorridas no processo de 

formação na FAEN/UERN, materializadas no Projeto Político-Pedagógico, e sua articulação 

com as mudanças em nível nacional, situando-o no cenário político da saúde no município de 

Mossoró/RN, lócus de sua materialização.Aborda as bases referenciais e os princípios 

norteadores dessa formação, as estratégias utilizadas e dificuldades para operar a mudança. 

 O capítulo 5 - O Processo de Formação do Enfermeiro no Espaço da 

FAEN/UERN: estratégias, embates e possibilidades - analisa a implementação do Projeto 

Político-Pedagógico que (re)orienta o processo de formação no espaço da FAEN/UERN como 

desdobramento do movimento desencadeado pela enfermagem, em nível nacional, em torno 

da construção de um projeto político para a enfermagem brasileira. Nele, constam os 

resultados relativos à implementação do PPP; a incorporação das diretrizes norteadoras do 

projeto ao processo de formação e os seus desdobramentos para a transformação do modelo 

de formação historicamente consolidado em caráter curativo, centrado na doença e 

hospitalocêntrico; além da viabilidade do processo de formação diante da conjuntura política 

do país. 

As considerações finais se constituem no esforço de feitura de uma síntese provisória 

acerca, dos resultados principais do estudo, considerando os objetivos construídos e as 

indagações que nortearam o caminho para a elaboração desta tese.          
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CAPÍTULO 1 – MODELOS E POLÍTICAS DE SAÚDE E OS DESDOBRAMENTOS 

PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE/ENFERMAGEM 

 

 

O setor saúde tem passado, historicamente por sucessivos movimentos de 

recomposição das práticas em saúde decorrentes das distintas articulações entre Estado e 

sociedade que definem, em cada conjuntura, modelos e políticas de saúde, conforme a 

correlação de forças sociais estabelecidas, que se defrontam em defesa de seus interesses. 

Esses modelos e políticas de saúde têm sido determinantes para a conformação de mudanças 

no processo de formação da força de trabalho em saúde/enfermagem. 

Ressaltamos que a formação em saúde/enfermagem tem seguido, também, as 

orientações estabelecidas pelos modelos e políticas educacionais que, em determinados 

contextos históricos, têm provocado mudanças efetivas nessa formação. No entanto, não 

assumem o mesmo caráter dos modelos e políticas de saúde. 

A partir da década de 20 até a década de 70 do século XX, tem-se delineado os 

modelos e políticas de Saúde Pública, Medicina Previdenciária e Saúde Comunitária. A partir 

dos anos 80, são evidenciadas novas formas de organização dos serviços de saúde, e 

consequentemente novas possibilidades para a formação da força de trabalho em 

saúde/enfermagem em um contexto no qual vai se conformando o movimento de reforma 

sanitária brasileira, espaço privilegiado para a incorporação da Saúde Coletiva. 

 

 

1. 1 O modelo da saúde pública e a formação em enfermagem 

 

 

Ao recuperar, historicamente, as ideias e os momentos que forneceram as bases para 

constituição da saúde pública, podemos situar, como referência, meados do século XVIII e 

todo o século XIX, quando se engendrou o conceito de polícia médica ou polícia sanitária. 

 Esse conceito foi materializado enquanto ação social para a saúde e o bem- estar da 

população, na perspectiva de legitimar a força do Estado, através de práticas relativas ao 

controle do espaço social e sobre o modo de vida dos indivíduos, como  respeito à ordem e ao 

cumprimento das regras de higiene. Para tal, toma, como referência, os saberes da biologia, da 

química, da física, da fisiologia e da patologia, para a realização da prática sanitária, ancorada 

nos princípios universais da ciência e da lógica racional. 
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Essa prática assumiu diferentes configurações na Europa e no Brasil, refletindo, de 

modo geral, o contexto sócioeconômico e político-ideológico mais amplo, como também as 

sucessivas crises, presentes tanto no plano epistemológico como das práticas. Assim, a saúde 

pública configura um determinado modelo assistencial que expressa um projeto de política 

organicamente articulado a determinadas forças sociais atuantes no espaço político decisório, 

definindo o sentido das práticas e da formação em saúde/enfermagem. 

 

 

1.1.1 Construção Histórica da Saúde Pública 

 

 

As bases doutrinárias do modelo da saúde pública emergem na segunda metade do 

século XVIII, na Europa Ocidental, assumindo um caráter científico, em um processo 

histórico marcado pelo disciplinamento dos corpos sociais e constituição das intervenções 

sobre os sujeitos. O capitalismo socializou o corpo enquanto força de produção, exigindo o 

controle da sociedade sobre os indivíduos nos aspectos ideológico, biológico, físico e 

somático, por compreender por um lado, o corpo enquanto uma unidade bio-política e por 

outro, a medicina enquanto estratégia bio-política (FOUCAULT, 1999). 

Essas intervenções sobre os sujeitos ocorreram em duas direções. Por um lado, as 

propostas e estratégias higienistas conformando um conjunto de normas e preceitos a serem 

adotados em âmbito individual, produzindo um discurso sobre o significado de uma saúde de 

boa qualidade circunscrito à esfera moral. Por outro lado, saberes e práticas em torno de uma 

política ou polícia médica que explicita a responsabilidade do Estado como definidor de 

políticas, de regulamentos e da legislação referente à saúde no espaço coletivo e como agente 

fiscalizador da sua efetivação social, remetendo os discursos e as práticas de saúde à instância 

jurídico-política. 

As estratégias sistematizadas assumiram configurações de organização diversificadas 

nos vários países da Europa considerando as formas de governo, os estágios de 

desenvolvimento e o processo de mudança empreendido. 

Foucault (1999), ao desenvolver estudo sobre a formação da medicina social, afirma 

que, na Alemanha, a organização do modelo assistencial tem o Estado como objeto de 

conhecimento e como instrumento e lugar de formação de conhecimentos específicos com a 

finalidade de acumular conhecimentos para assegurar o seu próprio funcionamento, 

constituindo a Medicina de Estado. O corpo a ser assumido pelo Estado não diz respeito ao 

corpo do trabalhador, mas ao corpo dos indivíduos enquanto constituintes do Estado. Assim, é 
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a força estatal com seus conflitos econômicos, sociais e políticos que a medicina deve 

aperfeiçoar e desenvolver. 

A medicina de Estado é desenvolvida centrada efetivamente na melhoria do nível de 

saúde da população cujos princípios consistem em: um sistema completo de morbidade; a 

normalização da prática e do saber médico; subordinação e controle da prática médica a um 

poder administrativo central; a organização de um saber médico estatal e a integração de 

vários médicos em uma organização médica estatal. 

Na França, a prática médica encontra-se centrada na urbanização, uma vez que a 

grande cidade francesa, no final do século XVIII, não constituía uma unidade territorial, mas 

uma multiplicidade de territórios heterogêneos e poderes rivais. Assim, tornava-se necessário 

constituir a cidade como unidade, de organizar o corpo urbano de modo coerente, homogêneo, 

dependendo de um poder único e bem regulamentado, ou seja, significava a unificação do 

poder urbano (FOUCAULT, 1999). 

Essa centralidade no espaço urbano justifica-se por um lado, na medida em que a 

cidade passa a se tornar um importante lugar de mercado que unifica as relações comerciais. 

Assim, a diversidade de jurisdição e de poder pode comprometer essas relações comerciais 

por não permitir mecanismos de regulação homogêneos e coerentes. Por outro lado, com o 

desenvolvimento das cidades, aparece uma população operária pobre aumentando as tensões 

políticas no interior da cidade, manifestadas através de agitações e subelevações urbanas 

crescentes e cada vez mais frequentes. 

Além desses aspectos, o espaço urbano apresenta um cenário marcado pelo 

crescimento do número de fábricas e oficinas; a população cresce e vai se amontoando; 

aumenta o número de epidemias e os cemitérios tornam-se cada vez mais numerosos e 

invadem a cidade. Dessa forma, o espaço urbano torna-se uma ameaça, surgindo, assim, a 

necessidade de um poder político capaz de esquadrinhar essa população. 

Diante desse cenário, a medicina urbana se organiza no sentido de vigiar o espaço 

urbano desenvolvendo ações visando: analisar as regiões de amontoamento, de confusão, de 

perigo e que possibilitasse o aparecimento de doenças no espaço urbano (como cemitérios, 

pontes); controlar, estabelecer medidas para uma boa circulação de mercadorias e elementos 

essenciais como a água e o ar; e, ainda, organizar o sistema de fontes e esgotos. 

Ressaltamos que, no contexto do século XVIII, na França, a pobreza não significava 

perigo uma vez que o pobre funcionava como condição de existência urbana. Ou seja, os 

pobres eram responsáveis por algumas atividades essenciais ao desenvolvimento da cidade 

como, entregar cartas, conduzir o lixo, dar destino final aos móveis velhos, entre outros. 
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Como não existia serviço postal nem as casas eram enumeradas, eram os pobres quem 

detinham esse conhecimento de forma bastante detalhada. Assim, eram úteis e considerados 

como parte integrante da paisagem urbana (FOUCAULT, 1999). 

Somente em meados do século XIX, é que o pobre transforma-se em perigo haja vista 

a ocorrência de uma série de revoltas populares contrárias à organização de alguns serviços no 

espaço urbano, como o estabelecimento de um sistema postal e um sistema de carregadores. 

Esses serviços eram até então prestados pelos pobres, que, com essa organização, ficaram sem 

condições para sobreviver. 

Outro aspecto que contribuiu para que o pobre fosse considerado como perigo foram 

as grandes agitações sociais ocorridas no começo do século XIX na Inglaterra e durante a 

Revolução Francesa, explicitando a força política da população pobre. Além disso, os casos 

de cólera que, inicialmente, apareceram em Paris e, posteriormente, se propagaram para toda a 

Europa. Com esse fato, o espaço urbano foi dividido em pobres e ricos, dando forma a 

organização de bairros e habitações pobres e ricas. 

É na Inglaterra, porém, que, com o desenvolvimento industrial e, consequentemente, o 

desenvolvimento da força de trabalho, se efetiva uma nova prática de medicina social. O 

centro da intervenção é o controle da força de trabalho através da adoção da lei dos pobres, 

que consiste em uma assistência médica controlada e na demarcação do espaço urbano 

destinado para ricos e pobres. Essa assistência assegura a saúde dos pobres e, 

consequentemente, a proteção das classes ricas com relação aos processos epidêmicos 

oriundos das classes pobres. 

Os grupos sociais pobres são eleitos como os principais focos de problemas tendo em 

vista que, nesse movimento, valoriza-se a visão mais clássica dos problemas coletivos de 

saúde, como produto de contaminações exteriores que a pobreza reproduz ou torna evidente. 

Essa prática médica conforma um sistema complexo que, posteriormente, institui o 

health service que compreende o controle e obrigatoriedade da vacinação; organização do 

registro das epidemias e doenças com potencial para produzirem epidemias determinando a 

obrigatoriedade da notificação de doenças consideradas perigosas; identificação e destruição 

de lugares insalubres. 

Como resultado, tem-se o estabelecimento da ideia e da prática da saúde pública 

organizada com ênfase na medicina preventiva, destaque para a higiene e saneamento do 

meio, apoio às atividades da comunidade, fornecendo as bases para a saúde pública no Brasil. 

Essa prática assistencial inglesa possibilitou a articulação entre três níveis de atuação, 

ou seja, assistência médica aos pobres, controle da saúde da força de trabalho e 
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esquadrinhamento geral da saúde pública, permitindo ao grupo populacional de elevado poder 

aquisitivo se proteger dos perigos gerais. Dessa forma, permitiu a efetivação de três sistemas 

médicos superpostos e coexistentes: uma medicina assistencial destinada aos mais pobres; 

uma medicina administrativa encarregada de problemas gerais como a vacinação, entre 

outros; e uma medicina privada que beneficiava os que tinham condições financeiras. 

O início do século XX, no Brasil, foi marcado pela conformação da saúde pública 

enquanto política. Esse movimento está intimamente relacionado à dinâmica do capitalismo 

nacional, baseado no modelo econômico agro-exportador, e teve importante participação na 

construção da autoridade estatal sobre o território e na conformação de uma ideologia de 

nacionalidade. 

A economia fundamentada no modelo agroexportador, centrado na produção do café, 

exigia do governo uma prática de saúde voltada para sanear os espaços de circulação de 

mercadorias e a erradicação ou controle de doenças que pudessem prejudicar as exportações. 

Essas medidas foram adotadas por pressão da política externa uma vez que o Brasil 

apresentava um quadro sanitário marcado pela presença de doenças pestilenciais, que 

prejudicavam a economia de exportação cafeeira. 

A ocorrência da urbanização sem planejamento, de modo especial, nos estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo, trouxe como consequência problemas de toda ordem, entre os quais os 

de natureza médica, como as condições sanitárias ameaçadoras e as epidemias e endemias. 

Morria-se de varíola, febre amarela, malária, tifo, tuberculose, lepra, disseminadas mais 

facilmente pela concentração urbana. 

Os países que negociavam com o Brasil ameaçavam cortar as relações comerciais, 

caso o governo brasileiro não saneasse os portos e o espaço urbano, em face da frequente 

ocorrência de doenças pestilenciais e de massa. Os tripulantes dos navios estrangeiros, que 

aqui aportavam, poderiam ser contaminados e, consequentemente, a população dos seus 

países de origem. O Brasil, por sua vez, necessitava atrair mão-de-obra para a constituição do 

mercado de trabalho capitalista. 

Essa situação inquietava o governo brasileiro que visualizava possibilidades de todo 

tipo de doença e desordem social. Assim, a presença do médico passa a ser uma exigência 

urbana, com poderes para penetrar nos mais diferentes espaços da sociedade brasileira, como 

na família, de modo especial as pobres; na escola; no quartel, entre outros, com o objetivo de 

estabelecer normas de comportamento. Esses espaços deveriam ser higienizados e, através 

deles, o corpo. Diante da situação, a higiene tanto individual quanto coletiva se constituía em 

um imperativo de ordem social. 
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Assim, o desenvolvimento da saúde pública foi impulsionado pelo reconhecimento 

dos custos econômicos e sociais das epidemias e endemias. Dessa forma, penetra na sociedade 

e se constitui em apoio científico ao exercício de poder do Estado como forma de assegurar “a 

reprodução do espaço urbano e da população de trabalhadores, segundo a ótica estrutural do 

modo de produção capitalista de acordo com a dinâmica que as forças sociais adquirem nessa 

formação social”(MERHY, 1987, p.69).  

Diante do quadro citado, o governo brasileiro organiza a intervenção no sentido de 

combater as epidemias e os maus hábitos higiênicos. Essa prática assume um caráter militar, 

com forte concentração de decisões e um estilo repressivo de intervenção, sob a coordenação 

do médico Oswaldo Cruz. As estratégias foram implementadas pelo Departamento Nacional 

de Saúde Pública – DNSP, criado em 1923, que estabelece como atribuições federais: o 

saneamento rural e urbano; a propaganda sanitária; a higiene infantil, industrial e profissional; 

atividades de supervisão e fiscalização; saúde dos portos e do Distrito Federal e o combate às 

endemias rurais. 

A política sanitária tinha como característica o controle social 
2
, tanto do indivíduo 

como do espaço urbano, numa postura de desrespeito aos direitos individuais recebendo 

grande resistência das camadas populares. Com a finalidade de impedir o desenvolvimento 

das epidemias, a polícia sanitária atuava independentemente da vontade de seus habitantes. 

De modo geral, as campanhas sanitárias, empreendidas por Oswaldo Cruz, tiveram grande 

ascendência sobre as políticas de saúde uma vez que os instrumentos e estratégias por ele 

utilizados era de interesse do capital. Essa ascendência transformou Oswaldo Cruz em mito 

(MOURA, 1997). 

Costa (1985, p. 74-75), ao discutir sobre as origens das políticas de saúde no Brasil, 

acrescenta que “a explicação sobre o nascimento das políticas sanitárias reduziu-se à 

heroicização da iniciativa de um só indivíduo, marcado pela lucidez, voluntarismo e 

clarividência superiores às de seus contemporâneos”. A reconstrução do passado viabilizou 

politicamente a perpetuação de um discurso e uma prática autoritária característica da 

intervenção do Estado, que visava ao ordenamento sanitário do espaço e dos indivíduos. 

Nesse cenário, as resistências às estratégias relativas às práticas de controle sanitário foram 

estigmatizadas como “manifestação da ignorância popular e deslocada para o terreno da 

violência e crime”. Para o autor, “a iniciativa do Estado liberal republicano limitou-se 

efetivamente a responder às exigências da racionalidade sanitária imposta pelo capital”. 

                                                
2 O controle social, nesse contexto, diz respeito a ações de intervenção do Estado sobre a saúde dos indivíduos e 

sobre as condições gerais de produção de determinadas áreas. 
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O modelo da saúde pública, enquanto espaço de organização e efetivação das práticas 

de saúde que tomam grupos coletivos como objeto de intervenção, assumiu um caráter 

marcadamente centralizador e coercitivo. As práticas efetivadas tinham, como base, as 

atividades campanhistas, cuja estratégia de operacionalização confundia-se com a atuação da 

polícia sanitária. A preocupação residia nos problemas coletivos gerados pelas pestes e pelas 

doenças de massa que prejudicavam a produção, o transporte e a comercialização do café. 

Dito de outra forma, assumia a responsabilidade pelos problemas coletivos que tinham relação 

com a reprodução do capital. 

O contexto da saúde pública cria as condições para a constituição da enfermagem 

moderna, caracterizada pelo desenvolvimento de práticas contraditórias que vão delineando 

concepções sobre a prática da enfermagem carregadas de conteúdo ideológico. 

 

 

1.1.2 Modelo da saúde pública e a constituição da concepção de enfermagem 

 

 

 A constituição da enfermagem moderna, no Brasil, encontra-se sob a égide da saúde 

pública, na perspectiva de produzir práticas que contribuam para o saneamento dos portos e 

do espaço urbano frequentemente ameaçado por doenças pestilenciais e de massa. Assim, as 

escolas buscavam formar enfermeiros de saúde pública introduzindo, em seus currículos, 

disciplinas de caráter preventivo para atender à necessidade do modelo econômico agro-

exportador. Porém, contraditoriamente, as atividades práticas das escolas e a prática dos 

serviços de saúde tinham o hospital como centro de intervenção.  

Dessa forma, as concepções que embasam o saber/fazer da enfermagem são constituídas 

tendo como referência a organização do espaço do hospital, mas que podem ser identificadas 

nas práticas de enfermagem em outros espaços institucionais, como na saúde pública. Assim, 

no modelo da saúde pública, identificamos a existência da concepção de enfermagem 

ancorada no modelo religioso, passando pelo vocacional ou arte da enfermagem, chegando à 

modalidade funcional que tem, como eixo, o saber expresso nas técnicas. 

As técnicas de enfermagem constituem a expressão organizada e sistematizada do saber 

de enfermagem, que se organizam como tal, nas primeiras décadas do século XX nos Estados 

Unidos, mas estiveram sempre presentes no trabalho da enfermagem. Essas técnicas eram/são 

tidas como a arte de enfermagem. As técnicas se constituem numa descrição detalhada do 

procedimento a ser realizado, bem como do material que será utilizado, numa resposta 

imediata e significativa ao trabalho hospitalar. 
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A constituição das técnicas tem, como referência, os estudos de Taylor sobre a 

organização das práticas dos operários na indústria. Taylor parte do pressuposto de que é 

necessário a descrição das tarefas previamente como forma de possibilitar a sua realização por 

parte dos operários que não têm qualificação, bem como para a economia de material, tempo, 

movimento e energia para que um pequeno número de trabalhadores possa cumprir com as 

inúmeras tarefas hospitalares. 

As técnicas legitimam a hierarquia e a disciplina no trabalho de enfermagem, 

introduzidas por Nightingale da camada social a que pertencia, da organização religiosa e 

militar, materializando as relações de dominação/subordinação, reproduzindo, na 

enfermagem, as relações de classe social. Dessa forma, introduziu o modelo vocacional ou a 

arte de enfermagem. 

O modelo religioso de enfermagem, característico do mundo cristão, atravessa a Idade 

Média e vai defrontar com o capitalismo, na Inglaterra, no final do século XVIII e início do 

século XIX, e com a ascensão da burguesia e sua instalação como classe social dominante, 

terá significado de arte ou vocação a prática de enfermagem, para tornar possível o 

treinamento de alguns trabalhadores. Portanto, no capitalismo, o modelo religioso é 

substituído pelo vocacional. 

O treinamento dos trabalhadores de enfermagem introduzido por Nightingale se refere 

às técnicas disciplinares de enfermagem a fim de delimitar o espaço social que cada 

trabalhador da saúde deve ocupar na hierarquia do micropoder hospitalar, e, de modo 

especial, a preocupação com a hierarquia do pessoal de enfermagem. 

Dessa forma, o treinamento que foi introduzido, no século XIX, teve a finalidade de 

legitimar a hierarquia de poder que já existia entre o pessoal de enfermagem e disciplinar as 

práticas de enfermagem, bem como as relações de poder no espaço do hospital, 

principalmente entre o médico e a enfermagem, traduzindo-se em uma disciplina do espaço 

desses trabalhadores, sempre sob o comando da vocação e arte. 

Para Almeida e Rocha (1986, p. 47), o modelo vocacional solidificou a função 

ideológica de “valorizar o trabalho de enfermagem degradante dos hospitais, traduzindo-o 

como uma sublime arte, a fim de disciplinar os seus [trabalhadores] e regular o modo de vida, 

segundo o capitalismo”. Assim, ocorreu uma construção de práticas ideológicas, traduzidas 

pelo modelo vocacional que é orientado pela técnica disciplinar, na perspectiva de tornar o 

trabalho de enfermagem possível dentro de uma hierarquia de poder. Dessa forma, a 

preocupação não residia na construção de um saber, mas no disciplinamento dos trabalhadores 

como forma de tornar o espaço hospitalar possível enquanto espaço de cura. 
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No começo do século XX, começam a ser elaborados, de forma mais intensificada, as 

técnicas e os procedimentos de enfermagem com ênfase na economia de tempo e movimento, 

a fim de possibilitar o desenvolvimento das inúmeras práticas nos espaços institucionais, de 

modo especial, no hospital, bem como viabilizando o controle dos trabalhadores, prática essa 

denominada de modalidade funcional. Essa concepção que marcou as primeiras décadas do 

século citado, ainda, se encontra presente na prática de enfermagem. 

Na modalidade funcional, o centro da atenção diz respeito às tarefas e aos 

procedimentos. Requer, para tal fim, a divisão do trabalho entre os trabalhadores da 

enfermagem, como forma de economizar tempo e movimento, resultando na concretização de 

um trabalho característico da produção em massa. Nessa produção, o sujeito perde a sua 

identidade diante do rol de procedimentos a serem executados.  

 

1.1.3 A formação em enfermagem no modelo da saúde pública 

 

No contexto do século XX, emerge o ensino sistematizado da enfermagem, vinculado 

ao Departamento Nacional de Saúde Pública – DNSP, com o objetivo de formar profissionais 

comprometidos com o saneamento dos portos e do espaço urbano, em atendimento às 

demandas do modelo de saúde pública. A criação desse departamento possibilitou a vinda de 

nove enfermeiras americanas para o Brasil, responsáveis pela estruturação do serviço de 

enfermagem de saúde pública e, posteriormente, pela organização da escola de enfermagem. 

Essas enfermeiras foram enviadas pela Fundação Rockefeller para os países da América 

Latina, visando viabilizar condições sanitárias adequadas ao desenvolvimento capitalista. 

Dessa forma, o ensino e a prática da enfermagem em saúde pública incorporam o modelo 

americano para a América Latina, surgindo, assim, a enfermagem moderna no Brasil 

(GERMANO, 1985). 

Desse modo, a escola de enfermagem incorpora, ao seu currículo, disciplinas em 

caráter preventivo, intrinsecamente articuladas ao objetivo da referida escola no sentido de 

formar enfermeiras de saúde pública. Porém, apesar dessas disciplinas, contraditoriamente, 

esse ensino concentrava grande parcela das práticas no espaço do hospital. Era exigida das 

alunas uma carga horária em torno de oito horas diárias de trabalho no Hospital Geral de 

Assistência, anexo ao Departamento Nacional de Saúde Pública. Essa postura já denunciava a 

presença de um outro eixo norteador para o processo de formação que se conformava 

paralelamente nesse espaço. Refere-se à concepção tecnicista e científica em 

saúde/enfermagem em resposta aos novos padrões econômicos que se instalavam no país. 
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Essa organização do ensino de enfermagem, no Brasil, posteriormente, foi 

redirecionada com as recomendações oriundas do Relatório Goldmark. Trata-se de um estudo 

sobre a educação na enfermagem, publicado, nos Estados Unidos, no mesmo período no qual 

o ensino de enfermagem estava sendo organizado no Brasil, conforme citado anteriormente. 

Esse documento foi construído pela medicina e enfermagem norte-americana, através das suas 

respectivas associações profissionais, ou seja, Committee in the grading of the schools of 

nursing. Seu objetivo centrava-se em apresentar os resultados da avaliação realizada em torno 

da prática da enfermagem no espaço da saúde pública naquele país (TIMÓTEO, 2000). 

Um outro documento que, também, foi determinante para a formação, não só na 

enfermagem, mas para a formação na área da saúde foi o Relatório Flexner.
3
 Apesar de se 

tratar de um estudo sobre a educação médica, nos Estados Unidos, esse relatório influenciou a 

formação e a prática médica não só nesse país, mas no mundo, consolidando o paradigma da 

medicina científica, que orientou o ensino e a prática dos profissionais de toda a área da saúde 

durante o século XX. 

Timóteo (2000), ao se reportar ao  Relatório Goldmark, acrescenta que ele, 

apresentava algumas recomendações, entre as quais podemos citar: escolaridade equivalente à 

conclusão do curso secundário como requisito para matrícula no curso; aumento do tempo 

mínimo de duração do curso para 24 meses; inclusão dos conteúdos sociais e preventivos no 

currículo do curso; estímulo à ampliação do número de escolas em nível superior; incremento 

dos cursos de pós-graduação em enfermagem de saúde pública. 

Assim, a formação em enfermagem seguia as orientações contidas no Relatório 

Goldmark, explicitando, no seu primeiro currículo, as diretrizes contidas no Standard 

Curriculum For Of Nursings, aprovado nos Estados Unidos, em 1917, regulamentando as 

escolas de enfermagem norte-americanas e instituindo um currículo mínimo. No Brasil, o 

ensino de enfermagem obedeceu às recomendações do modelo nightingaliano desenvolvido 

nos Estados Unidos, que apresentava algumas exigências: conclusão do curso normal ou 

escolaridade equivalente; a duração do curso que, inicialmente, era de 28 meses, passando 

logo em seguida para 36 meses; introdução de disciplinas de caráter preventivo e incentivo à 

realização de cursos de especialização através da concessão de bolsas de estudo às 

enfermeiras que se destacassem em sua prática (TIMÓTEO, 2000; MOURA, 1997). 

                                                
3 Abraham Flexner, norte-americano, responsável pela avaliação acerca da educação médica, em seu país, em 

1910, que teve como desdobramento um relatório apresentado à Fundação Carnegie dos E.U.A, contendo os 

padrões de ensino, relativos à duração do curso, exigência de laboratórios e práticas realizadas em hospitais, 

desenvolvimento de pesquisas biológicas, estímulo à especialização, corpo docente com tempo integral, 

vinculação das escolas médicas às universidades e controle do exercício profissional. Esse relatório foi 

determinante para a configuração do modelo de formação médica flexneriana (SILVA JÚNIOR, 1998). 
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Germano (1985) enfatiza que esse ensino segue os moldes do modelo americano, que 

reproduz a divisão de classe existente na sociedade, marcadamente preconceituoso, elitista e 

autoritário, em consonância com as políticas de governo. O ensino de enfermagem sob a 

ideologia da submissão, da obediência e com um forte sentido de religiosidade, criou as 

condições necessárias para fortalecer as estruturas de poder. 

A partir dos anos de 1930, no Brasil, a economia agrário-exportadora entra em crise, 

criando as condições para a instalação da industrialização, tendo, como base, um processo de 

substituição de importações. As práticas de saúde pública não respondiam às demandas de 

uma economia industrializada. Assim, deveria ser substituído por outro que vai sendo 

construído concomitante com o crescimento e a mudança da previdência social. 

A industrialização determinou o deslocamento do polo econômico para os centros 

urbanos, gerando um grande contingente de trabalhadores que necessitava de atendimento 

para manter e restaurar a sua capacidade produtiva. Essa nova demanda do capital determina o 

esvaziamento das práticas de saúde pública, criando as condições necessárias para a atenção 

individual, curativa e hegemonicamente hospitalar. 

Essa crise é determinante para a formação, uma vez que não atende mais às 

necessidades do novo padrão de acumulação que se instalava. Essa mudança no modelo 

econômico determina a reconfiguração das políticas de saúde e, consequentemente, o eixo 

norteador para a formação em saúde/enfermagem. 

O processo de industrialização abre espaço para a criação do sistema previdenciário e 

para a expansão da rede hospitalar e procedimentos de alta tecnologia, bem como para as 

especializações das práticas em saúde/enfermagem. Esse processo determinou mudanças na 

produção dos serviços de saúde/enfermagem e na formação.  

 

1.2 A medicina previdenciária e o ensino em saúde/enfermagem  

 

A partir dos anos de 1930, a conjuntura econômica é marcada pela consolidação do 

processo de industrialização, que produz a aceleração da urbanização e suburbanização, 

ampliação da massa trabalhadora em precárias condições de higiene, saúde, habitação, entre 

outros, provocando novas exigências no sentido da efetivação e ampliação das políticas 

sociais. 

Nesse contexto, identificamos uma política de saúde em caráter nacional, organizada 

em dois modelos, ou seja, o da saúde pública e o da medicina previdenciária. O primeiro entra 
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em crise e cria as condições para a ampliação da medicina previdenciária por estar em 

consonância com o novo padrão de acumulação que se instalava. 

A medicina previdenciária introduziu uma nova dinâmica no trabalho e na formação 

em saúde/enfermagem, determinada pelos avanços científico-tecnológicos da indústria de 

medicamentos e equipamentos de saúde, sofisticando e consolidando subespecialidades no 

setor. Dessa forma, reforça a abordagem racional e científica da saúde e da cura, bem como 

aprofunda a relação mecanicista da ciência com a vida, ancorado no paradigma cartesiano. 

 

1.2.1 A conformação do modelo de medicina previdenciária 

 

Nas primeiras décadas do século XX, aceleram-se importantes mudanças na economia 

industrializada, momento no qual a oferta de bens de consumo cresceu na mesma proporção 

para uma sociedade de massas. Esse processo de industrialização, nos países da América 

Latina, a partir dos anos 30, foi possibilitado por acontecimentos externos, de modo especial a 

grande depressão pós-guerra. Esse processo foi determinado por políticas econômicas que 

visavam estimular a implantação de parques industriais nos países de economia periférica, 

partindo do pressuposto de que aumentaria a mão-de-obra assalariada, ampliaria o mercado, 

criaria mecanismos de acumulação, possibilitaria o crescimento econômico e, 

consequentemente, a distribuição de bens e serviços (SENA-CHOMPRÉ e EGRY,1998). 

A crise do capitalismo dos anos 30, do século XX reforça a posição de segmentos 

políticos que defendem a intervenção do Estado na economia, de forma a sustentá-la nos 

períodos de crise e alavancar as iniciativas privadas de capitais. Trata-se de movimentos 

originados em torno da reorganização do capitalismo em escala mundial, sob a hegemonia dos 

Estados Unidos. Nesse contexto de reorganização do capital, o modelo de economia 

construído por Keynes
4
 apresenta-se como instrumento imprescindível para a solução da 

depressão econômica. 

A crise econômica criou as condições para o processo de expansão da produção 

industrial no Brasil, em substituição ao modelo agro-exportador da economia que mostrava 

sinais de esgotamento. A preocupação encontrava-se em modernizar as estruturas e as 

instituições do país, bem como retirá-lo do atraso econômico. Para tal, fazia-se necessário 

                                                
4 O modelo econômico Keynesiano postulava a intervenção do Estado na ordenação econômica e política da 

sociedade, tornando-o mais fortalecido. Tinha por base a incorporação de políticas de crescimento econômico e 

de pleno emprego, na perspectiva de garantir um nível de renda nacional. Foi implementado com especial 

destaque, nos países de capitalismo desenvolvido, durante o período após a segunda guerra mundial até meados 

dos anos 70 do século XX. Para um aprofundamento sobre a temática consultar Esping-Andersen (1991); Fiori 

(1997). 
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desmontar o poder das oligarquias regionais e fortalecer o poder e a organização do Estado 

central. 

Nesse contexto, as elites brasileiras consolidam apoio a um projeto nacional, que 

definiu o Estado como o grande organizador da sociedade e da economia do país. Esse apoio 

possibilitou as condições para a constituição do modelo desenvolvimentista de Estado, 

responsável, sobretudo, pelo processo de industrialização brasileira que se evidencia a partir 

de 1950. 

Como forma de viabilizar a implantação e expansão da indústria, foram instalados 

aparatos de Estado para assegurar a utilização e reprodução da força de trabalho assalariada. 

No Brasil, essas diretrizes orientaram a estruturação da assistência médica através da 

previdência social. Ocorreu um movimento simultâneo de crise do modelo de combate às 

epidemias, pautado na saúde pública e de crescimento da assistência médica previdenciária, 

conformando o modelo médico assistencial em caráter individual, curativo e centrado no 

hospital. 

Porém, os problemas na área da saúde pública se agudizam, constituindo-se em uma 

demanda ilimitada por assistência médica. Dessa forma, temos um contexto marcado por um 

lado, por uma precária política de saúde pública que vai acumulando problemas relativos às 

endemias; e, por outro, uma medicina previdenciária incapaz de responder às demandas por 

assistência médica individual, bem como as demandas acumuladas pela saúde pública. 

A medicina previdenciária tem, como característica marcante, o caráter fortemente 

controlador da força de trabalho dos setores essenciais para a economia brasileira; por um 

lado, por disciplinar essa força de trabalho; por outro, por lhe assegurar forças mínimas de 

sobrevivência, diante dos acidentes e consequências do esgotamento da sua capacidade de 

trabalho (COHN,1995). 

A criação da previdência social brasileira, nos anos de 1930, ao não consolidar uma 

política de expansão da rede oficial previdenciária, manteve aberto o espaço para o 

desenvolvimento do capital privado no setor, com a ampliação da rede hospitalar, a produção 

de serviços privados e a produção de instrumentos para o trabalho médico. Ocorre, assim, a 

tecnificação do ato médico, manifestada através de uma maior divisão de trabalho, 

manifestado nas especializações médicas e na realização de procedimentos técnicos cada vez 

mais sofisticados (BRAGA; PAULA, 1986). 

A expansão do gasto na previdência criou condições para a expansão capitalista da 

rede de serviços, ou seja, o conjunto das empresas médicas expandiu sua capacidade 

hospitalar, voltada, basicamente, para o mercado financiado pela previdência. Dessa forma, o 
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Estado se transforma no maior comprador dos serviços de saúde privados, assegurando-lhes 

um mercado cativo  sem, no entanto, submeter os produtores do setor, às regras do mercado. 

“Cristaliza-se, dessa forma, a constituição de um setor privado da saúde que passa a ter seu 

mercado garantido pelo Estado por meio da política de seguro social” (CONH, 1995, p. 230). 

A partir dos anos 1960, a história registra um declínio do investimento, por parte do 

Estado brasileiro, na produção dos serviços em saúde pública e no crescimento da medicina 

previdenciária tendo em vista a aglutinação de forças políticas interessadas nesse modelo de 

atenção médica. Porém, esse período também marca o colapso institucional de suporte 

econômico-financeiro decorrente de modificações políticas e econômicas determinadas por 

mudanças estruturais do setor de medicina previdenciária (BRAGA e PAULA, 1986). 

A medicina previdenciária mostrava-se incapaz de responder à crescente pressão da 

força de trabalho assalariada urbana pela ampliação e melhoria dos serviços uma vez que sua 

base financeira não era sólida e pela diversidade de benefícios e serviços em geral dos 

institutos, que conformavam o sistema citado. A saúde pública, por sua vez, encontrava 

dificuldades no que se refere ao financiamento para o setor que, historicamente era escasso. 

No cenário político, a América Latina, na década de 1960, assistiu à instalação dos 

governos militares que tinham como finalidade assegurar o desenvolvimento do modelo 

econômico industrial com elevada capacidade de concentração da renda. Para atingir tal 

finalidade, tornava-se necessário pensar e implantar estratégias capazes de reprimir os 

movimentos de oposição ao Estado. O golpe militar de 1964 alijou trabalhadores e demais 

segmentos da sociedade civil do cenário político oficial e condenou-os à condição de 

resistência à força do Estado. 

A crise econômico-financeira do sistema previdenciário, iniciada nos anos 1950, 

desemboca nos anos 1960, conformando uma crise geral da estrutura do setor saúde. Como 

desdobramentos, observamos o desmonte do modo de organização anterior do sistema 

(previdenciário) e, consequentemente, a instalação de uma nova forma de organização, tendo 

como eixo a capitalização do setor. Essa nova forma de organização tem, na criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social-INPS, um reordenamento institucional que amplia, 

por um lado, a escala econômica das operações e, por outro, aumenta o grau de controle pelo 

Estado. Isso, porém, não assegura uma ruptura entre o Estado e as tendências capitalistas do 

sistema médico previdenciário. Ao contrário, legitima o compromisso político entre Estado e 

as tendências capitalistas do sistema referido. 

Esse momento de reorganização das práticas de saúde que coincidiu com o período do 

milagre econômico e com a situação de estabilidade autoritária, consolidou-se através da 
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“ação solidária dos atores relevantes, a tecnoburocracia estatal, os produtores de serviços e de 

bens médicos, aliançados em anéis burocráticos e pela contínua expansão da clientela 

previdenciária.” (MENDES, 1995, p. 35). Por outro lado, a forma utilizada para remuneração 

dos serviços contratados e conveniados através da variação do seu valor de acordo com a 

complexidade e a densidade tecnológica, favorecia o processo de capitalização das empresas 

médicas e da incorporação tecnológica.  

A unificação dos institutos materializada na criação do INPS aprofundou o caráter 

assistencialista da previdência social brasileira, com maior presença pública na asistência 

médica de modo a assegurar a ampla predominância da empresa privada, agora, sem qualquer 

forma de controle dos trabalhadores. Nesse momento, os serviços médico/hospitalares 

assumem importância central na barganha clientelista da política de favores, e não mais nas 

aposentadorias e pensões. Essa organização atende aos interesses do Estado e fortalece os 

grandes grupos empresariais de assistência médica. 

Essa forma de organização aprofunda o processo de medicalização da sociedade que 

tem sua expressão no aumento do grau de controle social exercido pelos serviços de atenção à 

saúde, que pressupõe e incorpora o fenômeno do vertiginoso desenvolvimento científico e 

tecnológico nas ciências médicas e a expansão do setor de atenção à saúde enquanto indústria 

(BRAGA e PAULA, 1986). 

Esse processo pode ser percebido como extensão da prática médica através da 

assistência individual, que acompanhou a conformação do modo capitalista de produção na 

sociedade. O médico abandonou sua preocupação de ver o indivíduo como um todo, adotando 

como objeto privilegiado de sua observação, o corpo, de modo especial seus diferentes órgãos 

e sistemas tomados isoladamente. O indivíduo é assim fragmentado. 

A medicalização da sociedade pode, ainda, ser percebida como fenômeno que torna a 

medicina controladora da sociedade através do seu enquadramento em desvios e patologias, 

desnaturalizando a vida cotidiana e desconsiderando o contexto político, econômico e social 

no qual encontram-se inseridos os indivíduos. Assim, para cada patologia/desvio, existe um 

código, um medicamento e uma conduta padronizada a ser seguida. 

O processo de medicalização da sociedade é a expressão de um fenômeno antigo da 

medicina e que vem ligado às condições e possibilidades de instauração de um novo tipo de 

saber médico. Esse saber é marcado pela constituição da ciência médica que pressupõe a 

assistência médica centrada no hospital, alto grau de especialização, uso intensivo de 

medicamentos cada vez mais sofisticados e o uso abusivo de medicamentos. Esse modelo 

tornou-se hegemônico, elevando a prática do diagnóstico e da terapêutica a patamares de 
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eficiência mais elevados, negando outros saberes/práticas orientadores do processo 

saúde/doença. 

A estruturação da medicina em bases científicas determinou mudanças na prática 

médica com base na introdução de alguns elementos estruturais complementares e articulados 

entre si. Esses elementos estruturais são o mecanicismo, o biologicismo, o individualismo, a 

especialização, a exclusão de práticas alternativas, a tecnificação do ato médico, a ênfase na 

medicina curativa e a concentração de recursos no espaço do Hospital (SILVA JÚNIOR, 

1998). 

Para o autor, o mecanicismo diz respeito à compreensão do corpo, de base cartesiana, 

enquanto uma máquina que pode ser analisada em termos de suas peças; e a doença, por sua 

vez, compreendida como funcionamento anormal dos mecanismos biológicos. Assim, a 

intervenção é de natureza química ou física para consertar o defeito no funcionamento de um 

mecanismo enguiçado. 

A especialização aparece como desdobramento do mecanicismo que determinou o 

aprofundamento do conhecimento científico com relação a cada peça/parte específica do 

corpo. As necessidades de acumulação do capital exigiram a fragmentação do processo de 

produção pela divisão do trabalho, incrementando o processo de especialização. 

O biologicismo/individualismo parte do pressuposto do reconhecimento exclusivo da 

natureza biológica das doenças e suas causas e consequências. Com essa compreensão, os 

determinantes históricos, econômicos e sociais são desconsiderados com a introdução de uma 

concepção de história natural da doença. Essa concepção reduz a causalidade das doenças à 

ação de agentes etiológicos de natureza biológica, elegendo o indivíduo como objeto 

privilegiado de intervenção por considerar a doença um fenômeno restrito às suas práticas 

individuais. 

A tecnificação do ato médico refere-se à nova forma de mediação entre o homem e a 

doença. As técnicas e equipamentos para a investigação diagnóstica e para a terapêutica 

geraram expectativas da população quanto à possibilidade de produzir melhorias na qualidade 

de vida. Os parâmetros de qualidade estão atrelados ao grau de incorporação tecnológica da 

prática médica, sem, no entanto, apontar relação com a capacidade de promover ou restaurar 

saúde e prevenir doenças. 

Para o autor, a ênfase na medicina curativa e a exclusão das práticas alternativas 

reforçam o modelo biomédico ao priorizar o processo fisiopatológico como base do 

conhecimento para o diagnóstico e a terapêutica da doença, tendo como finalidade do trabalho 

médico, a cura. Essa abordagem favorece a incorporação e consumo indiscriminado de 
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tecnologias normatizando as intervenções que assumem um caráter científico, anulando as 

demais práticas. O discurso em torno da eficácia cientificamente comprovada de suas práticas, 

anula ou restringe práticas alternativas que são questionadas quanto a sua cientificidade, 

consequentemente consideradas ineficazes. 

Um último elemento apontado pelo autor diz respeito à concentração de recursos no 

espaço do hospital. A instituição do hospital como centro de diagnóstico e tratamento 

provocou a reorganização da prática médica e a conformação do caráter curativo e individual 

do trabalho médico, incrementando seu papel normatizador da sociedade, bem como 

medicalizando seus problemas sociais e políticos. 

Esse modelo de medicina científica determinou a reorientação da prática e do processo 

de formação em saúde/enfermagem, que, a partir de então, incorporou uma visão mecanicista 

do homem. Esse modelo está firmemente assente no pensamento cartesiano que concebe o 

corpo como uma máquina que pode ser completamente entendida em termos de organização e 

funcionamento de suas peças. Essa metáfora, originada no renascimento, expande-se nos 

séculos XVII e XVIII, consolidando-se, enquanto hegemônica nos dias atuais (CAPRA, 2006; 

SILVA JÚNIOR, 1998). 

No que se refere à prática, é marcada pelo caráter funcionalista que tem, nas técnicas e 

nos procedimentos o eixo da atenção no trabalho de enfermagem. Essas técnicas e 

procedimentos, tinham/têm como finalidade imprimir uma nova organização do trabalho 

através da economia de tempo e de movimento para contemplar as inúmeras tarefas no espaço 

do hospital. Essa organização possibilita ainda que o enfermeiro exerça o controle da força de 

trabalho de enfermagem, reproduzindo as relações de poder no espaço do hospital 

(ALMEIDA, 1986). 

As técnicas e os procedimentos são executados de acordo com o grau de complexidade 

e nível de qualificação da força de trabalho envolvida, conformando a divisão e 

hierarquização do trabalho. Esses instrumentos são introduzidos, não para contemplar o objeto 

de trabalho da enfermagem, mas para responder à demanda crescente de atividades manuais. 

Esse modo de assistência tem como base de sustentação teórica os princípios administrativos 

taylorista/fordista. 

 

1.2.2 A concepção de enfermagem que permeia a medicina previdenciária 

 

Nos anos 50 do século XX, surge a preocupação da enfermagem em organizar os 

princípios científicos e, posteriormente, teorias, que devem nortear a prática, uma vez que a 
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enfermagem era considerada uma prática de caráter não científica, cujas intervenções eram 

baseadas na intuição. Dessa forma, o saber da enfermagem desloca-se das técnicas para as 

teorias, porém essas duas significações não se excluem, mas estão presentes no trabalho da 

enfermagem. 

A proposta de organização dos princípios científicos foi desencadeada por educadores 

de enfermagem norte-americanos e o estudo foi realizado na Escola de Enfermagem da 

Universidade de Washington. Esse estudo teve uma duração de cinco anos e sua primeira 

edição ocorreu no ano de 1959. 

O estudo constava de uma diversidade de situações que requeriam assistência de 

enfermagem com os respectivos princípios científicos de anatomia, fisiologia, física e 

química. Entre esses, os relativos à anatomia e fisiologia estão em maior evidência. Os 

princípios relativos às ciências sociais são apresentados, de modo geral, sem aderência a 

nenhuma situação de assistência. Eles se encontram centrados nos aspectos comportamentais 

do usuário hospitalizado. 

Com esse estudo, o saber de enfermagem procura delinear-se evidenciando uma 

fundamentação científica para as técnicas de enfermagem. Essa fundamentação tem suas 

bases nas ciências naturais, de modo especial na anatomia, microbiologia, fisiologia e 

patologia, bem como nas ciências sociais. Dessa forma, busca construir um saber dotado de 

cientificidade, procurando essa cientificidade na aproximação com o saber da medicina e, 

consequentemente, com a sua autoridade. 

Esse direcionamento do saber de enfermagem, sistematizado nos anos 1950, já existia 

nos currículos de enfermagem norte-americana no início do século XX, de modo especial nas 

disciplinas na área biológica e teve uma influência marcante na enfermagem brasileira. Nesse 

sentido, citamos o currículo mínimo para o curso de enfermagem e obstetrícia, estabelecido, 

em 1972, pelo Conselho Federal de Educação, através do Parecer 163/72 (BRASIL, 1972) 

contendo no ciclo pré-profissional, disciplinas como biologia, ciências morfológicas, ciências 

fisiológicas, patologia, ciências do comportamento e introdução à saúde pública. 

Esse currículo é a expressão de um saber imbricado no saber da medicina. Assim, a 

enfermagem, desde o início do século XX até os anos 1950, tem buscado, em outras áreas do 

saber, conhecimentos para organizar a sua prática, porém com intensa permanência do saber 

da área biológica. 

Dessa forma, o saber expresso através dos princípios científicos na enfermagem são 

desenvolvidos no mesmo momento em que as técnicas em medicina também se desenvolvem 

e, no Brasil, no momento em que ocorre a criação dos hospitais-escola. Esse é o momento de 
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crescimento da indústria hospitalar e farmacêutica fortalecendo o consumo dessa tecnologia 

no espaço hospitalar, bem como direcionando os trabalhadores para o manuseio e consumo 

das mesmas, produzindo novas necessidades.  

O saber expresso, nos princípios científicos, perdurou, de modo especial, durante os 

anos de 1950 e 1960, porém sem possuir uma natureza específica e sem autonomia. Assim, na 

busca dessa especificidade e da autonomia, a enfermagem desenvolve o enfoque da 

construção do corpo de conhecimento específico para essa categoria, no final da década de 

1960 e durante toda a década de 1970, representando sua expressão dominante na 

enfermagem ocidental. Esse enfoque expressou-se por: uma terminologia variada como a 

natureza específica da enfermagem; formalização dos conceitos e teorias; construção de 

marcos teóricos de referência e de mudança; entre outros. 

Na verdade, a enfermagem passou a buscar autonomia e status diferenciado, via 

competência técnica, assumindo a concepção de enfermagem como ciência. Com essa 

compreensão idealizada de sua prática, constrói diversas teorias e modelos, tendo por base os 

mesmos referenciais teóricos e princípios filosóficos que norteiam a hegemonia da clínica no 

processo de trabalho médico, que tem o corpo biológico como centro de doenças e, portanto, 

objeto de intervenção e da cura. 

Esses referenciais não possibilitaram para a enfermagem, em termos de trabalho e 

campo específico de conhecimento e tecnologia, uma condição diferenciada da anterior, ou 

seja, de instrumento de trabalho médico. Além desse aspecto, acirrou mais a sua própria 

divisão técnica do trabalho, incorporando novas categorias profissionais, reproduzindo 

fortemente a separação entre o pensar e o fazer no interior do seu processo de trabalho. 

O saber de enfermagem, expresso através de suas teorias, parece ser uma resposta 

voltada essencialmente, para as dimensões científicas dessa prática, sem articulação com a 

dimensão social, não levando em consideração as contradições tanto no interior do trabalho da 

enfermagem quanto as relacionadas à dinâmica social. Dessa forma, está comprometido com 

o projeto ideológico de cientificismo e autonomia da enfermagem, de difícil aplicação na 

prática do Brasil. 

 

1.2.3 Os desdobramentos da medicina previdenciária no ensino de enfermagem 

 

A medicina previdenciária vai determinar uma nova forma de produzir serviços de 

saúde e, consequentemente, uma outra orientação para o processo de formação uma vez que o 
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importante já não é mais sanear os espaços de circulação das mercadorias, mas intervir sobre 

o corpo da força de trabalho, mantendo e recuperando sua força produtiva. 

Assim, o processo de formação é marcado por padrões universalistas e funcionalistas, 

concebendo o homem enquanto ser humano na condição de doente, considerado em suas 

características individuais e classificado como paciente, ou seja, destituído de sexualidade, 

com o qual a enfermagem deveria estabelecer uma relação estritamente profissional. Com 

essa compreensão, a enfermagem, enquanto profissão, seria dotada de neutralidade política, 

bem como deveria colocar seus interesses particulares em nível inferior aos interesses 

coletivos ou institucional, além de abdicar de gratificações além das permitidas pela profissão 

(FERREIRA-SANTOS, 1973). 

Sob a égide da medicina previdenciária que se instalava, os anos de 1940 e 1950 são 

expressões da expansão do ensino de enfermagem no Brasil, embora não estivessem 

oficializadas no texto da reforma curricular de 1949. Não ocorreu nenhuma mudança 

significativa entre esse currículo (1949) e o anterior (1923), considerando que ambos 

privilegiavam disciplinas de caráter preventivo, embora o mercado de trabalho evidenciasse 

uma forte tendência para o espaço do hospital. Porém, a incorporação da lógica da medicina 

previdenciária podia ser percebida pela adoção do modelo biomédico na formação em 

saúde/enfermagem que visava elevar o nível técnico-científico das profissões e fortalecer as 

metas desenvolvimentistas do complexo fármaco-industrial, que se instalava no país 

(TIMÓTEO, 2000; GERMANO, 1985). 

Os anos 60 marcam o reconhecimento da enfermagem enquanto profissão em nível 

superior, apesar de apresentar características e legislação próprias e permanecer à parte do 

sistema educacional. A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, 

consolida a integração da enfermagem ao sistema geral de ensino do Brasil. Assim, passa a 

ser regida pelo Conselho Federal de Educação, que estabelece o currículo mínimo para os 

cursos de enfermagem, através do Parecer 271/62. O documento, em questão, explicita o 

compromisso com o atendimento às necessidades do mercado quando reduz a duração do 

curso para três anos; não assegura o ensino dos conteúdos das ciências sociais; extingue o 

ensino de saúde pública e institui as especializações como opcional (TIMÓTEO, 2000). 

A autora acrescenta que a redução da duração do curso para 3 anos frustrou as 

expectativas da categoria. A preocupação residia em torno do status profissional e com 

relação à qualidade do ensino para a categoria. Assim, insatisfeitas, a Associação Brasileira de 

Enfermagem – ABEn, em articulação com as escolas/faculdades/cursos empreenderam uma 

luta pelo retorno de quatro anos letivos para a formação do enfermeiro.  
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Germano (1985, p. 39) contribui com essa discussão afirmando que existe uma 

mudança considerável entre o primeiro currículo do curso, ou seja, 1949 e o aprovado em 

1962, pois segundo a autora, 

 

 

O primeiro surge numa fase em que prevalecia um espírito político 
supostamente liberal, com um capitalismo que ainda não comportava a 

privatização da saúde de forma empresarial, privilegiando, por conseguinte, 

o estudo das doenças de massa, através das disciplinas ditas de área 
preventiva. O segundo emerge num momento em que a economia brasileira 

começa atender para um processo excludente e concentrador da renda e, 

dessa forma coincidentemente a preocupação primordial do currículo de 
enfermagem incide agora sobre as clínicas especializadas, de caráter 

curativo. 

 

 

A saúde pública já não aparece como disciplina obrigatória do currículo mínimo, mas 

como especialização. A enfermagem redireciona seu eixo de ação priorizando o enfoque 

biológico e curativo, tornando-se hegemônico em relação ao enfoque social e preventivo, 

característico da saúde pública. Esse redirecionamento está em consonância com um 

capitalismo favorável ao consumo desmedido de medicamentos, bem com a indústria de 

equipamentos médico-cirúrgicos, fundamentais às empresas privadas de saúde. 

O modelo da medicina previdenciária entra em crise, na década de 1970, tendo em 

vista seu caráter seletivo quanto à distribuição de seus processos científicos. A incorporação 

de novas tecnologias sofisticou a prática em saúde, aumentando, consideravelmente, o custo. 

Igualmente, as indústrias de medicamentos e fármacos induziram o consumo acrítico dessas 

novas tecnologias, tornando obsoletos os equipamentos e medicamentos em grande 

velocidade, substituindo-os por outras com poucas vantagens para o indivíduo e com custo 

cada vez mais elevado (SILVA JÚNIOR, 1998). 

Não podemos negar os avanços desse modelo. Entretanto, não podemos deixar de 

reconhecer seus limites com relação a alguns indicadores de saúde como, a diminuição da 

morbi-mortalidade em vários países ou o aumento da expectativa de vida da população ou, 

ainda, o aparecimento de iatrogenias geradas pelo próprio processo de desenvolvimento. Por 

outro lado, seus custos progressivos e nem sempre racionais constituíram-se em obstáculo 

significativo para o acesso da maioria da população a essa tecnologia. Assim,  

 

 

a medicina científica articula-se ao processo de industrialização da sociedade 

e passa a ser conduzida para os interesses de um mercado lucrativo nem 
sempre voltado para os interesses da maioria da população em proteção de 
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suas vidas, promoção e recuperação de suas saúdes (SILVA JÚNIOR, 1998, 

p. 50). 

 

 

Esse cenário evidencia a emergência da necessidade de reconfiguração do modelo de 

medicina previdenciária, já esgotado, no sentido de constituir e expandir um outro modelo 

assistencial para as populações até então excluídas do modelo de medicina previdenciária. 

Como alternativa, o Brasil começa a adotar medidas racionalizadoras e de baixo custo, 

conformando o modelo da saúde comunitária. 

 

1.3 O modelo de medicina comunitária e sua articulação com a formação em 

saúde/enfermagem 

 

A compreensão em torno da saúde como direito fundamental e a pressão das classes 

trabalhadoras pela definição/implantação de políticas de bem-estar social pelo Estado criaram 

as condições para o início do debate em torno de propostas alternativas ao modelo de 

medicina previdência, até então hegemônico, constituindo-se nas bases para a medicina 

comunitária. 

Denominada, também, como Cuidados Primários de Saúde, Medicina Simplificada, 

Programa de Extensão de Cobertura Urbana e Rural, entre outros, a medicina comunitária vai 

imprimir uma nova organização dos serviços em saúde/enfermagem na perspectiva de superar 

a crise, porém não consegue modificar as estruturas de poder. 

 

1.3.1 O modelo alternativo de medicina comunitária 

 

Esse modelo surge com base na crítica feita por Bertrand Dawson em 1920 ao modelo 

flexneriano. Dawson propõe a reestruturação dos serviços de saúde tomando como princípio o 

Estado como provedor e controlador das políticas de saúde, no desenvolvimento de ações 

preventivas e de assistência sistematizada e organizada de acordo com as necessidades 

regionais, considerando o grau de complexidade de atendimento (SILVA JÚNIOR, 1998). 

Dawson compreendia que os serviços de saúde necessitavam de uma nova organização 

que ampliasse a oferta a partir de necessidades da comunidade, assumindo um caráter 

generalista, que superasse o âmbito da assistência individual. Essa assistência deveria ser 

desenvolvida em centro primário de saúde, através de serviços de medicina preventiva e 

curativa sob a responsabilidade de médicos generalistas e de serviços de enfermagem 
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eficientes. Essa assistência deveria, ainda, ser acompanhada por consultores e especialistas 

visitantes. 

Esses centros primários deveriam estar vinculados a centros de saúde secundários que, 

por sua vez, deveriam estar vinculados ao hospital, conformando uma rede de referência e 

contrarreferência, na perspectiva de garantir um atendimento hierarquizado, ou seja, do mais 

simples para o mais complexo. Para contemplar essas atividades, tornava-se imprescindível a 

participação da comunidade na solução de seus problemas. 

O modelo de medicina comunitária proposto por Dawson foi implantado na Inglaterra 

a partir dos anos 40, com o plano Beveridge
5
. Os países africanos e asiáticos de influência 

inglesa também adotaram esse modelo. Os países socialistas adotaram propostas semelhantes, 

porém, com lógica política diferente, com a perspectiva de viabilizar a estratégia de levar 

assistência médica a toda a população como atribuição do Estado (SILVA JÚNIOR, 1998). 

O autor acrescenta que, nos países capitalistas, a medicina comunitária surgiu como 

prática complementar à medicina flexneriana, através da oferta de serviços aos contingentes 

populacionais excluídos do acesso a essa medicina. A proposta significou mais uma opção de 

acumulação de capitais, oriundos do Estado pela indústria de saúde. 

A medicina comunitária é implantada nos Estados Unidos a partir da década de 1960, 

como parte dos programas de combate à pobreza, através de agências governamentais e 

universidades, objetivando a integração dos marginalizados da sociedade e a reprodução da 

ideologia dominante, bem como o atendimento de suas necessidades. A guerra contra a 

pobreza que integrou os programas de política social ocorreu como desdobramento do 

crescimento das tensões sociais centradas na questão dos negros norte-americanos e no 

movimento pelos direitos civis, mas manifestos sob distintas formas e expressando várias 

tendências contestatórias da organização social (DONNANGELO e PEREIRA, 1979). 

Na América Latina e em países da África e Ásia, a medicina comunitária é difundida, 

posteriormente, através de programas governamentais financiados por fundações filantrópicas 

americanas, entre essas, a Fundação Rockefeller e desenvolvidos por universidades (SILVA 

JÚNIOR, 1998). Donnangello e Pereira (1979) acrescentam que esse modelo resulta em 

programas experimentais de prestação de serviços que se propõe o desenvolvimento de 

modelos de assistência passíveis de assegurar a extensão da atenção à saúde a populações 

                                                
5 O plano Beveridge compõe a forma organizativa do sistema de saúde pautado em princípios de bem-estar 

social, que contempla a provisão financeira pública (impostos), o acesso universal aos serviços e a cobertura 

nacional (ROCHA, 1997). 
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pobres urbanas e rurais. Emerge, também, como prática alternativa paralela à organização 

dominante da assistência médica. 

Timóteo (2000) enfatiza que a medicina comunitária previa programas de promoção, 

prevenção e cura, ofertados, prioritariamente, a grupos vulneráveis e de riscos, 

preferencialmente à população materno-infantil. Esses programas assumiam caráter 

coercitivo, a exemplo do planejamento familiar que interessava à estrutura econômica, haja 

vista a possibilidade de controlar o crescimento das populações mais pobres. 

Os programas de medicina comunitária, de baixo custo, simplificados, contam com a 

participação da comunidade. Agradavam aos governos latino-americanos por se constituírem 

em soluções baratas para uma demanda crescente de atenção à saúde (ESCOREL, 1998). 

Entretanto, a medicina comunitária, de certa forma, significou o espaço de politização 

da saúde, reflexão sobre o modelo de saúde vigente, ou seja, a medicina previdenciária, no 

âmbito do trabalho e do ensino, constituindo um movimento por mudança nas políticas de 

saúde em nível nacional, no momento da luta pela democratização da sociedade brasileira, 

possibilitando o delineamento das linhas precursoras do movimento de reforma sanitária 

brasileira (SILVA JÚNIOR, 1998; TIMÓTEO, 2000). 

O debate em torno das bases de sustentação da medicina comunitária é retomado, nos 

anos de 1970, nos Estados Unidos. Com desdobramento, é produzido o relatório Carnegie que 

reconheceu a crise do modelo de saúde com base flexneriana e propõe a reorientação do 

ensino de medicina, que deveria ser estruturado a partir de novos elementos, entre os quais 

citamos: integração docente assistencial; expansão e aceleramento da formação de pessoal 

auxiliar e técnico; integração de matérias básicas e profissionalizantes; aumento de matrículas 

com prioridade para estudantes oriundos de famílias de baixa renda. Além de orientações para 

o ensino, recomenda, também, a estruturação de planos nacionais de saúde. Essas orientações 

são amplamente difundidas pela OMS e financiadas, principalmente, pelo Banco Mundial. 

A medicina comunitária tem seu marco conceitual referendado na Conferência 

Internacional de Alma Ata - URSS, em 1978, promovida pela Organização Mundial de 

Saúde-OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF. Essa Conferência foi 

a expressão da necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham 

nos campos da saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a saúde 

de todos os povos do mundo. 

 A Conferência compreende a saúde como o estado de completo bem- estar físico, 

mental e social, e não simplesmente a ausência de doença/enfermidade, reconhecendo 

enquanto direito humano fundamental. Recomenda para os países a consecução do mais alto 
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nível possível de saúde enquanto meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos 

outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. Recomenda, ainda, a promoção e 

proteção da saúde dos povos como essencial para o contínuo desenvolvimento econômico e 

social (BRASIL, 2001a). 

 A Conferência chama a atenção dos países para a desigualdade existente no estado de 

saúde dos povos, particularmente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim 

como dentro dos países, como uma condição política, social e economicamente inaceitável, 

devendo se constituir objeto da preocupação comum de todos os países. Propõem aos 

governos, enquanto responsáveis pela saúde da população, alcançar a meta Saúde para Todos 

no Ano 2000, através da estratégia da atenção primária de saúde. 

 A atenção primária de saúde se constitui em “cuidados essenciais de saúde baseados 

em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante 

sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase 

de seu desenvolvimento”(BRASIL, 2001ª, p. 2). 

A atenção primária de saúde é parte integrante do sistema de saúde do país, e 

representa o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o 

sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais próximo 

possível dos espaços onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo-se no primeiro 

elemento de um continuado processo de assistência à saúde. 

A Declaração de Alma-Ata (BRASIL, 2001a) recomendou que a atenção primária de 

saúde deve  ter, como referência, as condições econômicas e características socioculturais das 

comunidades, bem como ser orientada de acordo com os principais problemas de saúde e 

produzir serviços relativos à atenção preventiva, curativa, de reabilitação e de promoção da 

saúde. Tendo em vista que a produção de serviços vai considerar as condições econômicas e 

os valores sociais de cada país e de suas comunidades, certamente vão adquirir configurações 

diversificadas. 

A produção dos serviços deve compreender, no mínimo, práticas relativas à promoção 

de uma nutrição adequada e de um abastecimento suficiente de água potável; saneamento 

básico; saúde da mãe e da criança, incluindo o planejamento familiar; a imunização contra os 

principais agravos infecciosos; a prevenção e a luta contra as doenças endêmicas locais; a 

educação sobre os principais problemas de saúde e sobre os métodos de prevenção e controle 

correspondentes; o tratamento apropriado para as enfermidades e os traumatismos comuns e 



52 

 

fornecimento de medicamentos. O documento atribui a outros níveis de saúde o aporte de 

serviços mais especializados e de crescente complexidade (BRASIL, 2001a). 

Inserido no contexto dos debates em torno da emergência de um outro modelo 

assistencial e seguindo a recomendação da Declaração de Alma-Ata, no sentido de alcançar a 

meta Saúde para Todos no Ano 2000, o Brasil reconhece os efeitos negativos da 

medicalização da sociedade e se compromete em viabilizar o processo de desmedicalização, 

por meio da estratégia da atenção primária de saúde. Assim, implementa programas de 

extensão de cobertura no país, que não foram capazes de resolver os problemas sanitários da 

população, porém, tornaram visíveis esses problemas, possibilitando o processo de discussão 

e mobilização na década de 1980. 

O modelo teórico da medicina comunitária se estrutura tendo por base os princípios 

norteadores: coletivismo restrito; integração das atividades de promoção, prevenção e cura; 

desconcentração de recursos; tecnologia adequada; inclusão de práticas médicas alternativas; 

e, utilização de equipes de saúde (SILVA JÚNIOR, 1998). 

Para o autor, o coletivismo restrito resgata o caráter coletivo do objeto das práticas em 

saúde, incluindo, em suas preocupações, a saúde de grupos populacionais, seja comunidade 

ou nação, restrita aos limites da comunidade local. A comunidade, porém, é, de certa forma, 

isolada dos contextos sociais mais amplos, diluindo-se as determinações macro-sociais de 

saúde/doença. 

A integração das atividades de promoção, prevenção e cura possibilita a reintegração à 

prática médica para torná-la mais eficaz e eficiente. É realizada a recomposição do processo 

saúde/doença, porém reconhecendo-o ainda, apenas no seu caráter natural, a-histórico, 

desarticulando, dessa forma, a prática médica da sociedade na qual se encontra inserida. 

A desconcentração de recursos pressupõe a universalização da oferta de serviços 

através de uma organização hierarquizada, considerando as necessidades observadas em 

determinado tempo e lugar. Constitui-se em nível primário, abrangente, localizado o mais 

próximo possível do local de moradia e de trabalho das populações de determinada região. 

Esse princípio incorpora a complexidade das práticas requeridas para o enfrentamento das 

necessidades e pressupõe um sistema de referência que inicia na porta de entrada do nível 

primário de produção de serviços. 

Esse modelo requer o uso de tecnologia adequada propondo uma revisão nos critérios 

de seleção e utilização dessa tecnologia considerando a tendência histórica de incorporação 

tecnológica da medicina flexneriana. Da mesma forma, busca reincorporar práticas 

alternativas, acadêmicas e populares, de medicina, com a finalidade de aumentar a eficácia da 
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atuação da medicina e a aceitação da população atendida. Para tal, requer a reestruturação do 

trabalho médico a partir da utilização do conceito de equipe de saúde, delegando-se funções 

do pessoal em nível universitário e de auxiliares com nível de escolaridade menor, porém sob 

o controle dos primeiros. 

A participação comunitária é compreendida pelo autor como estratégia de envolver a 

comunidade no enfrentamento e resolução de seus problemas, canalizando mais recursos, dela 

própria, para esse fim. Esse princípio mereceu destaque por ocasião da Conferência de Alma-

Ata que recomendou aos governos o incentivo à ampla participação da comunidade através da 

utilização de algumas estratégias como a divulgação efetiva de informações, da crescente 

alfabetização e do desenvolvimento de instrumentos institucionais que possibilitem aos 

indivíduos, às famílias e às comunidades assumir a responsabilidade com a sua saúde. 

Entretanto é na participação comunitária que se manifesta de forma intensa o caráter 

ideológico e legitimador da medicina comunitária. Ao adotar uma noção restrita de 

comunidade, esse modelo reforça as explicações locais para o processo saúde/doença e busca 

as soluções também nesse espaço. Essa noção restrita favorece o crescimento da utilização de 

recursos da comunidade na lógica de estruturação econômica global e induz-se a ilusão de que 

a comunidade decide seu destino. 

No Brasil, a crise estabelecida no setor saúde é motivo de preocupação, a partir de 

uma compreensão desta, como decorrente da irracionalidade administrativa, portanto reforça a 

utilização do planejamento como instrumento de reorganização no setor, com base na adoção 

de medidas de contenção de gastos públicos e de racionalização de recursos. 

Nesse contexto, são conformados os Programas de Extensão de Cobertura-PECs, 

visando estender o acesso a serviços de saúde a grupos populacionais até então excluídos, 

especialmente às populações de baixa renda das zonas rurais. Os PECs assumem os princípios 

da medicina comunitária, constituindo-se, assim, em programas que visavam à adoção de 

medidas racionalizadoras de recursos, de baixo custo, efetivadas por pessoal de baixa 

escolarização/qualificação profissional, direcionadas a grupos populacionais até então 

excluídos do modelo médico privatista. 

As estratégias para expansão da cobertura dos serviços de saúde ganham corpo por 

meio dos PECs, do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento-PIASS, do 

Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde-PPREPS, do Programa Nacional de 

Serviços Básicos de Saúde-PREV-SAÙDE e das  Ações Integradas de Saúde-AIS. São 

estratégias de intervenção estatal visando contribuir com a implantação e o fortalecimento de 

um determinado modelo de saúde, caracterizado por tomar como objeto as populações 
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excluídas do consumo de serviços sob modalidades dominantes de atenção. É, assim, um 

instrumento de um projeto político de setores avançados das instituições estatais, de modo 

especial, o Ministério da Saúde, que, sob influência das organizações internacionais, 

buscavam modernizar as formas de participação do Estado na organização das práticas de 

saúde. 

Autores como Silva Júnior (1998); Donnangelo (1975); Mendes (1980); Paim (1976); 

Tambelini e Arouca (1976); e Loureiro (1976) evidenciam o caráter contraditório e reformista 

do modelo de medicina comunitária. Assim, afirmam que esse modelo amplia os horizontes 

da medicalização dos desvios, difundida pela medicina flexneriana, servindo de base para 

programas coercitivos de controle das populações mais pobres e, consequentemente, de 

interesse ao modelo econômico. 

No que diz respeito às práticas, a integração preventivo-curativa continua centrada no 

ato médico e em suas tecnologias. A observação dos determinantes do processo saúde/doença 

ocorre de forma restrita e em nível local, desconsiderando a conjuntura social mais ampla, 

embora o modelo da medicina comunitária incorpore os saberes das ciências sociais. 

Para o autor, a desconcentração de recursos não significou uma estratégia 

democratizante, que, de fato, assegurasse a participação nas decisões. Apesar de ser 

contemplada, no discurso oficial, a universalização do acesso, permanece a dualidade do 

sistema, ou seja, são ofertados cuidados primários para alguns segmentos menos favorecidos 

da sociedade e a medicina flexneriana para os segmentos mais abastados. 

A proposta de hierarquização dos serviços não assegurou a utilização de maiores 

opções tecnológicas pelas populações periféricas. Ao contrário, gerou dificuldades uma vez 

que enfrentavam uma série de problemas com o deslocamento e com o acesso. Assim, a oferta 

de maior complexidade permaneceu enquanto privilégio das populações dos centros urbanos. 

As práticas alternativas foram incorporadas numa visão cooptativa, destituídas de seu 

caráter cultural e adaptadas aos interesses da medicalização. Assim, a medicina comunitária 

materializou-se em projeto medicalizador de grande interesse para a indústria da saúde, uma 

vez que confere capacidade de consumo, subsidiada pelo Estado, às populações anteriormente 

fora do mercado de produtos médico-hospitalares e de medicamentos. 

A medicina comunitária assume caráter de processo em permanente reconstrução 

determinada pelo contexto no qual se encontra inserida, bem como diante dos choques de 

interesses diversos e da maior exposição aos setores marginalizados da população. Esse 

espaço contraditório possibilita maiores pressões por políticas de saúde mais abrangentes e 
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reforça as críticas à desigualdade de oferta do modelo hegemônico da medicina 

previdenciária. 

Na enfermagem, os princípios que dão corpo à medicina comunitária vão sendo 

incorporados sem questionamentos quanto aos seus objetivos, determinando a reorganização 

da prática, ampliando a sua intervenção, envolvendo não somente indivíduos doentes, mas 

sobretudo os indivíduos sadios, no desenvolvimento de práticas de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, estendendo-as às suas famílias e comunidade (TIMÓTEO, 2000). 

 

1.3.2 Medicina comunitária e a concepção de enfermagem 

 

A proposta da extensão de cobertura através da estratégia de atenção primária de 

saúde, na década de 1970, se constitui enquanto proposta contra-hegemônica e alternativa à 

proposta das teorias de enfermagem. A atenção primária de saúde é uma proposta para o setor 

saúde como um todo, definida por ocasião da Conferência de Alma Ata, realizada em 1978, 

como forma de alcançar saúde para todos no ano 2000, tendo como referência o paradigma 

da promoção à saúde. 

Na Conferência citada, a saúde, pela primeira vez, foi reconhecida como direito a ser 

atendido, não só através da melhoria do acesso aos serviços de saúde, mas por um trabalho de 

cooperação com os outros setores da sociedade, implicando mudanças nas relações de poder 

entre os que produzem serviços e os que os utilizam. A Conferência enfatiza ser a saúde, o   

 

 

Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a 

ausência de doença ou enfermidade – é um direito humano fundamental, e 
que a consecução do mais alto nível de saúde é a mais importante meta 

social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais 

e econômicos, além do setor saúde (BRASIL, 2001ª, p.3). 

 
 

A medicina comunitária, ao adotar esse conceito de saúde, apesar do caráter abstrato 

da expressão “completo bem-estar físico, mental e social”, abre caminhos para a mudança nas 

práticas e na formação em saúde/enfermagem ao reconhecer a saúde não somente como a 

ausência de doença e como tal requer uma ação intersetorial. Por outro lado, ao ter como 

objeto a universalização da atenção primária, introduziu novas temáticas discursivas como 

regionalização, hierarquização, participação comunitária e integralização das ações de saúde. 
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A medicina comunitária contribuiu para a efetivação de importantes reformas 

curriculares, desdobradas em uma diversidade de projetos de extensão universitária e 

extramuros, porém, não conseguiu alterar o modelo de ensino.  

Esse conceito de saúde é ampliado por ocasião da I Conferência  Internacional de 

Promoção da Saúde, realizada em 1986, que expressa as intenções para a saúde através da 

Carta de Otawa, documento considerado como marco conceitual da promoção da saúde. Essa 

carta define saúde como um conceito positivo, recurso para a vida diária e não objetivo da 

vida, cujas condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e 

ambientais, tanto podem prejudicar como melhorar a saúde dos indivíduos (BRASIL, 2001b). 

Com essa compreensão, ressalta que, para um indivíduo ou grupo atingir um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, deve ser capaz de identificar e realizar aspirações, 

satisfazer necessidades e mudar. Para tal, recomenda, como necessário, um processo de 

capacitação dos indivíduos e grupos para identificar os determinantes da saúde e exercer o 

controle sobre eles, na perspectiva de assegurar a melhoria das condições de vida e saúde da 

população. 

As intenções presentes na carta ressaltam o papel das potencialidades individuais e 

sócioculturais para a produção social da saúde uma vez que a saúde deixa de ser um objetivo a 

ser alcançado, constituindo-se em recurso para o desenvolvimento da vida. 

A concepção de saúde, assumida na Carta de Otawa, aponta alguns desafios para a 

implementação da promoção da saúde, através dos serviços de atenção primária, que 

extrapolam o setor saúde, exigindo parcerias com outros órgãos de governo. Esses desafios 

constituíram-se em compromissos assumidos no sentido de convocar outras forças sociais 

para participar do movimento em torno da ampliação das práticas de promoção da saúde, bem 

como fortalecer a capacidade de convocação do setor saúde para mobilizar recursos na 

direção da produção social da saúde, estabelecendo responsabilidades dos diferentes atores 

sociais envolvidos (BRASIL, 2001b) 

A concepção de saúde citada significa desafio, ainda, para a (re)organização dos 

serviços e para a educação em saúde/enfermagem no sentido de realizar o exercício do 

desapego da biologia, como razão científica e buscar a articulação com outros saberes como 

as ciências sociais e humanas para a efetivação de práticas que respondam às necessidades de 

saúde da população, bem como a reforma da educação. 

Para o desenvolvimento das ações, a medicina comunitária propõe a ampla utilização 

de trabalhadores em nível elementar na produção de serviços relativos à atenção primária, 

cuja base das práticas é, em essência, da enfermagem. Dessa forma, a presença do enfermeiro 
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torna-se relevante para realizar o treinamento e supervisão desses serviços, embora que numa 

visão reduzida acerca do trabalho do enfermeiro. 

Assim, é introduzida uma nova/velha discussão na enfermagem no que diz respeito ao 

trabalho em equipe, no qual o enfermeiro exerce a liderança, tendo por base a concepção da 

administração científica, uma vez que vai se materializando a modalidade funcional, na 

medida em que não considera a totalidade do trabalho nem o processo de democratização, 

resultando em uma prática por funções e acentuadamente fragmentada. 

Na perspectiva de se diferenciar dos demais trabalhadores que compõem a categoria 

da enfermagem, o enfermeiro insiste na busca por instrumentos teóricos para o trabalho por 

meio das teorias de enfermagem, reafirmando a concepção de enfermagem como ciência, 

apesar da pouca ou nenhuma aderência das teorias à realidade da produção dos serviços. 

 Porém, o modelo da medicina comunitária abre espaço para que uma nova concepção 

acerca da enfermagem possa ser gestada. Nesse contexto a enfermagem começa a se 

reconhecer como prática social, portanto, trabalho, buscando, além da competência técnica, a 

competência política, articulada às relações sociais de produção. 

Assim, no contexto da medicina comunitária, podemos observar, por um lado, a 

permanência de algumas concepções de enfermagem; por outro, a materialização de uma nova 

concepção, comprometida com uma outra postura ética e política da enfermagem. Essa 

realidade acompanha o próprio movimento contraditório do processo de implantação e 

consolidação do modelo citado. 

 

1.3.3 A medicina comunitária e a formação do enfermeiro generalista 

 

Quanto à educação, a proposta caminha na direção da formação do generalista, com a 

finalidade de evitar a individualização e o excesso de sofisticação e especialização da 

produção de serviços. Para atender a essa formação tornava-se necessário o reordenamento 

dos métodos de ensino incorporando a atuação multidisciplinar e multiprofissional, a 

integração ensino/serviço e a efetivação de capacitações para o preparo dos docentes e 

enfermeiros dos serviços para o desenvolvimento de práticas de assistência e pesquisa 

realizadas conjuntamente. 

Com essa compreensão, o currículo encontrava-se organizado tendo como finalidade a 

assistência comunitária e a formação geral do enfermeiro, embora mantivesse, como eixo 

central, a cientificidade, a técnica e a especialidade. Assim, foi aprovado o Parecer 163/72 do 

Conselho Federal de Educação-CFE (BRASIL, 1972), considerando, como exigência 
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principal, a Reforma Universitária que requeria uma nova estruturação curricular orientada 

pelos estudos da Comissão do MEC/USAID.  

Ao analisar esse parecer, Germano (1985, p. 40) comenta que, 

 

 

Esse Parecer [...] veio aprimorar o existente, em nada contribuindo para uma 

preocupação maior com os problemas básicos de saúde. Ao contrário, o 
mesmo foi uma introdução cuidadosa, mostrando a necessidade do 

enfermeiro dominar cada vez mais as técnicas avançadas em saúde, em razão 

da evolução científica. Assim, a formação do enfermeiro tem servido muito 
bem à profissão médica que, necessitou de uma enfermagem também 

especializada para juntos atuarem nos centros cirúrgicos sofisticados e nas 

clínicas médicas requintadas, no campo das cirurgias cárdio-vasculares, 

doenças degenerativas, cirurgias plásticas, enfim uma assistência curativa. 
Resta salientar que esse atendimento é praticamente restrito a uma minoria, 

às camadas privilegiadas da sociedade. 

 

 

Ressaltamos que esse Parecer não apresenta nenhuma mudança significativa com 

relação à saúde pública. Essa deixa de ser considerada uma especialização e passa a ser 

habilitação, permanecendo, no entanto, seu caráter optativo. Enquanto que os problemas de 

saúde encontram-se centrados no espaço da saúde pública, como os crescentes índices de 

morbi-mortalidade, de modo especial na infância, bem como as doenças infecto-contagiosas e 

carenciais, entre outras, os currículos da área da saúde/enfermagem têm concentrado uma 

densa carga horária nas disciplinas que conformam o modelo curativo. 

Para Timóteo (2000), com essa postura, o CFE não considerou a luta das entidades e 

escolas/faculdades/cursos no sentido de direcionar o ensino e o trabalho de enfermagem pelos 

princípios técnico-científicos. Além desse aspecto, a proposta, que entra em vigor, em 1973, 

fragmenta o eixo da formação do enfermeiro e compartimentaliza o currículo em três ciclos 

de ensino, ou seja, o básico ou pré-profissional, o profissional, e as habilitações. 

O ciclo pré-profissional conformava os conteúdos das ciências biológicas e inseriam 

os conhecimentos básicos das ciências do comportamento, como a sociologia e a psicologia, 

sob influência das teorias administrativas. Esse ciclo reforça o modelo flexneriano e prioriza a 

visão biomédica no espaço do hospital. 

O tronco profissional comum enfatizava o ensino de enfoque biologicista, 

individualista, de técnico e funcional, dotado de neutralidade científica, ideologicamente 

conformando profissionais alienados, dóceis e tecnicamente hábeis, cuja finalidade era o 

atendimento às necessidades do mercado. 
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As habilitações caracterizavam a transposição de conteúdos essenciais do tronco 

profissional para a fase complementar, deixando lacunas na formação do enfermeiro. As áreas 

previstas para as habilitações referiam-se à: enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem 

obstétrica e enfermagem em saúde pública, e eram consideradas como conhecimentos 

complementares e opcionais a serem integralizados ao término da formação básica. 

Com essa organização curricular, podemos apreender que os princípios da medicina 

comunitária não foram oficialmente inseridos na formação do enfermeiro, embora tenham 

sido efetivadas algumas iniciativas de trabalhos de extensão universitária ou extramuros. 

Porém, o ensino permanece fortemente orientado pelo modelo flexneriano. Essa orientação 

vai ganhar um novo contorno, na década de 1980, acompanhando o processo de 

democratização do Brasil, que, na saúde, se materializa no movimento de reforma sanitária 

brasileira. 

 

1.4. A saúde coletiva e os determinantes na formação em enfermagem 

 

A década de 1980 constrói as condições necessárias para o delineamento de novas 

formas de organização dos serviços de saúde, e, consequentemente, novas possibilidades para 

a formação da força de trabalho em saúde/enfermagem, contexto no qual vai se conformando 

um projeto sanitário contra-hegemônico, materializado no movimento de reforma sanitária 

brasileira. 

Esse movimento tem como referência o campo de saberes e práticas da saúde coletiva 

que compreende saúde/doença, não como polos dicotomizados, mas como processo, ou seja, o 

processo saúde/doença enquanto acontecimentos históricos e sociais. Com essa concepção em 

torno do processo saúde/doença, a saúde coletiva pressupõe uma necessidade de ação para a 

transformação da realidade. 

O movimento de reforma sanitária brasileira significou o espaço privilegiado de 

incorporação da saúde coletiva, tendo como pressuposto a transformação do sistema nacional 

de saúde e a melhoria das condições de vida da população. 

 

1.4.1 As bases da saúde coletiva 

 

Os anos 70, do século XX, assistem à grande crise do modelo econômico do pós-

guerra, marcada por um período de forte recessão econômica nos países de capitalismo 

avançado, abrindo caminhos na direção de uma política alternativa. A inflação internacional e 
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a baixa produtividade do trabalho sinalizam para o esgotamento do Estado de Bem-Estar 

Social. 

As funções reservadas ao Estado de Bem-Estar enquanto fornecedor de serviços 

sociais, regulador do mercado em âmbito nacional e promotor de uma política de pleno 

emprego e igualdade, começam a se esvaziar de sentido no momento em que o déficit fiscal 

começa a crescer junto ao desemprego. Assim, os Estados ficam atrelados “às concessões 

econômicas a grupos corporativos na base da negociação política, de maneira que as 

alocações de recursos econômicos passaram cada vez mais a ser dominadas por relações 

políticas de força entre grupos de interesse” (GERSCHMAN, 1997, p. 59). 

A crise do Estado de Bem-Estar se aprofunda, abrindo espaço fértil para a 

conformação das concepções neoliberais que se apresentam como alternativa única ou como 

solução técnica para retirar o Estado da estagnação econômica. Seus fundamentos são a 

desregulamentação da economia, a privatização e o corte no déficit público, ou seja, percorrer 

o caminho inverso ao Estado de Bem-Estar. Essas concepções se expandem em escala 

internacional como produto do projeto político de recomposição reacionária do capitalismo 

que atraiu para si todas as forças da burguesia internacional, transformando-se em modelo 

hegemônico. 

Esse processo de expansão inicia nos países de tendências políticas conservadoras 

como a Inglaterra com o governo Thatcher, país de capitalismo avançado comprometido com 

o reordenamento do capital sob a égide neoliberal. Um ano após, ou seja, 1980, assume a 

presidência dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Em 1982, com o governo Khol, na 

Alemanha e, em 1983, com o governo Schluter, na Dinamarca, considerado o Estado modelo 

do bem-estar escandinavo. 

Ao realizar um balanço do neoliberalismo, Anderson (2003) caracteriza o modelo 

inglês como sendo o mais puro. Adotou uma política de elevação das taxas de juros, redução 

dos impostos sobre os rendimentos altos, aboliu o controle sobre os fluxos financeiros, criou 

níveis de desemprego elevados e derrotou greves e o movimento sindical. Além dessas 

medidas, adotou um amplo programa de privatização contemplando setores relativos à 

habitação pública, indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água. 

O modelo norte-americano elegeu, como prioridade, a competição militar com a União 

Soviética, enquanto estratégia para quebrar a economia soviética e, consequentemente, 

derrubar o regime comunista na Rússia. No que se refere à política interna, reduziu impostos, 

elevou taxas de juros e derrotou o único movimento grevista sério durante a sua gestão. 

Porém não respeitou a disciplina orçamentária, lançando-se numa corrida armamentista sem 
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precedentes, envolvendo gastos militares enormes, que criou o déficit público tão alto que 

marcou a história norte-americana. 

Contrastando com o modelo reacionário dos governos de Reagan, Thatcher e Khol, os 

países euro-socialistas apresentavam uma  alternativa progressista, baseada em movimentos 

operários ou populares que tinham como objetivo a efetivação de uma política de deflação, de 

redistribuição, de pleno emprego e de proteção social. Porém o projeto inicial fracassou, 

sendo os países forçados, pelos mercados financeiros internacionais, a redirecionar seu curso, 

na efetivação da política neoliberal com prioridade para a estabilidade monetária, a contenção 

do orçamento, concessões fiscais aos detentores de capital e abandono do pleno emprego 

(ANDERSON, 2003). 

O colapso do socialismo real do modelo soviético foi de fundamental importância para 

o revigoramento do neoliberalismo. Contribuindo com essa discussão, Gerschman (1997, p. 

60) acrescenta que 

 
 

O desmoronamento do socialismo real, a substituição da ideologia marxista 

pela ideologia do livre mercado, assim como a assimilação da democracia 
com o rompimento de barreiras para a realização do capital 

transnacionalização, redundaram, na década de 1990, em perda de 

referências políticas alternativas e, o que é mais importante, na falência de 
crenças e da base ética e moral que as articulavam. Incrementaram também 

as dificuldades para enfrentar o processo de globalização da economia, que 

ficou reduzido aos interesses econômicos e financeiros internacionais que 

detinham sua iniciativa e seu controle, transformando a transnacionalização 
da economia em política hegemônica. 

 

 

Na América Latina, o neoliberalismo vai se materializar numa conjuntura marcada por 

um período de crise fiscal do Estado e crescente intervenção de agências multilaterais, que 

ocupavam o papel intermediário entre os bancos privados internacionais e os países 

endividados, como o Brasil. Assim, as agências, como FMI, o Banco Interamericano de 

Reconstrução e Desenvolvimento e o Banco Mundial, chancelaram os programas de ajustes 

estruturais para os países da América Latina. 

Corroborando essa discussão, Fiori e Kornis (1994) acrescentam que as manifestações 

da crise orgânica do Estado desenvolvimentista foram evidenciadas através da estagnação 

econômica, da inflação crônica e da ingovernabilidade dos anos 80. Para os autores, ocorreu 

um rompimento do padrão de financiamento do crescimento e da coalizão socioeconômica e 

política de sustentação da estratégia de industrialização, iniciada nos anos 30, sendo 
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insuficiente a capacidade política das elites brasileiras para reverter os desequilíbrios 

econômicos externos e internos.  

Os autores continuam a discussão afirmando que, 

 

 

O desmoronamento simultâneo de sua engenharia econômica e de sua 
arquitetura política estrangulou a estratégia desenvolvimentista e abriu 

portas a um prolongado período de mutações aceleradas, incertezas, 

descoordenaçõs e ingovernabilidade. Tempo em que a cidadania expandiu-se 
junto com o aumento da dívida social brasileira; tempo em que aumentou a 

lucratividade no setor privado enquanto diminuíam perigosamente as taxas 

de investimento produtivo; tempo em que faliu o setor público, enquanto se 
ajustava microeconomicamente o setor privado; tempo em que se 

multiplicaram as eleições enquanto aumentava o desencanto da população 

com a classe política. Uma assintonia que atravessa a década de ponta a 

ponta e marca os passos de suas conjunturas político-econômicas mais 
significativas (FIORI e KORNIS, 1994, p.4). 

 

 

Esses ajustes foram decisivos para a redefinição do papel do Estado, determinando 

mudanças profundas nas políticas econômicas e sociais adotadas nos países da América 

Latina, manifestadas em graus e ritmos diferentes, conforme as heranças deixadas pelos 

modelos econômicos anteriores. Elas estão expressas na diminuição dos impostos das grandes 

empresas, redução dos salários reais, aumento da margem de ação do setor privado em 

detrimento das empresas e instituições públicas. Os efeitos dessas medidas foram rápidos e 

acentuaram a deterioração da qualidade de vida das populações em nível de extrema pobreza, 

em consequência da diminuição do nível de emprego, do aumento do mercado informal na 

economia e da acelerada terceirização dos serviços. 

O neoliberalismo, na América Latina, teve no Chile, na Bolívia, no México e na 

Argentina, seus espaços privados de experimento. Nesses países, os êxitos ideológicos e 

políticos foram mais acentuados que os êxitos de natureza econômica. Socialmente, conseguiu 

atingir muitos dos seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais desiguais, embora 

não tão desestatizadas. Borón (2003) acrescenta que a herança neoliberal é também uma 

sociedade menos integrada, em extensão do consumo de drogas, em auge da criminalidade, 

entre outros, produto das desigualdades e fendas que aprofundou com sua política econômica. 

No Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, o padrão do desenvolvimento econômico, 

ainda, não era nitidamente de caráter neoliberal, embora em alguns países da América Latina 

já se evidenciasse o padrão de acumulação capitalista neoliberal. 
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Nesse contexto, a conjuntura política vivenciada no Brasil caracteriza-se por um 

quadro econômico de dificuldades que marcou o fim do milagre econômico e propiciou a 

permanência de um regime político marcado por profundas desigualdades sociais, com 

exclusão de grande parcela da população ao acesso a bens e serviços, bem como ineficazes 

em responder às demandas sociais. Tal conjuntura agravou o quadro de deteriorização na 

qualidade de vida de grande parcela da população, contribuindo com o processo de 

mobilização da sociedade, que se organizou de diversas formas possíveis como sindicatos, 

associações, partidos políticos, entre outros. 

Assim, surgem novos atores sociais organizados com diferentes formas de exercício 

político. Os grupos se organizam com o objetivo de fazer frente ao modelo econômico, a 

repressão e ao autoritarismo, bem como reivindicar melhorias para a população e pressionar o 

poder político para a resolução de problemas considerados de sua competência. Tais 

movimentos que demandavam pela democratização do país, forçam o Estado a planejar uma 

abertura política, que, no caso brasileiro, deu-se de forma lenta e gradual, materializada 

através da implementação de políticas sociais compensatórias com o objetivo de conter as 

tensões sociais. 

A organização da sociedade civil, através dos movimentos sociais, partidos políticos 

de oposição, dos sindicatos, entre outros já citados, foi fundamental para minar as bases de 

sustentação do regime autoritário. Não significa, no entanto, que os militares perderam o 

controle no processo de transição, mas que foram obrigados a realizar negociações com as 

forças de oposição (GERSCHMAN, 1995). 

O processo de transição à democracia foi marcadamente complexo, haja vista a sua 

lentidão, bem como pela ameaça constante de repressão após cada medida liberalizante e em 

alguns momentos, a própria repressão, entre outros aspectos e no qual as forças sociais 

tiveram papel essencial no sentido de fazê-la avançar. Aliás, o ritmo empreendido durante a 

transição explicitou a correlação de forças existentes entre as demandas em torno da 

democratização da sociedade civil e a estratégia da abertura do regime militar. 

Foi um processo de fortalecimento da sociedade civil que utilizou vários instrumentos 

e estratégias de organização política e representação para expressar suas necessidades e suas 

críticas. Ressaltamos, nesse momento, o papel importante assumido pela igreja católica, de 

combate às políticas do regime autoritário. Essa instituição rompe com uma postura 

conservadora e foi se transformando, de organizadora da Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade, na principal organizadora de movimentos em defesa dos direitos humanos e 

políticos. 
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Alguns setores da igreja estiveram na vanguarda das lutas de oposição ao Estado 

autoritário, falando da necessidade dos excluídos tanto no campo como na cidade, 

diferenciando-se, dessa forma, das demais frentes oposicionistas. Para expressar essas 

necessidades, utilizou os espaços da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros - CNBB e 

as Comunidades Eclesiais de Base - CEBs. 

Ao assumir essa postura de compromisso com os excluídos, a Igreja transforma-se em 

alvo de repressão pelo regime, culminando com a morte de sacerdotes e até o sequestro de 

Dom Ariano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, em setembro de 1976. Porém, quanto mais 

reprimida, mais a Igreja resistia e identificava-se com as lutas em defesa dos excluídos sociais 

(ESCOREL, 1998). 

A saúde, enquanto questão social, se insere nesses movimentos e mobiliza-se na 

defesa dos direitos da população por melhores condições de saúde e na cobrança do papel do 

Estado, quanto à responsabilidade na garantia da produção de serviços de saúde que atenda às 

necessidades de saúde, enquanto necessidades sociais. 

Com o processo de democratização do país, esse movimento toma corpo a partir de 

críticas às políticas e diretrizes adotadas para o setor saúde. Constrói um campo político e 

ideológico definindo e ampliando seu espaço de atuação, reivindicação e de produção técnico-

científica constituindo o Movimento de Reforma Sanitária (SENA-CHOMPRÉ e EGRY, 

1998; ESCOREL, 1998). 

Não podemos deixar de fazer referência ao Centro Brasileiro de Estudos de Saúde-

CEBES que representou, nesse contexto, a pedra fundamental do movimento de reforma 

sanitária brasileira, enquanto movimento social organizado. Diferente das demais, foi uma 

entidade organizadora do movimento de profissionais de saúde que difundiu um pensamento 

político acerca das questões de saúde através de uma linha editorial e de outras atividades. 

Além disso, foi um centro de estudos e de elaboração de propostas alternativas à política de 

saúde vigente. 

O CEBES significou “a transposição de um pensamento nascido no interior das 

universidades para o seio da sociedade civil e faz a articulação do movimento sanitário com 

os demais movimentos sociais” (ESCOREL, 1998, p.86). O CEBES, apesar de sua trajetória 

encontrar-se vinculada, de modo especial, à universidade ou à política institucional, trabalhou 

em defesa dos interesses da população. 

Esse movimento representa um espaço de fundamental importância da expressão das 

reivindicações dos setores comprometidos com a definição de uma nova política de saúde 

para o Brasil. A saúde aqui entendida como expressão das condições gerais de vida e não 
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simplesmente como mera oferta de serviços. Acena para a necessidade de expansão da 

cobertura populacional, bem como a redefinição dos modelos assistenciais, considerando que 

as condições sócioeconômicas da população acrescidas pela ausência da oferta de serviços 

públicos resultam no difícil acesso da grande maioria da população a uma assistência 

qualificada de saúde. 

O movimento propõe um modelo de saúde ancorado no conceito ampliado de saúde, 

fundamentado nos princípios da universalidade, equidade, integralidade, descentralização e 

participação popular. Implica mudanças estruturais para o setor aos quais estão vinculadas as 

lutas mais gerais por transformações da sociedade brasileira. 

O movimento em questão mereceu destaque pela sua participação na fase de 

organização e de efetivação da VIII Conferência Nacional de Saúde, bem como na condução 

da luta em torno da inclusão no texto constitucional do direito de todos à saúde sob a 

responsabilidade do Estado. Dessa forma, conseguiu visibilidade e legitimidade social 

(SENA-CHOMPRÉ e EGRY, 1998). 

O conceito ampliado de saúde foi incorporado à Constituição Federal -1988, art. 196 

(BRASIL, 1988), que define Saúde como direito de todos e dever do Estado, assegurando 

através da implementação de políticas sociais e econômicas que extrapolam o setor 

institucional da saúde. Entre tais políticas, podemos citar a criação do Sistema Único de 

Saúde - SUS, em caráter público, universal, integral, equânime, descentralizado, democrático, 

sob a responsabilidade do Estado, com controle social. 

No entanto, a incorporação ao texto constitucional dessa concepção de saúde, somente 

foi possível pela participação de diversos setores que formaram uma ampla frente política 

suprapartidária articuladas em torno de práticas teóricas, ideológicas e políticas (ESCOREL, 

1998). 

Apesar de o governo reconhecer a situação precária na qual se encontrava inserida a 

população brasileira, fato que possibilitaria a reorganização dos serviços na perspectiva de 

resolver os problemas de saúde, as mudanças que ocorreram não foram suficientes para 

modificar as estruturas formais do Estado. Em outras palavras, permaneceram com estruturas 

rígidas, orientadas sob a lógica autoritária e burocrática (TIMÓTEO, 2000). 

A saúde coletiva, no Brasil, vai se conformando no contexto dos movimentos que 

demandavam pela reforma sanitária, enquanto expressão de novos conceitos e práticas como 

resultado do esforço coletivo em torno de mudanças para o setor saúde e como proposta de 

melhoria das condições de vida da população. Não significa a junção da saúde pública com a 

medicina social, muito menos um sinônimo para a saúde pública. Expressa a síntese das 
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práticas em saúde, fazendo emergir novos objetos, sistemática de intervenção e sujeitos do 

conhecimento. 

Discutindo sobre a temática, Canesqui (1995, p.26) afirma que “a saúde coletiva é 

inegavelmente uma invenção brasileira”. Essa denominação foi originada com a iniciativa de 

um grupo de profissionais durante o processo de distensão da ditadura militar e do 

redirecionamento de práticas relacionadas à questão saúde, no final dos anos 1970, com o 

objetivo de possibilitar uma maior capacidade à formação em nível de pós-graduação, à 

produção de conhecimento, à formulação da política de saúde e de reunir corporativamente 

distintos profissionais pertencentes ao tradicional campo institucionalizado da saúde pública e 

das áreas acadêmicas de medicina preventiva e social, medicina social e outras denominações 

congêneres. 

A saúde coletiva é ainda um campo em construção, com uma diversidade de objetos 

de estudo e de campos de conhecimento a serem definidos. Donnangelo e Pereira (1979) 

definem a saúde coletiva não através de definições formais e sem referência à sociedade 

brasileira, mas como uma diversidade de saberes e intervenções relacionadas à questão social.  

Ressaltamos que, além da diversidade de objetos de estudo e campos de saberes, a 

saúde coletiva assume diversas conotações a partir da concepção de coletivo construída. Entre 

elas, citamos: coletivo enquanto meio/instrumento; coletivo como conjunto de indivíduos; 

coletivo constituído a partir da interação entre elementos; coletivo concebido, ainda, como 

conjunto de efeitos ou consequências da vida social; e por fim, coletivo transformado em 

social como campo específico de práticas (CANESQUI,1995). 

Para Queiroz & Salum (1996a, p.4), “a ênfase no coletivo como objeto da saúde, tem 

suas origens na corrente de pensamento da saúde coletiva”. Um coletivo que se situa em nível 

de grupo que, por sua vez, é constituído em função de suas características sociais. As ciências 

sociais, em sua vertente histórica e dialética, nos possibilita compreender o coletivo na 

totalidade e nas partes. Assim, tomar o coletivo como objeto significa contorná-lo pela 

totalidade, decompondo-o em grupos sociais homogêneos, localizando o indivíduo e sua 

família nos grupos sociais homogêneos, nos quais se insere e este por sua vez na totalidade. 

Ter o coletivo enquanto totalidade significa compreendê-lo no espaço da sociedade, na 

sua estrutura e na sua dinâmica, quando mais uma vez recorremos às ciências sociais que nos 

possibilitam compreender a complexidade da organização social de uma sociedade. A 

estrutura da sociedade é composta pela base econômica, base social e base geo-social, as 

quais representam os espaços de constituição do coletivo e de geração dos diferentes 

processos de produção. 
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Compreender o coletivo na dinâmica da sociedade significa situá-lo no processo de 

reprodução da sociedade que ocorre em dois momentos, ou seja, o da produção e o da 

reprodução ou consumo. Breilh (1991) esclarece que não se trata de momentos estáticos, ou 

seja, são momentos intrinsecamente articulados, guiados intencionalmente pela ideia de 

processo. No momento da produção, são gerados produtos necessários à sobrevivência e ao 

desenvolvimento das potencialidades do coletivo, e, no momento da reprodução, o coletivo 

consome o que produziu. 

A construção das bases teóricas de sustentação da saúde coletiva, no Brasil, já estava 

desenvolvida no início da década de 1970 enquanto movimento ideológico, constituindo-se, 

posteriormente, em prática e campo de produção de conhecimento. Surge a partir de críticas 

elaboradas com relação aos limites e fragilidades explicativas das ciências da conduta ou 

aplicadas à medicina, considerando os processos sociais e das condições sanitárias adversas e 

da crise da medicina, bem como da concepção positivista de uma ciência universal, empírica e 

atemporal, isenta de valores. 

A saúde coletiva passa a se estruturar como campo de saber e prática, ou seja, na base 

dessa ideia, as experiências acumuladas e o exercício crítico e político que se fortalece e se 

consolida à medida que encontra, nas práticas teóricas, o solo que a fundamenta. Assim, para 

Nunes (1994, p.16) “a saúde coletiva é corrente de pensamento, movimento social e prática 

teórica”. Dessa forma, a saúde coletiva expressa-se: enquanto corrente de pensamento, pela 

originalidade que a distancia de experiências de outros países latino americanos; enquanto 

movimento social, por se articular a um conjunto de condições políticas com disposição para 

inserção no mercado de trabalho; e, como prática teórica, por fornecer a fundamentação 

necessária à prática. 

Para o autor, a medicina social, ao incorporar as ciências sociais, através do 

materialismo histórico e dialético ao campo da saúde, constitui-se de uma teoria social da 

medicina em relação a alguns temas, como processo saúde/doença, a historicidade do saber e 

da prática médica e a organização social da prática médica. Comentando sobre o assunto, 

Canesqui (1995) reconhece que a saúde coletiva, no Brasil, possibilita a construção de uma 

teoria social da medicina, podendo-se pensar na interdisciplinaridade.  

Nesse cenário, o CEBES, juntamente com a Associação Brasileira de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva - ABRASCO, representam os canais institucionais mais significativos de 

expressão de saúde coletiva. Entretanto, nos anos 1980, novas formas associativas entram em 

cena, em função da dinâmica dos processos políticos mais gerais e específicos ao setor saúde. 
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Essas novas formas associativas não se encontram na universidade e passam a 

produzir saberes e práticas em saúde com o objetivo de repensar as concepções norteadoras 

do campo da saúde coletiva. Entre elas, podemos citar as Associação dos Médicos 

Sanitaristas, os Conselhos Nacional, Estadual e Municipal dos Secretários de Saúde e outros 

órgãos de pressão constituídos no aparelho de Estado e da sociedade civil. 

Essas novas formas associativas passaram a produzir um saber que se caracteriza 

como rearranjo corporativo em relação à saúde, que se aproxima da saúde pública, 

modificando a identidade da saúde coletiva, cuja sistematização do conhecimento foi 

abandonada em função da formulação e da implementação da política de saúde para enfrentar 

os novos e velhos problemas de saúde. O processo de democratização e a reversão das 

políticas do governo autoritário, juntamente com o deslocamento de muitos pesquisadores das 

universidades para a burocracia pública, bem como as oscilações no financiamento das 

pesquisas, comprometeram a produção do conhecimento por um lado e, por outro, voltou a 

atenção da saúde coletiva para a gestão das políticas, deixando de lado a análise 

epistemológica. 

Essa discussão foi retomada na década de 1990, com a tentativa de delimitar o objeto 

de conhecimento da saúde coletiva. Assim, nos deparamos com três enfoques principais cuja 

diferença se deve à forma de incorporação das ciências sociais com distintos graus de 

abrangência. A primeira, de natureza conjuntural, cuja ênfase estava presente nos documentos 

oficiais da ABRASCO, tomando, como referência, as desigualdades existentes no quadro 

sanitário brasileiro e no difícil acesso ao serviço de saúde em função das características do 

complexo médico industrial, impondo o aprofundamento da reflexão crítica, capaz de oferecer 

alternativas à prestação dos serviços. 

Essa referência encontrava respaldo na concepção de saúde como responsabilidade do 

Estado e direito a ser conquistado, que culmina com a criação formal no plano jurídico-

institucional do SUS na Constituição de 1988, mediante longo processo conflitivo e tenso da 

reforma sanitária, confrontando com práticas de saúde anteriormente estabelecidas e 

consolidadas. 

A segunda concepção iguala a medicina social à saúde coletiva, cuja contribuição 

centra-se na análise dos determinantes sociais do processo saúde/doença, das práticas de 

saúde, organização dos serviços, definição e implantação das políticas de saúde, constituindo-

se em campo privilegiado para a pesquisa, a docência e a prática profissional no âmbito da 

saúde coletiva. Essa concepção dá corpo a uma terceira, ou seja, à saúde coletiva como campo 
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de conhecimento organicamente relacionado à prática política do movimento sanitário 

(CANESQUI, 1995). 

A saúde coletiva faz emergir uma nova forma de pensar/fazer saúde a partir de uma 

outra concepção do processo saúde/doença na perspectiva de produzir um projeto sanitário 

contra-hegemônico ao modelo clínico vigente. Como desdobramento, aponta para uma outra 

forma de produzir serviços de saúde/enfermagem. 

 

1.4.2 O SUS como expressão da saúde coletiva no contexto neoliberal 

 

A política econômica implantada no Brasil, em meados dos anos de 1990, defende um 

Estado mínimo no que se refere à intervenção e regulação do mercado e em relação às 

políticas sociais implantadas e/ou implementadas, porém, com grande espaço para o 

financiamento e acumulação de capital privado. As funções relacionadas com o bem-estar 

social devem ser reduzidas.  

Acerca dessa discussão, Timóteo (2000, p.86-87) acrescenta que, 

 

 
Ao contrário dos postulados do bem-estar, as políticas de proteção social no 

Brasil, assumem no lugar do direito universal, a oferta de benefícios e 

serviços de baixa qualidade, focalizados, excludentes e individualizados 

(serviço pobre, destinado aos pobres); em troca da gratuidade e publicidade 
das ações, a possibilidade do mercado concorrencial de planos e benefícios 

privados, ou a oferta de serviços mantidos por parcos recursos públicos; em 

substituição ao direito constitucional de participação e gestão democrática, a 
política de desobrigação (descentralização) do Estado, com as políticas 

sociais e direitos adquiridos. 

 

 

As reformas que vêm sendo perpetradas no Brasil, desde o início da década de 1990, 

apresentam-se sob o argumento de que a Constituição Cidadã de 1988 seria o empecilho ao 

processo de modernização e abertura do país. No entanto, somente na segunda metade dos 

anos 1990, é que se efetiva o projeto neoliberal mais acabado de reforma do Estado. 

A área social, de modo especial a saúde, constitui-se, hoje, no setor mais conflitivo e 

exposto da sociedade, na medida em que é particularmente sensível às condições econômicas 

de restrição financeira impostas pelas políticas de ajuste econômico. As formas de 

organização e de financiamento dos sistemas nacionais de saúde são consideradas aspectos 

centrais dessas políticas. Desse modo, a saúde é universalizada através de uma vertente 

econômica e inserida nas mudanças por uma nova ordem mundial. 
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Dessa forma, o Banco Mundial, na perspectiva de minimizar os problemas sociais 

decorrentes da redução dos gastos públicos, dedicou o seu tradicional  Informe sobre o 

Desenvolvimento Mundial, de 1993, ao tema Investir em Saúde. Esse documento apresenta 

um panorama sobre a situação da saúde no mundo, agrupando os países segundo renda per 

capita e regiões hemisféricas (MATTOS, 2001). 

O referido documento contém, ainda, os principais aspectos relativos ao problema da 

assistência à saúde, abordando-os sob a ótica do custo-benefício coletivo, da organização da 

assistência de modo a dividir as ações entre os setores público e privado, ressaltando sempre o 

papel fundamental a ser exercido pelo Poder Público, seja na prestação de serviços clínicos 

essenciais de saúde, seja no exercício competente da atividade de regulação do setor, 

privilegiando a atuação do setor privado nos serviços classificados como não essenciais. 

As recomendações apresentadas no documento podem ser agrupadas em três 

categorias: as voltadas a criar um ambiente propício para que as famílias melhorem suas 

condições de saúde; as que pretendem tornar mais criteriosos os gastos públicos em saúde; e 

as que se voltam para a promoção da diversificação e da concorrência no setor. 

O documento é claro quanto à necessidade eventual de ajustes econômicos, inclusive 

com contenção de gastos públicos. Porém, explicita a defesa em torno de que os gastos 

públicos em saúde devem ser ativamente protegidos mesmo no contexto de ajuste econômico, 

desde que voltados a oferecer cuidados essenciais aos pobres. Esse argumento respalda a ideia 

que se tornou central o Brasil no sentido de que tem que se proteger ativamente dos efeitos 

perversos das crises econômicas e das suas terapias (MATTOS, 2001). 

As recomendações contidas no Investindo em Saúde forneceram subsídios para o 

debate internacional sobre as políticas de saúde para os países em desenvolvimento, de modo 

especial no que se refere às políticas de reconfiguração dos sistemas de saúde. Com ele, o 

Banco assumiu posição de destaque no debate internacional sobre as políticas de saúde. 

As políticas de ajuste econômico determinaram para o setor saúde a perda da sua 

dimensão integradora, numa visão em que o local é considerado como espaço único capaz de 

dar respostas supostamente mais eficientes e de acordo com as necessidades da maioria da 

população brasileira. Essa compreensão acena para uma visão comunitária em que os 

indivíduos e famílias passam a assumir a responsabilidade por seu processo saúde/doença, 

recorrendo a um falso e importado conceito de empowerment. Porém essa forma de pensar 

explicita o abandono por parte do Estado do seu papel ativo e determinante nas condições de 

vida da população, particularmente quando as suas parcelas majoritárias e crescentes estão na 

mais absoluta situação de pobreza. 
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Laurell (1995) afirma que a intervenção do Estado, nesse enfoque, tem como objetivo 

garantir somente o mínimo de serviços produzidos para aliviar a pobreza. Propõe uma política 

assistencialista organizada sob a forma de programas e ações orientadas à atenção de 

problemas prioritários e de impacto imediato, como os programas de imunização, de atenção 

infantil e suplementação alimentar, com um forte grau de imposição governamental. Acresce-

se a esses, o fato de que, para se ter acesso aos benefícios dos programas públicos, torna-se 

necessária a comprovação da condição de indigência. 

Para a autora, os programas, anteriormente referidos, são manipulados pelo Estado e 

têm como objetivo assegurar uma clientela política em substituição ao apoio popular, cuja 

essência reside na consolidação de um pacto social. Representa uma tentativa de mascarar 

uma economia desregulamentada, de livre-mercado e não provoca processos políticos 

contrários, capazes de anular o projeto neoliberal. Assistimos, dessa forma, à negação dos 

direitos sociais e da obrigatoriedade do Estado em garanti-los. 

Mendes (1995), ao se reportar à organização dos serviços em programas, evidencia 

que o recorte dos programas é idealizado por não considerar as limitações dos recursos 

econômicos para responder às diversas necessidades sociais. São implantados no conjunto dos 

serviços de saúde, a partir de normas preestabelecidas, apesar da existência de núcleos 

ideológicos, saberes especializados e lugares administrativos. Além disso, soma-se o fato de 

serem implantados, desconsiderando-se a limitação de recursos e a historicidade dos 

diferentes territórios e de seus habitantes, cujos problemas apresentam-se diferenciados. 

O reconhecimento dos problemas de saúde/doença da população e a correspondente 

resposta dos serviços de saúde baseiam-se hegemonicamente, em nosso meio, na demanda 

individual e espontânea, pelos serviços, ou seja, aqueles que procuram o serviço por 

apresentarem algum tipo de agravo. Essa forma de proceder à produção em saúde ancora-se 

no modelo clínico de intervenção, de enfoque biologicista, cuja ação centra-se no agravo do 

corpo individual, estabelecendo a esse agravo uma única causa ou causas diversas de caráter 

social, econômico e biológico não hierarquizadas (QUEIRÓZ & SALUM, 1996ª). 

Nesse contexto, a rede de serviços públicos volta-se para a assistência básica de saúde 

e é responsável pela atenção primária de baixo custo e tecnologia simplificada; o setor 

privado concentra-se no segmento hospitalar; incorporador de alta tecnologia e maiores 

custos, financiado com recursos públicos. Essa é a concepção mercadológica em saúde. 

Ao Estado interessa a consolidação de um modelo econômico que favoreça o processo 

de produção dos serviços de saúde seguindo a orientação neoliberal sob a égide da dinâmica 
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da acumulação privada. Os hospitais com grande incorporação de tecnologia absorvem, 

portanto, grandes investimentos de capital que, geralmente, pertencem ao setor público. 

Esse cenário expressa o momento atual de desenvolvimento econômico e a política de 

saúde que determinou o processo de formação da força de trabalho e a organização dos 

serviços a partir do modelo clínico/individual, que reduz a possibilidade de incorporar a 

dimensão do processo saúde/doença, reforçando respostas unilaterais dos serviços de saúde 

que se localizam na atenção individual. 

Contribuindo com essa discussão, Mendes (1996, p. 30) acrescenta que, nesse 

contexto, 

 
 

A saúde é entendida ou representada como ausência de doença e a 

organização dos serviços é medicamente definida e tem como objetivo 
colocar à disposição da população serviços preventivos e curativos-

reabilitadores acessíveis de conformidade com os elementos ideológicos do 

flexnerianismo. 
 

 

 

Essa forma de produzir serviços de saúde, ancorada no paradigma flexneriano, 

enfatiza o processo fisiopatológico e desconsidera os determinantes. Expressa-se por meio de 

elementos que se inter-relacionam: mecanicismo, biologicismo, individualismo, 

especialização, tecnificação e curativismo, conforme vimos anteriormente. Elementos que 

conduzem à compreensão fragmentada do homem. 

Essa concepção fragmentada e especializada do homem e de seu processo 

saúde/doença trazem conseqüências sérias para a força de trabalho em saúde com dificuldade 

em compreender a realidade em sua totalidade. A orientação hegemônica que permeia a 

intervenção em saúde referenda o modelo biomédico, presente na formação, dificultando a 

implementação de novas abordagens do conhecimento, na consolidação de um modelo de 

saúde coletiva. 

A Reforma Sanitária Brasileira, enquanto possibilidade de responder às demandas 

sociais, se vê ameaçada pelo fortalecimento do projeto neoliberal e dos avanços da medicina 

alicerçada no modelo de saúde assistencial privatista, que reforça a prática curativa, 

individualizada, tecnicista, configurada no paradigma flexneriano e, hoje, fortalecida e 

mantida através de consórcios, grupos cooperativos, seguros privados e convênios. 

Concordamos com Teixeira e Paim (1995, p.20-21) quando afirmam que convivemos 

não com um único SUS, mas com quatro: 
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O SUS democrático desenhado pelo projeto de reforma sanitária brasileira; o 

SUS formal juridicamente estabelecido pela Constituição; o SUS real, refém 
da área econômica do governo, do clientelismo, da incompetência e da 

inércia burocrática; o SUS para pobres, uma medicina simplificada para 

gente simples e uma saúde pública focalizada, tal como recomenda o Banco 

Mundial. 

 

O SUS democrático e o SUS formal são expressões da coerência com o movimento de 

reforma sanitária brasileira e possibilita a reflexão crítica em torno do desrespeito que a elite 

brasileira tem para com os pactos dos quais participa e contra os projetos que interessam à 

maioria da população. O SUS real e o SUS para pobres expressam a incorporação dos 

princípios neoliberais determinando a organização do setor saúde. Assim, torna-se urgente a 

denúncia do engodo do SUS para pobres e a esperteza do SUS real, e, ao mesmo tempo, a 

construção de alternativas políticas para a construção e consolidação de um SUS 

autenticamente democrático. 

A formulação dos anseios por mudança, fruto dos movimentos sociais e consolidados 

na Constituição de 1988, não foram concretizados. Ao contrário, contamos com um sistema 

de saúde em caráter restrito quanto à cobertura ofertada e ao acesso aos serviços, incapazes de 

responder às demandas sociais e desigual no tratamento dispensado aos usuários. 

A saúde, no Brasil, ingressa na primeira década do novo século com grandes desafios, 

agravados pelos marcos da política de ajuste neoliberal. Os avanços formais conquistados na 

formatação administrativa do SUS através das várias Normas Operacionais instituídas na 

década de 1990, apesar da multiplicação de agentes políticos interessados na sua preservação, 

correm o risco de ser tragados por fora pela contratação de investimentos públicos e pela cisão 

irrecorrível do sistema de saúde. 

Sobre o assunto, Timóteo (2000) comenta que as mudanças já previstas foram e são 

menores que as dificuldades esperadas pelo processo de mudanças. As pressões oriundas da 

rede privada, dos grupos corporativos e da burocracia estatal, interessados em manter seus 

privilégios, comprometem o repasse financeiro e decisório aos estados e municípios, receando 

a perda de poder político e econômico. 

A produção dos serviços de saúde centrada na atenção individual sob a forma de 

demanda espontânea é incongruente com a efetividade relacionada aos problemas de 

saúde/doença da população. A proposta de construção do SUS, incorporada à nova 

Constituição enseja transformações profundas no setor saúde, com o objetivo claro de resolver 

os problemas de saúde da população. 
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Em face desse cenário, o desafio situa-se na qualificação da gestão, por meio do 

fortalecimento do processo de descentralização. Os instrumentos construídos para estruturar o 

processo de descentralização cumpriram seu papel, mas mostram sinais de esgotamento diante 

dos problemas de saúde da população, de um lado, pela dificuldade de imposição de normas 

gerais a um país tão grande e desigual. De outro, pela sua fixação em conteúdos normativos 

de caráter técnico-processual tratados, em geral, com detalhamento excessivo e enorme 

complexidade. 

Essa preocupação tem assumido posição de destaque no espaço da Comissão 

Intergestores Tripartite – CIT. Os debates ocorridos acenam para a necessidade da superação 

dos vícios burocratizantes da descentralização e a defesa de radicalização do processo de 

descentralização. Esse debate resultou na proposta de um novo pacto de gestão, traduzido no 

Pacto pela Saúde, visando enfrentar os problemas e produzir inovações na organização e no 

processo de gestão do sistema. 

O pacto foi assinado em fevereiro de 2006 pelo Ministério da Saúde e pelos 

presidentes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS e Conselho 

Nacional dos Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS, enquanto representantes das 

três esferas de governo. Com o pacto, os gestores do SUS, 

 
 

[...] assumiram o compromisso público de construção do PACTO PELA 

SAÚDE 2006, que será anualmente revisado, com base nos princípios 
constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e 

que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas 

e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do 
SUS e Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

 

O Pacto pela Vida se constitui no compromisso entre os gestores do SUS em assegurar 

recursos em torno de um conjunto de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de 

saúde da população brasileira. As prioridades pactuadas dizem respeito a: 

 implantar a Política Nacional de Saúde do Idoso; 

 realizar ações que proporcionem o controle do câncer do colo do útero e da mama; 

 reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por doença diarreica e por 

pneumonias; 

 fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e 

endemias, com ênfase no controle da dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; 

 elaborar e implantar a política Nacional de Promoção da Saúde; 
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 fortalecer a atenção básica através da estratégia saúde da família. 

O Pacto em Defesa do SUS expressa o compromisso entre os gestores do SUS com a 

consolidação da reforma sanitária brasileira, explicitado na defesa e consolidação do SUS 

como política pública. Para tal, propõe a repolitização da saúde e a mobilização da sociedade 

na defesa do direito à saúde, bem como a garantia de financiamento de acordo com as 

necessidades do sistema por meio da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 pelo 

Congresso Nacional. Propõe, ainda, a elaboração e publicação da carta dos direitos dos 

usuários do SUS. 

O Pacto de Gestão se constitui na introdução de inovações nas relações entre as 

gestões do SUS na perspectiva de superar as dificuldades acumuladas no processo de 

descentralização. Esse componente tem como prioridades: 

 definir as responsabilidades sanitárias das esferas de governo como estratégia de 

superação do atual processo de habilitação à gestão, pelos estados e municípios; 

 adotar a regionalização como estratégia prioritária para a organização do sistema; 

 reorientar o processo de planejamento; 

 fortalecer a participação e o controle social; 

 priorizar as ações relativas à gestão do trabalho e educação na saúde na perspectiva 

de aprimorar as relações de trabalho e valorização  dos trabalhadores do SUS; 

 rever o processo normativo com a descentralização das ações para os espaços de 

co-gestão nos estados. 

As estratégias pensadas e pactuadas entre os gestores do SUS necessitam ser 

traduzidas em ações concretas que possibilitem alterar o cotidiano dos processos de gestão 

dos estados e municípios. Essa concretização de intenções em gestos se constitui em desafio 

para superar os problemas apontados na agenda do pacto, que requer a mobilização da 

sociedade enquanto recurso indispensável para a efetivação dos compromissos acordados.  

 

1.4.3 A saúde coletiva e a concepção de enfermagem como prática social 

 

A conjuntura política e social, no Brasil, nos anos de 1970 e 1980, foi determinante 

para a enfermagem no sentido de mudar sua prática e expressar-se politicamente. Essa 

conjuntura repercutiu, por um lado, na produção de um conhecimento crítico na enfermagem 

em relação à crise na qual estava imersa a saúde/enfermagem; por outro, na formação do 
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movimento participação comprometido com processos de transformação na 

saúde/enfermagem e na sociedade em geral. 

O movimento participação vai se conformando em articulação com o movimento de 

reforma sanitária brasileira, na luta pelo processo de democratização no setor 

saúde/enfermagem, e de modo especial, na Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn, 

materializando uma nova dinâmica de trabalho. Como desdobramento, introduz  a concepção 

da enfermagem enquanto prática social. 

Compreender a enfermagem enquanto prática social significa visualizá-la como 

produto do processo histórico, permeada por fortes marcas e traços do passado, concepções de 

mundo e contradições. A explicitação dessas contradições possibilita uma nova forma de ver e 

interpretar a realidade concreta na qual se encontra inserida a enfermagem, suas 

possibilidades e os limites presentes impostos, internos e externos, na perspectiva de assumir 

uma outra postura ética e política. Tal postura diz respeito ao compromisso com processos de 

transformação da realidade. 

Enquanto prática social, somente podemos compreendê-la na sua relação com outros 

trabalhos da saúde, no mesmo movimento da dinâmica social e na sociedade capitalista, sendo 

desse modo uma parte que contém as determinações da totalidade desse social, não podendo 

ser tratada isoladamente. Nessa articulação, identificamos o espaço institucional e social dessa 

prática. 

Por assim se constituir, é considerada prática social considerando que 

 

 

Seu produto é um carecimento exterior que necessariamente precisa 
interiorizar-se, na medida em que seu objeto se define duplamente no 

produto em si e na obtenção dos produtos dos outros trabalhos que o produto 

em si exteriorizado lhe proporciona (MENDES GONÇALVES, 1988, p. 2). 
 

 

Nessa perspectiva, a enfermagem articula-se a outras práticas que, de forma 

semelhante, mantém relações de dependência e de determinações recíprocas, ou seja, como 

prática social não se dá isoladamente. E através da interiorização de necessidades, redefine-se 

como prática produtora. 

O produto dessa prática não expressa um resultado qualquer, mas a satisfação da 

necessidade que lhe deu origem, gerando, portanto, a finalidade que preside o processo de 

trabalho; não é a necessidade de um indivíduo qualquer, mas tem origem em grupos 
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determinados que necessitam reproduzir-se. As necessidades são, portanto, criações sociais da 

vida coletiva.  

O SUS, com seus princípios e diretrizes demarcados no texto constitucional, se 

constitui na forma perseguida para que a organização e distribuição dos serviços de saúde se 

dêem segundo o critério das necessidades de saúde, enquanto necessidades sociais, 

apresentadas pela população. 

Significa ter um serviço organizado considerando o acesso garantido ao SUS para todo 

e qualquer indivíduo (universalidade); as diferenças entre os grupos sociais, no 

reconhecimento e priorização de um planejamento diferenciado em relação às regiões e 

bairros de um determinado território, uma vez que a ocupação do espaço territorial não se dá 

de forma semelhante, determinando condições de vida/saúde diferenciados (equidade). 

Considerar, ainda, a existência de diferentes níveis de complexidade de atenção, 

dentro de um sistema de referência e contra referência que permita uma maior resolubilidade  

dos problemas apresentados (hierarquização); a distribuição populacional e os perfis de 

morbi-mortalidade do território (regionalização); os limites do setor saúde no enfrentamento 

dos problemas identificados no território e a necessidade de construir parcerias com outros 

órgãos de governo e/ou instituições organizadas da sociedade (intersetorialidade). 

Por fim, considerar a forma como os indivíduos compreendem e manifestam suas 

dores e sofrimentos, buscando nos serviços de saúde proteção ou resolução dos seus 

problemas. Esta situação requer uma (re)organização dos serviços comprometida com uma 

nova forma de fazer saúde possibilitada pelo atendimento das dores/sofrimentos apresentados, 

bem como os problemas presentes em potencial e não necessariamente manifestos. Considerar 

as fragilidades e limitações dos indivíduos diante da tecnologia presente nos serviços de 

saúde. 

Os princípios e diretrizes que orientam a organização do SUS, pensados pelo 

movimento de reforma sanitária, tem como base de fundamentação o campo de 

conhecimentos e práticas da saúde coletiva, que incorpora uma outra concepção sobre o 

processo saúde/doença. Entende o processo saúde/doença enquanto determinados pela 

inserção do homem no trabalho e na vida. Essa forma de entender o processo saúde/doença 

imprimiu uma outra qualidade às práticas em saúde/enfermagem no SUS, ou seja, a 

intervenção nos problemas e determinantes, no atendimento às necessidades sociais. 

A concepção de enfermagem, enquanto prática social, possibilitou à enfermagem uma 

nova forma de pensar/fazer em saúde/enfermagem comprometida ética e politicamente com o 



78 

 

processo de consolidação do SUS tanto em nível da produção dos serviços quanto da 

formação. 

 

1.4.4 A formação em saúde/enfermagem enquanto espaço de consolidação do Sistema Único 

de Saúde - SUS 

 

No Brasil, nas décadas de 70 e 80 do século XX, no contexto da luta pela 

democratização do país, originou-se o movimento pela reforma sanitária, culminando com a 

criação do SUS na Constituição Federal de 1988. A Constituição significou marco histórico, 

nos anos 1980, na política social, em função da reorganização institucional do sistema de 

proteção social brasileira que altera profundamente a natureza das relações 

intergovernamentais. Os traços estruturais desse novo sistema foram marcados pela 

descentralização, pela crítica ao padrão autoritário no que se refere à centralização decisória e 

financeira, pelo reconhecimento da dívida social, pela consolidação do regime democrático, 

pela prioridade ao crescimento ao emprego, pelo aumento do salário real e melhor 

distribuição da riqueza e da renda. 

No entanto, apesar do significativo avanço legal, a Constituição assume um caráter 

frágil e inacabado tendo em vista a necessidade de uma legislação complementar que 

assegurasse a consolidação efetiva do projeto reformista. Entretanto, essa legislação 

concentrou-se, nos anos 90, em um contexto político e econômico marcadamente hostil ao 

projeto reformista. Assim, a partir de 1989, momento previsto para iniciar a construção da 

legislação complementar, se instala um período de reversão de todo o processo, definindo a 

contrarreforma impulsionada por forças políticas conservadoras (VAZQUEZ et al., 2004). 

O governo Collor de Mello, nos anos 1990, inseriu o Brasil no contexto de reformas 

conservadoras que se expressam na ampliação do escopo e da importância das ações 

assistenciais e clientelistas na agenda estatal; esvaziamento da estratégia reformista em 

diversos setores, gerando descontinuidade e paralisia decisória; desmonte orçamentário e 

burocrático no campo social, logo após a promulgação da Constituição; oposição sistemática 

do executivo no processamento constitucional da agenda reformista.  

Enquanto o governo Collor tenta desfigurar as inovações implementadas pela 

Constituição de 1988 no que se refere à questão social, durante o governo Fernando Henrique 

Cardoso, a estratégia reformista é retomada. Porém, os avanços pretendidos e alcançados 

foram enfraquecidos, e, em alguns casos, impedidos em função do impacto da política 
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econômica adotada que, por um lado, pressiona e reduz os recursos financeiros e os direitos; 

por outro, amplia a demanda por proteção social.  

Na década de 1990, configurou-se a existência de expressivo contingente de atores 

sociais empenhados na construção e consolidação do SUS. Entre esses atores, citamos os 

secretários municipais e estaduais de saúde, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde-

COSEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde-CONASEMS, os 

trabalhadores de saúde, o Conselho Nacional de Saúde-CNS, os Conselhos Estaduais e 

Municipais de Saúde, diversas entidades e organizações não-governamentais. 

Trata-se de um contingente bastante heterogêneo, mas que conquistou avanços 

inegáveis nas formas de gestão do SUS e na constituição de espaços democráticos de 

negociação, no processo de descentralização da saúde, na ampliação da rede pública de 

serviços, no aumento da cobertura e do acesso (SANTOS, 2000). 

Apesar das críticas, a existência desse movimento social, de organicidade variável, 

possibilitou defender o setor saúde de orientação neoliberal geral de enxugamento do Estado e 

de diminuição dos investimentos públicos na área social. Ao contrário, o avanço na 

construção do SUS tem implicado compromissos crescentes do Estado com o financiamento, 

prestação e regulação das ações em saúde (SANTOS, 2000; GERSCHMAN, 1997). 

Ainda que complexo e contraditório, o movimento pela reorganização da atenção à 

saúde também vem avançando, de modo especial com a implantação da Estratégia Saúde da 

Família. Porém, em conseqüência, têm crescido as pressões e demandas pelas mudanças na 

formação dos trabalhadores de saúde. Essa demanda crescente tem surgido de diversos 

segmentos, como usuários e gestores de todas as esferas do sistema (CAMPOS e 

BELISÁRIO, 2001). 

Porém, é esse cenário contraditório que abre perspectivas para o movimento de 

mudanças na formação dos trabalhadores. Assim, o SUS tem assumido um papel mais ativo 

na reorganização das estratégias e modos de fazer saúde que, por sua vez, tem sido capazes de 

provocar desdobramentos nas estratégias e modos de ensinar e aprender. 

Historicamente, o modelo que tem orientado o processo de formação dos trabalhadores 

da área de saúde é de abordagem biologicista, medicalizante e procedimento-centrada. O 

modelo pedagógico hegemônico de ensino é centrado em conteúdos, organizado de maneira 

compartimentada e isolada, fragmentando os indivíduos em especialidades clínicas, centrando 

as oportunidades de aprendizagem na clínica, incentivando a especialização precoce. 

Algumas iniciativas têm se constituído em gestos no sentido de introduzir mudanças 

no processo de formação visando superar esse modelo. Entre elas, citamos o Programa de 
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Interiorização do Trabalho em Saúde-PITS; Capacitação e Formação em Saúde da Família; 

Profissionalização dos Trabalhadores na Área de Enfermagem-PROFAE; Desenvolvimento 

Gerencial das Unidades Básicas de Saúde-GERUS; Especialização em Gestão de Sistemas e 

Serviços de Saúde; Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares de Graduação em 

Medicina-PROMED; mestrados profissionais; cursos de formação de conselheiros de saúde e 

de agentes do ministério público para o fortalecimento do controle social no SUS; entre outros 

(BRASIL, 2004). 

Todas essas iniciativas propõem ou possibilitam processos cooperativos entre as 

instituições formadoras e o sistema de saúde. No entanto, por se apresentarem de forma 

múltipla e fragmentada, bem como orientadas por concepções heterogêneas, constituíram-se 

em ações limitadas no sentido de alimentar processos de mudança. Por outro lado, não 

desafiaram os diversos atores para assumir uma postura de mudança de suas práticas e do 

trabalho coletivo. 

A crítica em torno desse modelo de formação vem se acumulando há muitos anos e 

constituindo-se em movimentos organizados de docentes e estudantes em busca de estratégias 

para a inovação e mudança na orientação e organização dos cursos. Esse movimento avançou 

em torno de Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs, enquanto possibilidade de ruptura ao 

modelo de currículo mínimo obrigatório (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Assim, as DCNs dos cursos de graduação em saúde foram aprovadas, em sua maioria, 

entre os anos de 2001 e 2002 com a compreensão de que a formação na área de saúde deve 

contemplar o sistema de saúde no país e a atenção integral à saúde. 

Ressaltamos que as diretrizes se constituem em uma indicação, uma recomendação, 

uma vez que as universidades brasileiras gozam de autonomia conforme explicitado no texto 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB (BRASIL,1996). Porém a 

universidade exerce um mandato público, socialmente outorgado não podendo, portanto, ser 

independente da regulação e direção política do Estado. Assim, a produção do conhecimento, 

a produção de novas tecnologias e a formação dos trabalhadores não pode ser independente 

dos interesses da sociedade ou da relevância pública (CECCIM e FEUERWERKER, 2004). 

A LDB, em seu artigo 43, diz que a educação superior deve contemplar entre suas 

finalidades o estímulo ao conhecimento da sociedade, com ênfase para os problemas 

nacionais e regionais, prestando serviços especializados à população e estabelecendo com 

esta, uma relação de reciprocidade (BRASIL,1996). 

Considerando a relevância pública da saúde definida constitucionalmente, torna-se 

fundamental pensar uma política pública de mudança na graduação para que as diretrizes 
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constitucionais do SUS e as diretrizes curriculares nacionais sejam observadas, como prevê a 

LDB.  

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde adotou a educação permanente enquanto 

política pública assumindo “o desafio de constituir-se em eixo transformador; em estratégia 

mobilizadora de recursos e de poderes e, ainda, em recurso estruturante do fortalecimento do 

sistema” (BRASIL, 2004, p.8). A intenção da mudança na formação se materializa em gesto 

com a implantação da Política de Educação Permanente em Saúde, pelo Ministério da Saúde 

em articulação com o Ministério da Educação e Cultura. 

A educação permanente em saúde somente foi assumida enquanto política pública, 

durante o governo Lula, momento no qual profissionais oriundos do movimento de reforma 

sanitária brasileira assumem postos nas estruturas de poder do Estado, de modo especial, o 

Ministério da Saúde, comprometidos com o processo de consolidação do SUS. 

A prioridade dada pelo governo Lula à consolidação das políticas sociais de defesa da 

cidadania e de inclusão social, embora diante das restrições do ajuste econômico, favorecereu 

a ação do Ministério da Saúde na consolidação do Sistema Único de Saúde, conformando o 

momento de retomada e aprofundamento dos princípios e diretrizes do SUS. 

A concretização da política se deu a partir da aprovação pelo plenário do Conselho 

Nacional de Saúde-CNS, pactuação na Comissão Intergestores Tripartite-CIT e legitimada na 

12ª Conferência Nacional de Saúde, em 2003. 

A Política de Educação Permanente se materializa através dos projetos: aprender-sus; 

forti-sus; residência integrada em saúde; gestão social das políticas públicas de saúde; ver-sus; 

educação na saúde para os hospitais; e formação de formadores e de formuladores de 

políticas. 

O Aprender-SUS envolve a mudança na graduação através de ações que visam 

contemplar as profissões da área da saúde interessados e em condições de aderir à proposta de 

mudança. Nesse sentido, o Ministério da Saúde oferece cooperação técnica e operacional para 

os cursos de graduação em saúde que sinalizam com processos de mudança que priorizem o 

trabalho articulado com o sistema de saúde e com a população, bem como comprometidos 

com a adoção de metodologias ativas de ensino/aprendizagem e com a formação geral, crítica, 

sob a perspectiva da transdisciplinaridade e ancorada na concepção de clínica ampliada em 

saúde. Envolve, assim, o aprender sobre o SUS, de modo especial a materialização de seus 

princípios e diretrizes.  

O Aprender-SUS é viabilizado por meio de: apoio ao Fórum das Associações de 

Ensino das Profissões de Saúde e à Comissão de Representação do Movimento Estudantil da 
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Área da Saúde; colaboração e engajamento na montagem do componente saúde no Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, para a consideração da 

implementação das DCNs; orientação dos cursos pela tematização da integralidade em saúde; 

implementação de experiências de trabalho em equipe de saúde e apropriação do SUS; 

interferência ativa na certificação e contratualização dos hospitais de ensino; apoio à pesquisa 

sobre ensino da integralidade nas profissões da área da saúde, mobilizando o diretório de 

pesquisas do CNPq denominado por EnsinaSUS (linha de atuação do Laboratório de 

Pesquisas sobre Integralidade em Saúde – LAPPIS, ligado principalmente à Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ); mobilização e divulgação de experiências nacionais, por 

meio de oficinas e eventos regionais; e publicação específica por meio da revista Formação 

(CARVALHO e CECCIM, 2006). 

O Forti-SUS (Formação Técnica para Intinerário no SUS) representa uma estratégia 

que visa contribuir com o aumento do nível de escolaridade e com o resgate da cidadania dos 

trabalhadores em saúde através da ampliação da oferta de cursos de qualificação profissional 

básica, de formação técnica e de educação fundamental, assegurando a execução, por meio 

das Escolas Técnicas de Saúde do SUS, e o desenvolvimento da capacidade dessa rede em 

ofertar ações educacionais.Representa, ainda, uma oportunidade para os profissionais em 

nível técnico refletirem, criticamente, sobre as práticas em saúde. 

A Residência Integrada em Saúde foi criada como forma de repensar a residência 

médica no Brasil considerando as necessidades de organização do sistema de saúde e o 

projeto de reforma sanitária. Assim, a residência integrada em saúde representa uma estratégia 

inovadora que propicia  a formação especializada em serviço para a equipe de saúde, bem 

como institui mecanismos compensatórios que possibilitem equilibrar regionalmente a 

distribuição dos programas de residência e dos recursos especializados. 

O Serviço Civil Profissional de Saúde foi pensado a partir da preocupação com o 

estabelecimento de alternativas para a geração de estruturas pedagógicas e de compromisso de 

docentes da área da saúde coletiva, serviços de saúde e gestores públicos em geral 

considerando as diversidades e singularidades nacionais. Consiste no desenvolvimento de 

estratégias de atenção diferenciada às necessidades das diversas regiões bem como na criação 

de modalidades de formação que contemplem a capacitação de profissionais para a atuação ou 

cobertura das áreas de difícil acesso ou de difícil provimento e fixação dos trabalhadores do 

setor. São as periferias urbanas, interior dos estados, regiões rurais e de floresta, com baixa 

densidade demográfica e baixo índice de desenvolvimento humano. 
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A Gestão Social das Políticas Públicas de Saúde diz respeito ao estabelecimento de 

novas relações com os movimentos sociais que fazem a mediação pedagógica com a 

população no sentido de formar agentes sociais para fortalecer seus representantes nos 

Conselhos de Saúde. Essa articulação poderá trazer subsídios para a produção de material 

educativo e informacional coerente com a cultura dos movimentos e grupos populacionais. 

O Ver-SUS ( Vivências e Estratégias na Realidade do SUS) caracteriza a articulação 

com o movimento estudantil possibilitando a crítica sobre o SUS àqueles que buscam uma 

profissão no  setor e, assim, contribuir com a mudança na graduação. Esse projeto visa à 

aprendizagem sobre o SUS junto aos gestores do sistema, possibilitando que os estudantes 

experimentem, na prática, a organização da rede de atenção e proteção da saúde individual e 

coletiva. 

A Educação na Saúde para os Hospitais de Ensino propõe a redefinição dos hospitais 

universitários e auxiliares de ensino no processo de formação dos profissionais de saúde na 

graduação, na residência ou na pós-graduação. Significa pensar seu papel no apoio à rede de 

assistência e à educação permanente em saúde na rede integrada do SUS, além do apoio e 

exercício de práticas de avaliação tecnológica e pesquisa de interesse ao SUS. 

A Formação de Formadores e de Formuladores de Políticas consiste no 

desenvolvimento de um processo de formação de formadores em todo o país, quer sejam 

profissionais da rede de serviços ou das escolas, que desempenharão o papel de facilitadores, 

mobilizadores, tutores, preceptores ou orientadores do processo de educação permanente em 

saúde. Essa formação visa superar concepções tradicionais de educação e constituir uma 

cultura crítica entre professores e profissionais dos serviços, capazes de levar adiante práticas 

inovadoras ativas nesse campo. 

Porém, a formação, isoladamente, não é suficiente para provocar a mudança. Assim, a 

qualificação das equipes nacionais, estaduais e municipais, de condução das diversas áreas 

técnicas, é parte integrante desse projeto, visando apoiar as demais esferas de gestão, sempre 

estimulando a descentralização da gestão e a regionalização da atenção bem como a 

permeabilidade ao controle social.  

A Política de Educação Permanente em Saúde refere-se a uma política ousada, porém 

necessária para assegurar o fortalecimento e consolidação do SUS, proposto pelo movimento 

de reforma sanitária brasileira. Constitui-se, ao mesmo tempo, em desafio, pelo caráter 

transformador que imprime as práticas no setor saúde para que venha a ser espaço de atuação 

crítica, reflexiva, propositiva, compromissada com a finalidade de constituir o SUS 

verdadeiramente como rede escola. Para Ceccim (2005), a escolha da educação permanente 
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em saúde, como ato político em defesa do trabalho no SUS, decorreu do desafio para que o 

setor saúde correspondesse às necessidades da população, conquistasse a adesão dos 

trabalhadores, constituísse processos vivos de gestão participativa e transformadora e 

seduzisse docentes, estudantes e pesquisadores à mais vigorosa implementação do SUS. 

Desse modo, as políticas definidas para orientar a formação e o desenvolvimento de 

trabalhadores para o setor, tem, como pressuposto, a articulação entre os componentes da 

gestão, da atenção, do ensino e do controle social, denominado, pelo Ministério da Saúde, o 

quadrilátero da educação permanente em saúde. O processo de mudança requer, como base de 

sustentação, o profícuo diálogo das instituições formadoras com a rede de gestão da política e 

da atenção à saúde, bem como com o órgão de controle social. 

A educação permanente em saúde, incorporada ao cotidiano da gestão setorial, coloca 

o SUS como interlocutor nato das instituições formadoras na formulação e implementação 

dos projetos políticos de formação dos profissionais e não como mero campo de estágio em 

aprendizagem prática. 

A Constituição Federal estabelece que compete ao SUS ordenar a formação de 

recursos humanos na área da saúde (BRASIL, 1988). A Lei Orgânica da Saúde afirma que a 

política para os trabalhadores da área deve cumprir o objetivo de organizar um sistema de 

formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além de programas de 

permanente aperfeiçoamento de pessoal (BRASIL, 1990). Não significa dizer que o setor 

educacional fica fora do ordenamento da formação ou da organização do sistema de 

formação. Esse setor detém os instrumentos de gestão e a legitimidade de regulação da 

educação nacional. Entretanto, as funções sociais do ordenamento, controle, fiscalização, 

auditoria e avaliação são funções do Estado e assumem características próprias no setor da 

saúde (CECCIM e FEUERWERKER, 2004). 

Os autores, ao realizarem essa discussão, acrescentam que 

 

 

Os dois setores, saúde e educação, pela legitimidade e legalidade, ora de um, 

ora de outro, devem ocupar-se das funções da regulação de Estado no 
tocante à formação na área da saúde (credenciamento, descredenciamento, 

recredenciamento de cursos, programas em escolas de formação; elevação da 

capacidade educativa dos mesmos; observação do cumprimento das funções 
públicas de formação nas novas gerações profissionais; melhoria das 

condições de ensino-aprendizagem; estruturação de processos de avaliação 

institucional, externa e interna e ações de transformação institucional) e 
submeter-se as principais decisões políticas à participação popular 

(CECCIM e FEUERWERKER, 2004, p.2) 
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A educação permanente se constitui na articulação entre o mundo da formação e o 

mundo do trabalho, propondo que 

 

 
Os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde tomem como 

referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão 

setorial e do controle social em saúde e tenham como objetivos a 
transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho 

e sejam estruturadas a partir da problematização da atenção e da gestão 

setorial em saúde (BRASIL, 2004, p.9). 
 

 

A intenção de transformar o processo de formação e a gestão do trabalho em saúde 

não pode ser considerada como ato eminentemente técnico. Trata-se de uma ação política uma 

vez que envolve mudanças nas relações estabelecidas; nos processos, nas práticas em saúde e 

nos atores envolvidos e exige uma articulação intra e intersetorial. 

No caso da formação na área da saúde, ao adotar os princípios e diretrizes 

constitucionais do SUS, como determinante na formulação da política no SUS para a 

mudança na graduação, amplia a responsabilidade social da universidade, uma vez que atende 

a exigências das lutas nacionais por saúde consolidadas nas Conferências Nacionais de Saúde 

realizadas no contexto da reforma sanitária brasileira (CECCIM; ARMANI; ROCHA, 2002). 

Nesse sentido, as relações entre universidade e o processo de produção dos serviços de 

saúde têm que ser construídas sob novas bases, ou seja, relações mais horizontais, de dupla 

mão, em que as demandas dos serviços sejam realmente consideradas pelas universidades, em 

que as decisões sejam tomadas no coletivo, havendo ganhos concretos para todos os parceiros. 

A gestão da educação permanente em saúde é feita através dos Polos de Educação 

Permanente em Saúde-PEPS enquanto instrumento de articulação interinstitucional, 

constituindo-se em espaços de debates e de construção coletiva para a gestão da educação 

permanente em saúde. 

A dinâmica de funcionamento do polo introduz a concepção da gestão colegiada em 

que todos os atores são co-partícipes da construção coletiva. Assim, todos os que participam 

desse espaço, têm poderes iguais sobre o território de que falam (BRASIL, 2004). 

Os pólos, enquanto instrumento do SUS para promover mudanças, são constituídos 

com a noção de rede de educação permanente em saúde sustentados na lógica da 

regionalização e descentralização. O sentido da rede deve consubstanciar a proposta de 

construção de cenários de reorganização do SUS. Assim, devem trabalhar com a perspectiva 

de construir, nos espaços locais, microrregionais, regionais, estaduais e interestaduais, a 
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capacidade de pensar e efetivar a formação dos trabalhadores e o desenvolvimento dos atores 

sociais e dos parceiros intersetoriais (BRASIL, 2004). 

Os polos viabilizaram o acesso de grande contingente de parceiros da sociedade para a 

implantação de um SUS comprometido com a qualidade de saúde, com a promoção da vida e 

com a valorização dos trabalhadores e dos usuários.  

A Política de Educação Permanente em Saúde – PEPS, não chegou a ser efetivada em 

sua totalidade, em função da mudança ocorrida no Ministério da Saúde. Dessa forma, a PEPS 

passa a ser questionada pela nova equipe do Ministério quanto a sua viabilidade, de modo 

especial, os polos de educação permanente em saúde. 

Os polos, enquanto espaço político de articulação interinstitucional, responsável pela 

gestão da educação permanente em saúde, começa a se esvaziar de sentido. Assim, o 

momento atual é de crise, em alguns Estados, porém de resistência à estratégia de desmonte, 

em outras realidades.  

Nesse movimento de resistência, alguns projetos relativos à política de educação 

permanente em saúde permanecem como: a formação de formadores para mudanças na 

graduação; fortalecimento das escolas técnicas do SUS; a implantação, em algumas regiões, 

da residência ou especialização multiprofissional e o fortalecimento da gestão social das 

políticas públicas através da criação da política nacional de educação permanente dos 

conselheiros de saúde do SUS. 

O ano de 2005 assiste à instituição do Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde, através de Portaria Interministerial nº 2.101, de 

3 de novembro de 2005, para os cursos de graduação em medicina, enfermagem e odontologia 

e para o Sistema Único de Saúde-SUS, em especial as políticas de valorização da atenção 

Básica e da promoção da saúde (BRASIL, 2005). 

O Pró-Saúde representa uma estratégia para incentivar transformações no processo de 

formação, construção de conhecimento e produção de serviços à população, para uma 

abordagem integral do processo saúde/doença. Para atingir tal propósito, apresenta como 

objetivos: 

 

 

Reorientar o processo de formação em medicina, enfermagem e odontologia 
de modo a oferecer à sociedade profissionais habilitados para responder às 

necessidades da população brasileira e à operacionalização do SUS; 

estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas 
de medicina, enfermagem e odontologia, 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 
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permanente; incorporar, no processo de formação da medicina, enfermagem 

e odontologia, abordagem integral do processo saúde/doença e da promoção 

de saúde; e ampliar a duração da prática educacional na rede de serviços 
básicos de saúde (BRASIL, 2005, p. 1). 

 

 

Para participar do Pró-Saúde, as IES que oferecem os cursos de graduação, 

anteriormente citados, encaminharam projetos conforme o termo de referência elaborado pela 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES, do Ministério da Saúde, 

e pela Secretaria de Educação Superior - SESU e pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, do Ministério da Educação. Esses projetos 

foram submetidos a um processo seletivo respondendo à convocatória pública. 

Os projetos/cursos selecionados serão financiados pelo Ministério da Saúde, que 

destinará recursos de sua programação orçamentária para o financiamento de recursos, 

equipamentos e/ou reformas em Unidades de Saúde que se constituem em campo de prática 

para os referidos cursos. A iniciativa visa à aproximação entre serviços e universidades, na 

perspectiva de possibilitar a qualidade da produção dos serviços, bem como um ensino mais 

próximo possível da realidade, assumindo o compromisso com a produção de saberes e 

práticas que contribuam para a consolidação do Sistema Único de Saúde. 

Ressaltamos que se trata de um processo seletivo que não foi negociado nem pactuado 

no Polo de Educação Permanente em Saúde, evidenciando um caminhar diferente do previsto 

pela Política de Educação Permanente em Saúde. Por outro lado, se constitui em prática  

autoritária uma vez que o Ministério da Saúde define onde, com o que e como investir os 

recursos que são disponibilizados para a execução do projeto apresentado por ocasião da 

convocatória pública.  

Em agosto de 2007, o Ministério da Saúde define novas diretrizes e estratégias para a 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, considerando a sua 

responsabilidade na consolidação da Reforma Sanitária Brasileira, por meio do fortalecimento 

da descentralização da gestão setorial, do desenvolvimento de estratégias e processos para 

alcançar a integralidade da atenção à saúde individual e coletiva e do incremento da 

participação da sociedade nas decisões políticas do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 

2007). 

A referida política considera que a Educação Permanente é o conceito pedagógico, no 

setor da saúde, para efetuar relações orgânicas entre ensino e as ações e serviços, e entre 

docência e atenção à saúde, sendo ampliado, na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações 

entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde; 
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A Política de Educação Permanente se baseia na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais, podendo ser entendida como 

aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano dos trabalhadores e das 

organizações. É construída considerando os problemas que necessitam ser enfrentados na 

realidade, bem como os conhecimentos e as experiências que os trabalhadores possuem.  

A política propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde aconteçam 

a partir da problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades de 

formação e desenvolvimento desses trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde 

da população. Os processos de educação permanente em saúde têm como objetivos a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho. 

Essas novas diretrizes e estratégias devem ser adequadas às diretrizes operacionais e 

ao regulamento do Pacto pela Saúde. Assim, deve considerar as especificidades regionais, a 

superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para 

o trabalho em saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de 

educação na saúde (BRASIL, 2007). 

A condução regional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde se dará 

por meio dos Colegiados de Gestão Regional, com a participação das Comissões Permanentes 

de Integração Ensino-Serviço (CIES). 

As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) são instâncias 

intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da formulação, condução e 

desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde. Deverão ser compostas 

pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal e ainda, conforme as 

especificidades de cada região, por: gestores estaduais e municipais de educação e/ou seus 

representantes; trabalhadores do SUS e/ou suas entidades representativas; instituições de 

ensino com cursos na área da saúde, por meio de seus distintos segmentos; e movimentos 

sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS. A 

abrangência do território de referência para as Comissões Permanentes de Integração Ensino-

Serviço deve obedecer aos mesmos princípios da regionalização instituída no Pacto pela 

Saúde. 

As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço serão responsáveis por: 

apoiar e cooperar, tecnicamente, com os Colegiados de Gestão Regional para a construção dos 

Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde da sua área de abrangência; articular 

instituições para propor, de forma coordenada, estratégias de intervenção no campo da 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores, à luz dos conceitos e princípios da Educação 
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Permanente em Saúde, da legislação vigente, e do Plano Regional para a Educação 

Permanente em Saúde; incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação 

e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos princípios, à condução e ao 

desenvolvimento da Educação Permanente em Saúde, ampliando a capacidade pedagógica em 

toda a rede de saúde e educação; contribuir com o acompanhamento, monitoramento e 

avaliação das ações e estratégias de Educação Permanente em Saúde implementadas; e apoiar 

e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, na 

proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que 

contribuam para o cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos Termos de 

Compromisso de Gestão (BRASIL, 2007). 

As Comissões de Integração Ensino-Serviço apoiarão os gestores do Colegiado de 

Gestão Regional na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, contribuindo para o 

desenvolvimento da educação em serviço como um recurso estratégico para a gestão do 

trabalho e da educação na saúde. Nessa perspectiva, essas comissões assumirão o papel de 

indutoras de mudanças, promoverão o trabalho articulado entre as várias esferas de gestão e as 

instituições formadoras, a fim de superar a tradição de se organizar um menu de 

capacitações/treinamentos pontuais. 

 Os Colegiados de Gestão Regional constituem instâncias de pactuação permanente e 

co-gestão solidária e cooperativa, formadas pelos gestores municipais de saúde do conjunto de 

municípios de uma determinada região de saúde e por representantes do(s) gestor(es) 

estadual(ais).  

O Colegiado será responsável pela construção coletiva de um Plano de Ação Regional 

de Educação Permanente em Saúde, para a região considerando as especificidades locais, as 

prioridades, as responsabilidades de cada gestor e o apoio para o processo de planejamento 

local, conforme as responsabilidades assumidas nos Termos de Compromissos e os Planos de 

Saúde dos entes federados participantes. Da mesma forma, será responsável pelo 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e estratégias de educação em saúde 

implementadas na região, bem como o trabalho das Comissões de Integração Ensino-serviço. 

O Colegiado será responsável por incentivar e promover a participação nas Comissões 

de Integração Ensino-Serviço, dos gestores, dos serviços de saúde, das instituições que atuam 

na área de formação e desenvolvimento de pessoal para o setor saúde, dos trabalhadores da 

saúde, dos movimentos sociais e dos conselhos de saúde da sua área de abrangência. 

A nova configuração da política de educação permanente em saúde mantém algumas 

características da versão anterior, porém apresenta modificações, em alguns aspectos, como a 
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eliminação dos Polos de Educação Permanente em Saúde, criando novas instâncias de 

pactuação e co-gestão permanente. Por outro lado, a lógica que orienta a organização dessas 

instâncias segue o modelo de regionalização dos serviços de saúde.  

O momento atual é marcado por um sentimento de expectativa em relação ao processo 

de operacionalização do Pró-Saúde, bem como da política de Educação Permanente em 

Saúde, sob novas bases. 
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CAPÍTULO 2 – A ENFERMAGEM BRASILEIRA E A CONSTRUÇÃO DE UM 

NOVO PENSAR/FAZER  

 

 

Falar da construção de uma nova forma de pensar/fazer para a enfermagem brasileira, 

de modo especial na educação em enfermagem, requer situá-la no contexto da Associação 

Brasileira de Enfermagem – ABEn, enquanto entidade política, representativa da categoria, 

uma vez que, historicamente, tem assumido um caráter decisivo na definição de políticas de 

educação para a enfermagem, bem como na formação e na organização dos trabalhadores de 

enfermagem no Brasil. 

A ABEn, surgiu em 1926, com caráter beneficente, assumindo o papel de associação 

de assistência social, desenvolvendo uma prática com a finalidade de elevar o padrão da 

profissão. A categoria compreendia a necessidade de congregar os enfermeiros em uma 

associação, como estratégia para enfrentar os problemas decorrentes do desafio de conquistar 

o espaço da enfermagem na divisão técnica do trabalho em saúde, bem como o 

reconhecimento profissional nas instituições de saúde e na sociedade. Para tal, entendia que, 

para uma categoria profissional progredir, requer, como condição, uma associação e uma 

revista (CARVALHO, 1976). 

A ABEn é estruturada em um contexto marcado por mudanças na economia e na 

estrutura de poder do país. Greves de trabalhadores, manifestações políticas, revolta dos 

tenentes durante o mandato do Presidente Artur Bernardes, reação dos grandes proprietários 

de terras e organizações da burguesia em busca do poder econômico e político são expressões 

desse contexto, que desaguou no golpe de 1930. 

Nesse contexto, a ABEn desenvolve uma política de apoio à dominação dentro dos 

limites do Estado e em oposição ao movimento de luta dos trabalhadores que, na ocasião, 

apresentava grande resistência ao controle estatal, principalmente na área sindical. Com essa 

postura, a entidade se materializa em espaço para construção de um consenso sobre o que 

constituía seu interesse coletivo, ou seja, o interesse nacional. Como retribuição à política de 

lealdade ao Estado, foi aprovado o Decreto-Lei nº 20.109/1931, que reconhece a existência da 

enfermagem profissional, identificando a Escola Ana Néri como padrão para o ensino da 

enfermagem, no país (GERMANO, 1985). 

Nesse momento, os interesses da categoria tiveram, como referência, dois eixos 

norteadores, ou seja, a formação dos trabalhadores de enfermagem e a vinculação com as 

políticas sociais definidas pelo Governo, durante o mandato do Presidente Getúlio Vargas. 
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Com essa vinculação, os ganhos da categoria passaram a ser compreendidos como dádivas 

advindas do Governo e não como fruto da organização e mobilização da categoria.  

Dessa forma, a oficialização o dia do enfermeiro, em 1938, é a expressão do 

reconhecimento e homenagem do Estado Novo à enfermagem caracterizada por uma postura 

de passividade, disciplina, obediência e subordinação às autoridades e instituições, permeada 

pelo espírito de servir à sociedade sem, no entanto, exercer a crítica em torno da realidade 

social. É a enfermagem concebida como sacerdócio e vocação, determinada pelo intenso 

sentimento de religiosidade que permeou a prática da enfermagem. 

Porém, não podemos deixar de reconhecer que os decretos promulgados, de modo 

especial, a instituição do dia do enfermeiro, possibilitaram a criação da Semana Brasileira de 

Enfermagem
6
, em 1940, que, de início, incorpora temáticas voltadas para  homenagear os 

ídolos/heróis da enfermagem, divulgar a profissão e oportunizar a confraternização da 

categoria. No entanto, a semana vem se constituindo em um espaço de crítica e do 

questionamento em torno das condições de vida/saúde da maioria da população brasileira e da 

resposta que as políticas de saúde conseguem dar às demandas sociais, questões relativas à 

organização da categoria e produção do conhecimento, além de temáticas relativas à educação 

em saúde/enfermagem. 

As temáticas relativas à educação em enfermagem sempre se constituíram em 

preocupação central da ABEn. Germano (1985, p.50-51), ao realizar estudo em torno da 

educação e ideologia da enfermagem no Brasil, afirma que a educação recebeu atenção 

especial, entre as prioridades da entidade, expressa já em seu primeiro estatuto, datado de 

1929, espaço no qual se propõe “trabalhar incessantemente pelo progresso da educação de 

enfermagem e pelo estabelecimento de escolas de enfermagem que tenham os mesmos 

requisitos da Escola Oficial do Governo”. A escola referida no estatuto diz respeito à Escola 

de Enfermagem Ana Nery. 

A autora acrescenta que a preocupação da ABEn com as temáticas relativas à 

educação estão presentes desde o seu surgimento expressas nos estatutos, nas recomendações 

dos congressos, nos documentos das diversas comissões especiais, nas publicações sobre a 

entidade e, de modo especial, no seu órgão de maior divulgação, ou seja, a Revista Brasileira 

de Enfermagem – REBEn, cujos artigos abordavam (e ainda abordam), temas relativos à 

estruturação das escolas; ensino nos diversos níveis; currículo; qualificação docente; seleção 

                                                
6 A Semana Brasileira de Enfermagem é realizada anualmente, no período de 12 a 20 de maio. Esse período 

corresponde à data comemorativa do nascimento de Florence Nighitingale e falecimento de Ana Neri, 

considerados nomes expressivos da enfermagem no Brasil. 
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de campos de estágio; legislação que regulamenta o ensino e a ética que deve nortear o ensino 

nas escolas. 

A concepção de educação, veiculada pela ABEn, dos anos 1920 até o final dos anos 

1970, é marcada pelo sentimento de religiosidade, de servidão, ancorados na moral cristã que 

adquirem um grau de importância maior em relação aos aspectos técnicos.  É uma educação 

que assume um caráter elitista, discriminatório, autoritário e de exagerado culto à disciplina. 

Assim, a enfermagem se reveste de neutralidade, a serviço de uma sociedade abstrata, 

dedicando-se “à comunidade, à coletividade, enfrentando a ignorância, mas alicerçada no 

saber, no seu espírito de bondade, de amor e de fraternidade” (GERMANO,1983, p.101-102). 

Ao fazer essa afirmação, a autora critica não a moral cristã e a fraternidade, mas a forma 

como são expressas no discurso da enfermagem, que desconsidera a exploração do trabalho e, 

consequentemente, os conflitos decorrentes de uma sociedade de classes, como a capitalista.  

Essa concepção vai conformando uma formação técnica baseada na tradição militar, 

de estímulo ao conformismo e obediência irrestrita à autoridade para a consolidação do 

avanço científico e tecnológico, comprometendo a construção da crítica e a capacidade 

criadora em enfermagem. 

Essa concepção permaneceu durante anos. Porém algumas críticas aparecem, em 

alguns trabalhos, entre os quais citamos o da professora Maria de Lourdes Verderese, em 

1957, que esboçava algumas análises sobre a postura autoritária e conservadora da 

enfermagem, em um de seus trabalhos, publicados na Revista Brasileira de Enfermagem – 

REBEN, intitulado Conceito de Autoridade e Democracia em Ação. Mas, somente nos anos 

1980, é que a crítica, em torno da postura citada, ocorre de forma mais contundente. 

Ao discutir a postura historicamente assumida pela ABEn, Germano (1985) ressalta, 

no entanto, que, durante décadas, essa entidade assumiu uma postura de apoio decidido e 

incondicional à legitimação das políticas de educação e de saúde definidas pelo Governo 

brasileiro, que nem sempre eram coerentes com as reais necessidades da maioria da 

população, porém decisivas para a formação e prática da enfermagem. Essa postura contribuiu 

com a legitimação da hegemonia burguesa através da adesão dos associados da entidade às 

políticas do Governo, no setor saúde. 

A autora acrescenta que a direção intelectual difundida pela ABEn, durante os anos 

1920 até o final dos anos 1970, consistiu essencialmente em, 

 

Primeiro lugar, em conceber o social e a sociedade de forma abstrata, 

despojados de conteúdo histórico e de conflitos sociais, como algo em 
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permanente harmonia ou ainda como sinônimo de relações interpessoais. 

Em segundo lugar, o Estado é concebido como uma entidade paternal, 

inquestionável, afinal como um autêntico guardião do bem comum e não 
como uma instância de dominação; por isso mesmo a ABEn mantém com o 

Estado relação de colaboração irrestrita e também de subordinação. Em 

terceiro lugar, a noção de educação e de enfermagem se pauta por conceber 

a primeira, como ensino rígido, autoritário, elitista e pouco criativo; 
enquanto a segunda é concebida, ao mesmo tempo, sob o prisma do espírito 

cristão, da obediência e do tecnicismo (GERMANO, 1985, p. 105). 

 

 

A preservação da prática tradicional da ABEn, rígida, autoritária, elitista e sem 

autonomia para o encaminhamento dos interesses e das demandas dos enfermeiros, cujas 

reivindicações aparecem como apelos dirigidos à sensibilidade e à boa vontade do governo, 

passou a incomodar os associados, fortalecendo o crescimento do movimento de oposição no 

seu interior. Esse movimento ocorreu pela emergência de um processo de participação 

decisiva da categoria no interior da ABEn, na perspectiva de superar o modelo de organização 

profissional fundado, desde a criação da entidade, em bases conservadoras, propondo a 

reconfiguração da Associação, de modo a redirecionar sua ação política. 

É difícil delimitar uma data para o início desse movimento de oposição e, 

consequentemente, de mudança no interior da ABEn, considerando tratar-se de um processo 

que já se conformava há décadas, porém sem visibilidade social. Essa visibilidade somente 

acontece com o desencadeamento de novas relações no âmbito da ABEn e suas articulações 

com outros movimentos a partir de meados de 1970, marcado por intensa mobilização social 

no Brasil, que perseguia o processo de democratização do país. Como desdobramento, novos 

espaços foram se consolidando por meio de outras formas de organização em torno de lutas 

específicas, chegando a constituir um verdadeiro movimento de questionamento da prática 

profissional que colocou as bases para a construção de um pensamento crítico sobre a 

enfermagem.  

Assim, o movimento de oposição foi, aos poucos, se conformando no interior da 

entidade e ampliando sua base social, passando a ter conteúdo, formas de luta e expressão 

pela adoção de uma política de intervenção na ABEn, transformando-se em ação coletiva com 

características de um verdadeiro movimento, no final da década de 1970 e início dos anos de 

1980, denominado Movimento Participação que imprimiu uma nova dinâmica na entidade ao 

assumir a direção da ABEn, em 1986. 
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2.1 O processo de construção do movimento de mudança na enfermagem 

 

O movimento de mudança na enfermagem tem início, em meados dos anos 1970, com 

as discussões em torno da ineficácia das práticas de saúde/enfermagem na resolução dos 

problemas de saúde que afetam a maioria da população, em face da acentuada crise 

econômica vivenciada no país naquele momento. As discussões versavam, ainda, em torno do 

papel da mulher na sociedade, sobre o compromisso social da enfermagem, sobre a 

compreensão da OPAS/OMS quanto ao papel da enfermagem diante dos problemas de saúde 

na América Latina. Essas discussões e o aparecimento de publicações de caráter crítico no 

setor saúde contribuíram para a análise do papel da enfermagem no Brasil (BARROS, 1981; 

OLIVEIRA, 1990). 

Essa análise do papel da enfermagem no Brasil passa a ocorrer de forma mais bem 

sistematizada, nos eventos específicos da categoria, como os Congressos Brasileiros. Assim, a 

discussão sobre o Sistema Nacional de Saúde constituiu tema oficial do XXX Congresso 

Brasileiro de Enfermagem - CBEn, realizado em Belém do Pará, em 1978, oportunidade em 

que, a enfermagem inicia, de forma tímida, a reflexão em torno da temática, de modo 

especial, a inserção do trabalho da enfermagem no sistema citado, que vive momentos de 

intenso dinamismo político provocado pelas tentativas de rearticulação com uma sociedade, 

que consciente do direito à saúde, começa a questionar a ineficácia dos serviços de saúde no 

enfrentamento dos problemas. 

A produção de serviços de saúde ancorada na medicalização e na cientificização 

crescente mostrava-se incapaz para resolver os problemas, uma vez que a sua organização 

tinha, como referência, o modelo biomédico caracterizado pela centralização e hierarquização 

do conhecimento, do capital e do poder político, além de determinar a especialização e a 

divisão do trabalho em saúde.  

Esse modelo começa a dar sinais de crise no setor saúde, nos anos 1970, marcada pelo 

caráter seletivo na oferta dos serviços produzidos em função do custo cada vez mais elevado, 

em consequência da incorporação crescente de tecnologias. Essa incorporação sofisticou a 

prática em saúde, porém não atendeu às necessidades da maioria da população, conforme 

discutimos anteriormente. 

A crise do modelo biomédico exigia a reorganização das práticas em saúde na 

perspectiva de rever as estratégias para enfrentamento dos problemas, bem como satisfazer as 

pressões crescentes da população por serviços de saúde resolutivos.  Embora em crise, o 

modelo biomédico permanece, ainda, hegemônico, nos anos 1970, dificultando a implantação, 
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mais significativa, de uma outra proposta baseada na desconcentração, simplificação e difusão 

do saber médico em larga escala, materializada no modelo da saúde comunitária.  

Esse contexto de crise no setor saúde cria as condições necessárias para propostas de 

reforma do sistema, tendo, por base, os princípios da interiorização, regionalização, 

simplificação das ações, integração ensino-serviço e promoção da saúde, materializados em 

Programas de Extensão de Cobertura – PECs, constituindo o modelo da saúde comunitária. 

Os PECs têm o propósito de assegurar a toda a população um mínimo de serviços 

considerados básicos para atender às suas necessidades, visando alcançar a meta universalista 

Saúde para Todos no Ano 2000, pela adoção da estratégia de atenção primária de saúde, 

estabelecida por ocasião da Conferência Internacional de Alma Ata - URSS, em 1978, 

promovida pela Organização Mundial de Saúde- OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para 

a Infância - UNICEF.  

O alcance da meta citada requer a participação ativa da população na estratégia de 

atenção primária, a utilização de tecnologias apropriadas às suas condições de vida e um 

esforço dos serviços de saúde/enfermagem no sentido de ampliarem sua capacidade de 

atendimento às novas demandas. 

A enfermagem foi considerada pela Organização Mundial de Saúde – OMS como a 

pedra angular na estratégia de saúde para todos no ano 2000 (MAURO,1983, p. 78), 

recomendando o progressivo envolvimento dos enfermeiros nesses programas, inclusive com 

ampliação do seu espaço de atuação. Diante dessa recomendação, os enfermeiros com 

inserção nos PECs, passaram a divulgar a importância da sua participação no cenário da 

saúde, em nível nacional, bem como recomendaram às instituições de ensino e aos serviços de 

enfermagem, a realização de estudos que possibilitem a reorientação de seus programas de 

ensino visando a mudanças que pudessem atender às tendências emergentes que se tornavam 

explícitas na construção da política de saúde do país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM, 1978). 

Nesse sentido, o XXXI Congresso Brasileiro de Enfermagem – CBEn, realizado em 

Fortaleza-Ce, em 1979, significou um marco na constituição do movimento de mudança, uma 

vez que explicitou uma posição diferenciada das existentes na enfermagem ao possibilitar a 

discussão, mais bem sistematizada sobre os desafios da enfermagem brasileira, tema central 

do evento. O debate ocorreu em torno dos marcos conceituais e estruturais dos currículos, dos 

cursos de graduação em enfermagem, analisando-os em sua determinação histórica; do 

compromisso social do enfermeiro com a mudança e com a superação da visão de mundo 
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meramente tecnicista; da compreensão do processo de formação; e, da reflexão em torno da 

identificação a quem servia o ensino de enfermagem. 

Como recomendação para a formação em enfermagem, o evento apresentou a revisão 

do currículo dos cursos de graduação, de modo especial, nos campos de prática, tendo em 

vista a necessidade de articular o papel do enfermeiro à necessidade social; aproximar o 

ensino e a prática da enfermagem dos princípios da saúde comunitária, de modo a atender às 

necessidades sociais; aproveitar as potencialidades do enfermeiro no que se refere às 

possibilidades de expansão de seu papel e à utilização de seus serviços profissionais, a fim de 

que ele possa contribuir para os programas de extensão de cobertura; introduzir nos 

programas de ensino as normas sobre a consulta de enfermagem aprovadas pela ABEn, 

promovendo juntamente com os serviços de saúde condições e meios para a sua realização; e, 

criação de programas de educação continuada para enfermeiros, em cooperação com as 

instituições de saúde, a fim de melhorar a qualidade da assistência de enfermagem 

O evento possibilitou a discussão de questões consideradas fundantes de um 

movimento de oposição à direção da ABEn, na perspectiva de construí-la sob outras bases. 

Esse evento marcou o reconhecimento do compromisso social da enfermagem com o 

atendimento das necessidades sociais, bem como da importância dos movimentos sociais, 

iniciando uma oposição interna às posturas elitistas e tradicionalistas da enfermagem e às 

práticas conservadoras e antidemocráticas historicamente hegemônicas na entidade. 

O debate em torno do papel da enfermagem diante dos problemas sociais e das 

políticas de saúde tem continuidade no XXXII e, de modo especial, no XXXIII CBEn. O 

XXXII CBEn, realizado em Brasília, em 1980 sob o tema A Enfermagem e a Previdência 

Social, discutiu a prática de enfermagem, nesse sistema. O XXXIII CBEn, realizado em 

Manaus, em 1981, assumiu um caráter analítico da prática de enfermagem nos serviços de 

saúde, questionando as tecnologias utilizadas e a sua aderência com a realidade brasileira. 

As discussões versaram sobre A Saúde para Todos, como tema central do evento, 

demonstrando a preocupação da enfermagem em assumi-lo enquanto “o novo enfoque” para 

os problemas de saúde, a “diretriz ético-filosófica e sobretudo, um movimento sem fronteiras” 

demarcadas, assumindo, portanto, um caráter irreversível haja vista representar a “conclusão 

de uma longa análise crítica do que já foi tentado em todo o planeta”, bem como expressar a 

possibilidade de  “agregar dignidade e respeito ao trabalho de todos” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1981, p.3). 

Por ocasião desse evento, a enfermagem assume o compromisso de empreender 

esforços para a concretização da meta até o início do terceiro milênio, na perspectiva de 
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“tornar cada pessoa capaz de levar uma vida sadia e economicamente produtiva” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1981, p.3). 

O compromisso assumido, nesse momento, é expressão da permanência da concepção 

romântica e idealista que permeia a enfermagem. Porém, apesar dessa concepção, o evento 

citado oportunizou a articulação política para a organização do movimento de oposição da 

categoria, que realizou reuniões em espaços fora do âmbito oficial do CBEn. 

As primeiras evidências do surgimento de uma oposição na ABEn estão relacionadas 

com a discussão crítica sobre os problemas vivenciados no trabalho da enfermagem referentes 

à desvalorização econômica e social dessa prática na sociedade, materializada na crise de 

identidade do enfermeiro; na desvalorização do trabalho de enfermagem, com altas jornadas 

de trabalho, baixos salários, entre outros; na deteriorização da assistência de enfermagem; na 

passividade dos profissionais da área diante da situação, demonstrada através da apatia, 

descrença, imobilismo, comodismo, entre outros (OLIVEIRA, 1990). 

Os debates em torno da falta de autonomia técnica do enfermeiro, da sua exclusão nos 

níveis de decisão, apesar de constituirem o maior contingente da força de trabalho no setor 

saúde bem como as questões relativas à jornada e condições de trabalho tiveram uma 

repercussão em vários estados, resultando na organização de eventos para a discussão da 

temática, impulsionando as seções para o encaminhamento do denominado Movimento pela 

Valorização da Enfermagem. 

Esse movimento foi deflagrado em meados dos anos 1980, de modo especial nos 

estados de Santa Catarina, Bahia e Rio Grande do Norte e, posteriormente, ampliado para os 

estados do Ceará, Alagoas, Rio de Janeiro e Distrito Federal, sob a coordenação do estado de 

Santa Catarina.  

O movimento citado realizou intensa mobilização contra as precárias condições de 

trabalho na qual se encontrava inserida a enfermagem, contribuindo para a acumulação de 

forças, possibilitando uma nova articulação política, cujos desdobramentos asseguraram a 

constituição do movimento participação enquanto etapa de amadurecimento dessa luta. 

A dinâmica do movimento de oposição que se constituía, na ABEn, foi evidenciando a 

necessidade de novos espaços de organização na  enfermagem, para discussão dos problemas, 

formulação de reivindicações e estratégias de enfrentamento à prática conservadora e 

antidemocrática da entidade. Assim, foram pensados novos espaços e representações da 

enfermagem, com a finalidade de ampliar o trabalho da entidade, estimular a participação do 

associado, aproximar a categoria da ABEn e, de modo especial, comprometer os profissionais 
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de enfermagem com a participação na construção coletiva da história da entidade e da 

enfermagem (OLIVEIRA, 1990). 

Assim, aconteceram jornadas, oficinas de trabalho, feiras de ciências, pontos de 

encontro, entre outros. Nesse momento, ou seja, final dos anos 1970 e início dos anos 1980, 

surgem também os Encontros Regionais de Enfermeiros, organizados por seções e os 

encontros de entidades sindicais e pré-sindicais de enfermagem. 

 Esses encontros foram criados como espaços alternativos aos congressos brasileiros; 

por um lado, por entender que eles não possibilitavam condições para o aprofundamento de 

questões mais críticas sobre a prática e a direção da ABEn; por outro, o pensamento 

tradicional que orientava a prática da direção da entidade do período de 1980 a 1984, não 

possibilitava espaço para discussões dessa natureza. Tratava-se de uma direção burocrática e 

autocrática que recorria a mecanismos de coerção e dominação ideológica, produzindo uma 

prática elitista, antidemocrática e autoritária no encaminhamento das questões relativas à 

categoria. 

Os espaços legítimos de deliberação, como a assembleia de delegados, eram 

constituídos de normas rígidas, cujas discussões eram restritas a aspectos meramente 

administrativos, como a aprovação de relatórios, aprovação do valor per capta a ser pago 

pelos associados da entidade, entre outros, apenas legitimando os atos da diretoria. 

Esse movimento em torno do questionamento da prática conformou as bases para a 

construção de um pensamento crítico na enfermagem, fundado principalmente no 

materialismo histórico dialético, na busca de superar o atraso ao qual se encontrava submetido 

à categoria, trabalhando para criar condições que possibilitassem a enfermagem analisar, de 

forma global, a crise da prática a partir da sua inserção no setor saúde e na sociedade em 

diferentes contextos históricos; o significado da enfermagem, suas contradições e 

transformações. 

A partir dos anos 1980, o debate se amplia, o pensamento crítico na enfermagem 

assume uma forma mais organizada, em articulação com os movimentos sociais que 

demandam pela democratização social e do setor saúde, criando as condições para a 

enfermagem compreender a totalidade na qual está inserida a saúde e a sua própria prática. 

Dessa forma, timidamente foi aprendendo a mudar suas práticas e a se expressar 

politicamente. Assim, 

 

Uma categoria pacata, passiva, disciplinada, com rígida formação ética para 
obedecer...entenderam que deveriam participar do processo que colocava na 
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ordem do dia uma política de combatividade, desobediência civil e 

insubordinação às práticas autoritárias do Estado (OLIVEIRA, 1990, p. 57). 
 

 

O pensamento crítico na enfermagem se fortalece com a participação da categoria nas 

lutas comuns a outras categorias, tais como a mobilização contra o Projeto de Lei Julianelli
7
e 

o movimento dos profissionais da saúde, os estudos e debates acerca do Sistema Nacional de 

Saúde, de modo especial, o PREV-SAÚDE, o CONASP, além da realização de eventos 

estaduais e regionais, evidenciando um movimento opositor na enfermagem. 

O engajamento da enfermagem, no movimento docente das universidades públicas 

brasileiras, surgido no final da década de 1970 e início dos anos 1980, também foi expressivo 

para a formação de uma oposição na ABEn, uma vez que as experiências organizativas e as 

análises de conjuntura sobre educação e saúde, produzidas pelo citado movimento, eram 

trazidas para o interior da categoria. Essa articulação possibilitou a abertura para novas 

discussões e compreensão da realidade, ampliou horizontes de suas relações sociais e a 

perspectiva de aprofundamento da discussão sobre as diversas propostas de organização dos 

trabalhadores de enfermagem no espaço da organização profissional e da organização sindical 

(OLIVEIRA,1990). 

Existia uma preocupação em articular a organização da enfermagem com a de outras 

categorias, por meio da participação em outros movimentos e espaços, como na criação do 

Centro Brasileiro de Estudos da Saúde – CEBES, que buscou construir e divulgar o 

pensamento crítico na saúde articulado aos demais movimentos sociais. Além desse espaço, 

citamos a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO, como 

entidade que buscou organizar o espaço das universidades em torno da crítica ao modelo 

assistencial e da formulação de propostas de organização do SUS. 

Com esse pensamento crítico, os enfermeiros passaram também a fazer parte da luta 

pela reforma sanitária brasileira, junto a outros profissionais da saúde. Esse movimento pela 

reforma repercutiu de modo expressivo, no processo de produção da crítica em torno do 

modelo assistencial de caráter individual, fragmentado e hospitalocêntrico, bem como na 

formação de um movimento de oposição na ABEn. 

Ao discutir sobre a formação de um movimento de oposição na ABEn, Oliveira (1990) 

afirma que, somente em 1983, por ocasião do XXXV CBEn, realizado em São Paulo, as 

posições políticas existentes na enfermagem, começam a ser aclaradas, constituindo três 

                                                
7 Deputado Federal Salvador Julianelli, em 1980, apresentou ao Congresso Nacional, Projeto de Lei nº 2726/80 

que regulamentava as profissões da área da saúde sob a tutela do médico. 
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posturas: a tradicional, refletia o apego às velhas estruturas do poder, com uma prática 

antidemocrática, recorrendo a métodos autoritários de trabalho e uma visão elitista da 

enfermagem; a liberal, que mantinha um discurso menos tradicionalista, introduzindo 

métodos democráticos de trabalho, mas conservando uma prática elitista; e, a renovadora, 

mantinha uma postura reflexiva e questionadora, buscava incorporar inovações na assistência, 

nas relações de trabalho, na produção de tecnologias e na formação profissional. Este último 

constituiria, mais tarde, a base do Movimento Participação. 

No entendimento de Oliveira (1990), o movimento de oposição, surgiu como um 

caminho possível para a construção de uma enfermagem democratizada, tecnicamente 

qualificada e politicamente atuante, não obstante os limites e ambiguidades gerados pelas 

contradições inerentes ao processo histórico da própria enfermagem. Trata-se de um processo 

cujo caminhar foi e será (re)construído, no trabalho, pelo coletivo de trabalhadores. 

A nova proposta caminhava na perspectiva de provocar uma ampla reforma na prática 

da enfermagem e construir, coletivamente, uma nova direção intelectual, ética e política para 

a enfermagem brasileira, iniciando esse processo de reorientação pela própria ABEn. Essa 

proposta surge, portanto, em intrínseca articulação com o processo social de transformação da 

situação de saúde da maioria da população e dos serviços de saúde no Brasil. 

 

2.2 O movimento participação enquanto expressão da mudança 

 

Determinada pela intensa mobilização social ocorrida no Brasil, no final dos anos 

1970 e meados dos anos 1980, a postura assumida, historicamente, pela ABEn, de apoio à 

legitimação das políticas de educação e de saúde definidas pelo Governo brasileiro, passou a 

ser questionada de forma mais sistematizada, resultando em um movimento conduzido por 

um grupo de militantes das entidades de enfermagem, de modo especial da própria ABEn, 

denominado Movimento Participação – MP. 

Oliveira (1990) define o Movimento Participação enquanto fenômeno social e político 

na enfermagem brasileira, representando o novo que brotou de velhas práticas e estruturas 

presentes no interior da ABEn. Significou o engendramento de uma ação coletiva na 

enfermagem, ou seja, a partir da organização e manifestação política de uma parcela dos 

enfermeiros e da sua articulação com o movimento geral da sociedade, que gira em torno da 

luta entre dois projetos sociais que se confrontam na perspectiva da conservação ou 

transformação do poder hegemônico. 
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Assim, o Movimento Participação significou o novo uma vez que buscou construir 

estratégias para romper com a tradição interna da associação, cuja prática voltava-se para o 

interior da enfermagem, e a organização e a participação centravam-se no indivíduo, 

reforçando o projeto de conservação social. A nova proposta encaminhou-se para uma outra 

direção, perseguindo a participação e a ação coletiva por meio da articulação das lutas 

internas da ABEn com as de outras categorias profissionais da saúde bem como com os 

movimentos sociais comprometidos com o projeto de transformação social. 

O Movimento Participação emerge como movimento de resistência à crise da 

enfermagem, tendo, como referência, a análise global dos determinantes internos e externos 

da crise e no projeto de construção de uma nova prática profissional. Esse movimento ganha 

força e maior organização quando se articula com outras categorias na luta específica de 

resistência dos trabalhadores à política salarial vigente, na luta por melhores condições de 

trabalho e nas reivindicações da sociedade em geral (OLIVEIRA, 1990). 

 Assim, muda o estilo e a forma de representação, explicitando a existência de dois 

projetos políticos para a profissão, ou seja, um pautado em base hegemônica e conservadora 

que previa a continuidade das políticas vigentes e a manutenção da organização do trabalho 

da enfermagem; o outro, assumindo posição contra-hegemônica à ordem estabelecida, 

concebia um novo papel para a enfermagem tendo como referência uma nova visão de mundo 

e do projeto de construção de uma nova  sociedade.  

Estrategicamente, apresenta como proposta de trabalho lutar por uma entidade 

representativa, forte, democrática e independente do governo e de partidos políticos; 

desenvolver uma prática que representasse um compromisso específico da enfermagem com 

as necessidades sociais; construir estratégias de participação efetiva da enfermagem nas 

decisões de saúde; realizar trabalho articulado com as demais entidades representativas da 

enfermagem para a construção de estratégias de enfrentamento dos problemas enfrentados 

pela categoria; empreender esforços para a promoção do desenvolvimento profissional 

integral; desenvolver um trabalho que possibilite a projeção da enfermagem na sociedade e a 

valorização do papel da mulher na enfermagem. 

A necessidade de um processo novo de participação da categoria, no interior da ABEn, 

encontrava-se vinculado à proposta de superação do modelo de organização em bases 

conservadoras, consolidado durante 58 anos. O movimento de oposição ao continuísmo na 

direção da ABEn somente conseguiu uma articulação efetiva, em 1983, quando o Movimento 
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Participação organiza a chapa participação, para concorrer às eleições para a diretoria da 

entidade.
8
  

Foi um processo eleitoral permeado por diversas irregularidades e arbitrariedades 

cometidas pela diretoria da ABEn Nacional. Mesmo assim, a chapa Participação vence o 

processo eleitoral, porém não é empossada haja vista a anulação de um contingente 

considerável de urnas que deram vitória à referida chapa. Essa anulação foi decidida pela 

comissão eleitoral ancorada na justificativa da presença de irregularidades. 

Por outro lado, o regimento que orientava o processo eleitoral era de natureza 

ambígua, possibilitando que a diretoria da ABEn Nacional cometesse toda a espécie de 

arbitrariedade em favor do grupo que representava o projeto conservador na enfermagem. 

Esse fato desencadeou manifestações de apoio à chapa participação e de repúdio à diretoria da 

ABEn Nacional, bem como uma luta judicial com a finalidade de assegurar que a vontade 

política dos associados fosse respeitada. 

Essa postura de desrespeito ao processo democrático, assumida pela diretoria da 

entidade reafirma a prática rígida, autoritária e elitista fundada em bases conservadoras e de 

resistência às mudanças. Assim, indiferente às manifestações de contestação e repúdio, a 

diretoria da ABEn Nacional empossou os componentes da outra chapa concorrente, ou seja, a 

chapa Compromisso. Esse fato fortaleceu o movimento de oposição, através da constituição 

de uma direção paralela por meio das denominadas Comissões Diretivas Provisórias, 

organizadas com a finalidade de dar direção política às seções da ABEn que tinham aderência 

e compromisso com o MP. 

Trata-se de um momento de crise política, determinado pelo embate entre dois 

projetos distintos, no interior da entidade, na luta pela hegemonia. Nesse contexto, foram 

estabelecidas as bases para a negociação, cujos principais aspectos, apresentados pelo MP, 

diziam respeito à redução do mandato da diretoria empossada em 1984; mudança no estatuto 

da ABEn e convocação de novas eleições. Essas eleições aconteceram, em 1986, e o resultado 

evidenciou a vitória da Chapa Participação, bem como para a maioria das seções e regionais.
9
 

Com a vitória do referido movimento, em 1986, para dirigir a ABEn, é iniciada uma 

nova etapa na história da entidade e, consequentemente, da enfermagem brasileira. O 

Movimento Participação se constituiu em espaço político que possibilitou à categoria uma 

                                                
8 Essa data refere-se à organização da chapa participação para concorrer às eleições em nível nacional, porém a 

primeira chapa, oriunda do MP a concorrer e ser vitoriosa no pleito eleitoral foi a ABEn do estado de Santa 

Catarina, para o mandato de 1980/84. Sobre essa discussão, ver Oliveira (1990). 
9 Para uma maior compreensão em torno da temática ver o trabalho de Oliveira (1990). 
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forma de pensar a realidade presente da enfermagem em articulação com a totalidade histórica 

e social. 

A primeira diretoria da ABEn nacional, oriunda do MP, inicia a gestão com o peso da 

expectativa criada em torno da vitória de uma proposta ousada, bem como diante de sua 

responsabilidade para com a coordenação do processo de educação e de construção de uma 

prática comprometida com mudanças qualitativas na entidade e na enfermagem. A 

necessidade de uma construção crítica e o consequente surgimento do movimento criaram as 

condições para a conformação de uma nova política de trabalho na perspectiva de provocar 

mudanças na organização e na direção intelectual e moral da entidade 

Nesse sentido, foram delineadas algumas estratégias de ação política, como a 

compreensão de que a história da enfermagem deve ser construída pelo coletivo de seus 

trabalhadores; a elaboração de uma metodologia de mudanças prevendo a passagem de uma 

visão setorial para uma visão global, por meio de novos paradigmas de interpretação da 

realidade; a realização de um trabalho coletivo como condição indispensável ao 

estabelecimento de novas diretrizes e política de trabalho para democratização do acesso ao 

conhecimento, à técnica e à cultura para o coletivo dos trabalhadores de enfermagem; a busca 

da superação das distâncias entre teoria/prática, concepção/execução, ensino/serviço, por 

intermédio de uma efetiva participação do coletivo de trabalhadores da enfermagem e 

construção de novas práticas na saúde e sociedade; e, o estabelecimento de novas relações 

entre a ABEn e os associados, órgãos de governo, empresas médicas, entidades 

internacionais, demais entidades de enfermagem, entre outros (OLIVEIRA, 1990). 

 Para a implantação de novas práticas, foram construídos, coletivamente, cinco eixos 

orientadores para o desenvolvimento do trabalho tanto em nível nacional, quanto em nível de 

seções e regionais, materializando a postura política e as prioridades da ABEn durante a 

gestão, assegurando uma unidade no trabalho da entidade em todas as suas instâncias.  

Os eixos orientadores dizem respeito a: refletir sobre o processo de trabalho de 

enfermagem na organização dos serviços de saúde numa sociedade capitalista; construir um 

projeto próprio da enfermagem para a assistência e organização dos serviços de saúde; propor, 

em conjunto com as demais entidades de enfermagem, a definição de uma plataforma 

nacional de desenvolvimento da categoria com formas de lutas unitárias; desenvolver um 

programa nacional de profissionalização para os diversos níveis da enfermagem e sua 

absorção no mercado de trabalho; implantar uma campanha nacional de sócios através de 

atividades concretas de organização da categoria (OLIVEIRA, 1990). 
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O MP partiu da elaboração crítica da prática profissional e introduziu a concepção da 

enfermagem como trabalho e, portanto, produto do processo histórico, desenvolvido até hoje, 

deixando uma infinidade e intensas marcas do passado, carregadas de concepções de mundo e 

contradições. 

Introduziu, ainda, uma nova dinâmica de trabalho na enfermagem, bem como nas 

relações estabelecidas com os órgãos de governo. Houve uma mudança significativa na 

postura assumida, até então, pela ABEn, de apoio incondicional às políticas de governo, para 

outra que se compromete com a luta em defesa de políticas públicas de interesse coletivo, de 

modo especial, na saúde e na educação. Desse modo, contribui com a elaboração de análise 

crítica em torno do SUS, com a finalidade de intervir na definição de novas práticas e 

modelos de atenção à saúde. 

Com essa compreensão, assumiu postura participativa no processo constituinte e de 

elaboração da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, na defesa de uma emenda popular, a 

partir de algumas estratégias com ampla discussão nacional por ocasião da 48ª Semana 

Brasileira de Enfermagem - SEBEn, que teve, como tema central, Enfermagem e Constituinte, 

espaço para formulação de propostas dos estados; participação na Comissão Nacional de 

Reforma Sanitária-CNRS e, em seguida, nas plenárias de saúde, como forma de intervir no 

processo de elaboração do texto da Carta Constitucional brasileira e da Lei Orgânica do SUS; 

realização de debate nacional, coordenado pela ABEn, na perspectiva de organizar a 

intervenção da entidade em conjunto com outras entidades de saúde, no processo de 

elaboração da Lei Orgânica do SUS, junto ao Congresso Nacional. 

Sena-Chompré e Egry (1998), ao analisarem os relatórios da ABEn, durante as gestões 

1989-1992 e 1992-1995, afirmam que os documentos evidenciam a participação da 

enfermagem nas diversas instâncias deliberativas e espaços de debate em torno das questões 

da saúde e da educação, bem como a sua presença na luta mais geral pela democracia, pelos 

direitos sociais e pela dignidade da vida. 

A relação da ABEn com as empresas de produção de material para uso profissional, 

como equipamentos e medicamentos, foi, por sua vez, redefinida. Essa redefinição teve como 

referência, por um lado, o compromisso da nova direção com a luta por uma política de saúde 

pública e equânime, contrariando os interesses médico empresariais em torno da privatização 

do setor, e, por outro, a legítima luta da categoria em defesa da autonomia e independência 

para a entidade, embora que relativa, a partir de uma nova política de trabalho 

(OLIVEIRA,1990). 
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A relação da ABEn com entidades internacionais, de modo especial, as de 

enfermagem, foi objeto de preocupação da nova diretoria, no sentido de identificar outros 

países que tivessem preocupações semelhantes às do Brasil. Nesse sentido, foi criada, 

inicialmente, uma Comissão de Relações Internacionais, que delineou as primeiras diretrizes e 

políticas em relação a alguns órgãos internacionais. Essa articulação política tem se 

constituído em instrumento de luta pela democratização das entidades em nível internacional, 

bem como abre perspectivas de novas discussões e amplia as fronteiras de relações da ABEn.  

Após estudos sobre o MP, Oliveira (1990) afirma que a principal preocupação da 

ABEn, no início da gestão em 1986, era desenvolver uma proposta de trabalho que 

possibilitasse a construção de novas políticas e práticas para a educação, legislação, produção 

de conhecimento e tecnologia, serviço, divulgação e articulação entre as entidades de 

enfermagem, através do Centro de Estudos e pesquisa em Enfermagem e das comissões 

permanentes de educação, serviço, legislação e divulgação. 

No que se refere à educação, a ABEn introduziu a concepção dialética da educação, 

comprometida com mudanças sociais e com o encaminhamento de um processo visando 

atingir o homem na sua dimensão política, oportunizando condições necessárias para que ele 

possa construir a sua própria concepção de mundo de forma crítica e consciente. Nesse 

sentido, teve como perspectiva a definição de uma política de profissionalização para o 

grande contingente de trabalhadores sem a devida qualificação, já inseridos no setor 

saúde/enfermagem. 

Ainda, com relação à educação, propôs a definição de uma política de formação para 

os diversos níveis de ensino em enfermagem, priorizando o atendimento às reais necessidades 

da maioria da população brasileira e o processo de formação de uma consciência crítica entre 

os profissionais de enfermagem. Para a graduação, de modo especial, estabelecia a construção 

e consolidação de uma proposta de currículo mínimo, tendo, como eixo norteador, um 

processo ensinar/aprender crítico e reflexivo. 

A grande preocupação da ABEn, oriunda do MP, residia no desenvolvimento de uma 

proposta de trabalho com base na formulação de novas políticas para a prática e a formação 

em enfermagem, configuradas no modelo da saúde coletiva. 

Dessa forma, os anos de 1980, sob a orientação do MP, são referência para o 

delineamento de um projeto político para a enfermagem brasileira, cuja orientação para a 

formação do enfermeiro, estabelece critérios de competência e habilidade técnica, política, 

ética e legal para intervir nos problemas de saúde/doença, num processo ensinar/aprender 

ativo e democrático. Essa orientação tem, como referência, o modelo da saúde coletiva e o 
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processo de democratização, vivenciados na década de 1980, no setor saúde e na sociedade 

brasileira em geral. 

A direção da ABEn, tendo por base os princípios do MP, entendia a necessidade 

urgente de refletir sobre o conhecimento produzido em pesquisas e experiências profissionais, 

desenvolvidos frequentemente atrelados aos cursos de pós-graduação e a grupo de 

pesquisadores em enfermagem, que utilizavam, em seus estudos, diferentes tradições 

filosóficas, distanciadas do processo de trabalho. O processo de trabalho, enquanto fio 

condutor da produção de conhecimento, possibilita a construção de um conhecimento novo, 

uma vez que explicita a crise da categoria e possibilita a transformação da sua prática. 

Com essa compreensão, o Movimento Participação busca construir estratégias na 

tentativa de romper com o projeto idealista da enfermagem, em torno da produção do 

conhecimento, que concebia essa produção enquanto prática restrita a um grupo seleto de 

intelectuais, por considerar que nem todos estão preparados para pensar. Assim, são 

promovidos eventos como oficinas de trabalho e seminários, sobre a prática investigativa, na 

perspectiva de construir, coletivamente, uma atitude inovadora, que possibilite o acesso de 

todos os trabalhadores de enfermagem à pesquisa e ao conhecimento. 

A categoria trabalho passou a ser fio condutor das discussões por ocasião de eventos 

da categoria, de modo especial, nos congressos realizados em Salvador (1987), em Belém 

(1988) e em Florianópolis (1989), no 5º Seminário Nacional de Pesquisa – SENPE, bem 

como, nas definições políticas da categoria. Ressaltamos que o CBEn, ocorrido em 

Florianópolis, foi decisivo na construção de um projeto político reorientador da prática e da 

formação em enfermagem no Brasil, passando, a partir desse momento, a ser amplamente 

difundida na categoria a concepção de trabalho. 

No final da década de 1980, o 41º CBEn realizado em Florianópolis-SC, concluiu a 

avaliação dos caminhos percorridos pela enfermagem nos anos 1980, tomando, como 

referência, o resgate histórico dos congressos brasileiros de enfermagem, na década em 

questão. Com esse trabalho, apontou os desafios da enfermagem brasileira para os anos 1990. 

 Esses desafios dizem respeito à compreensão do trabalho da enfermagem no conjunto 

das práticas sociais, e internamente, nos seus diferentes momentos, além da construção de um 

projeto político para a enfermagem no sentido da feitura de seu trabalho, de modo que alcance 

valorização e resolutividade. A construção desse projeto se materializa em encaminhamentos 

para lutas e reflexões da categoria em torno de criar uma estrutura organizacional de 

enfermagem; de incentivar estratégias de viabilização da participação popular no controle dos 

serviços de saúde; de transformar as atuais condições de trabalho da enfermagem; de repensar 
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o papel da mulher no mercado de trabalho; de repensar e reorientar a formação dos 

trabalhadores de enfermagem; e, ainda, entender a produção científica como instrumento de 

trabalho de enfermagem, possibilitando que as várias visões possam ser aprofundadas e 

compreendidas. O enfrentamento desses desafios remetem a necessidade de um novo projeto 

político para a enfermagem (CASTELLANOS et al.,1989). 

Esse novo projeto político para a enfermagem tem sua construção no contexto dos 

anos 1990. Os anos 1990 são referência para o processo de reorganização do capitalismo, sob 

os moldes neoliberal, de modo especial, através da proposição de um Estado mínimo, 

normativo e administrador, que não interfira no funcionamento do mercado, cujas ações se 

voltam para o aprofundamento das desigualdades e, assim, possa contribuir para aumentar as 

diferenças entre os grupos sociais em termos de acesso aos bens de consumo. Evidencia-se a 

ampliação do contingente de excluídos da sociedade, em contraposição a uma parcela da 

sociedade que cada vez mais é favorecida com a lógica do mercado. Aumentam o desemprego 

e o subemprego, bem como é intensificado o arrocho salarial (FONSECA et al., 1996). 

Sobre o assunto, Germano (1996) afirma que o final do século XX é marcado por um 

mundo da globalização excludente, de tecnologias que, de forma avassaladora, tornam o 

trabalho humano supérfluo, de ajustes estruturais e de políticas neoliberais, cuja orientação é 

privatizar, focalizar e segmentar as políticas sociais, abolindo direitos sociais. 

Porém, ao mesmo tempo que a lógica neoliberal intensifica os processos de exclusão e 

subalternidade social, justificados pelo do estímulo ao individualismo e à competição, entre 

outros, possibilita, contraditoriamente, espaços de reflexão e construção de uma consciência 

crítica em relação às desigualdades. Nesse sentido, amplia as possibilidades de concepções 

para compreender os fenômenos sociais. Assim, as concepções que embasam a prática da 

enfermagem encontram respaldo na visão de mundo que relaciona a qualidade de vida, 

entendida como resultante da forma de inserção social, ao processo saúde/doença, sendo que 

tal qualidade é determinada pela situação de classe e grupo social (FONSECA et al., 1996). 

Como expressão da situação social, a exemplo do que acontece com os trabalhadores 

de modo geral, os trabalhadores da enfermagem enfrentam, nesse contexto, um momento 

crítico de desvalorização social expresso pelos baixos salários, condições de trabalho 

inadequadas, jornadas de trabalho exaustivas e com riscos inerentes aos processos de trabalho 

da enfermagem, acrescidos dos estigmas próprios que recaem, de modo especial, na mulher 

trabalhadora, entre os quais, a dupla ou tripla jornada de trabalho. 

No campo das inovações tecnológicas e do desenvolvimento da ciência, na 

saúde/enfermagem, essas inovações têm fortalecido a concepção mecanicista do processo 
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saúde/doença e da atenção individual constituindo um desafio, uma vez que a concepção da 

enfermagem, enquanto prática social, incorpora como objeto a intervenção no processo 

saúde/doença do coletivo. 

Diante desse cenário, a ABEn, respaldada nas teses do MP, tem assumido uma postura 

de crítica e de busca de alternativas às políticas neoliberais e reafirmado suas convicções em 

defesa da ampliação dos direitos sociais e da cidadania. Assim, tem expressado esse 

sentimento nos fóruns onde os problemas de saúde são debatidos, de modo especial, nas 

Conferências Nacionais de Saúde, nos Congressos Brasileiros e Internacionais de 

Enfermagem e no Conselho Nacional de Saúde, posicionando-se contra o clientelismo, a 

privatização e a descentralização caótica (GERMANO, 1996). 

Com essa compreensão, a ABEn, por ocasião do 48º CBEn, ocorrido em São Paulo, 

em 1996, convida os associados para fazer um balanço da década. O evento recomenda, entre 

outros aspectos, para a ABEn adotar postura crítica em relação à política neoliberal; participar 

nas instâncias de decisão política; participar dos fóruns democráticos do SUS, posicionando-

se, contrariamente, às formas de sua implementação que não se baseiam nos pressupostos de 

equidade, universalidade e integralidade; revisitar o estatuto da entidade para a inclusão dos 

auxiliares de enfermagem; promover discussão nacional sobre os currículos dos cursos de 

auxiliar e técnico de enfermagem, com a intenção de identificar a articulação com as bases 

teórico-metodológicas que orientam o novo currículo mínimo do enfermeiro, na perspectiva 

de manter a coerência interna da educação em enfermagem (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE ENFERMAGEM, 1996). 

Tal evento se constituiu em espaço que possibilitou à ABEn delinear as bases visando 

à construção de um projeto político da enfermagem brasileira para o terceiro milênio, 

compreendendo que, no final do século e início de uma nova era, vários são os problemas que 

estão postos para a ABEn, no campo da política, da ética e no domínio do saber. 

O projeto político da enfermagem se materializa no Projeto Repensar a ABEn, como 

deliberação da 3ª Assembleia Nacional de Delegados – AND, sob a gestão 1998/2001, que 

aprovou a sua construção, para efetivação durante a gestão 2001/2004, com o objetivo de 

enfrentar problemas estruturais e conjunturais que se interpõem e dificultam a sua ação 

técnica, política e operacional. A proposta inicial dizia respeito à reforma do estatuto da 

entidade, porém foi reconstruída, coletivamente, conformando uma plataforma política para 

repensar a ABEn, a partir de deliberação oriunda da 1ª AND da gestão 2001/2004, respaldada 

na necessidade de rever a entidade politicamente e organizativamente de forma profunda e em 

sua totalidade, ultrapassando a visão normativa da mudança. 
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Nessa perspectiva, a ABEn inicia a construção convicta da necessidade de se manter 

como organização autônoma e independente em relação ao Estado no processo de formulação 

e acompanhamento da execução de políticas públicas e de contribuir com a qualificação da 

gestão do trabalho e da educação em saúde, dos meios e da atenção em saúde; contribuir com 

o desenvolvimento da especificidade da enfermagem na construção da competência coletiva 

para a integralidade em saúde.   

Nesse contexto, a entidade reafirma a postura ético-política de defesa do 

fortalecimento do SUS, enquanto espaço de construção da democracia, que visa à ampliação 

da esfera pública, à inclusão social e à redução das desigualdades, na perspectiva de contribuir 

com a melhoria das condições de saúde da maioria da população e a garantia de direitos do 

cidadão  

 Para Christófaro (1996, p.71), discutir as bases para a construção do projeto da 

enfermagem para o terceiro milênio significa “identificar e analisar âncoras para a sua 

inserção na totalidade social, onde sua expressão política resultará dos princípios e opções que 

assume ou venha a assumir de dentro e como parte indissociável da sociedade.” Assim, se 

constitui em desafio uma vez que requer o exercício de criar, ou reformular, ou reafirmar, ou 

romper com posturas e princípios que conformam projetos e modos de compreender o 

passado, mudar o presente, na perspectiva de um futuro diferente. Para esse propósito, 

conquistar parceiros que não abram mão de compreender o passado e tem a convicção e a 

disposição de mudar a maneira de como se pensa o presente, desafiando o futuro, com a 

ambição de alterar a trajetória dos acontecimentos. 

A ABEn, alinhada aos princípios do MP, por ocasião do 54º CBEn, realizado em 

Fortaleza-CE, em 2002, reafirma a sua responsabilidade e compromisso enquanto força 

coletiva na construção social de políticas públicas que assegurem uma sociedade democrática 

e inclusiva, ampliando assim, o espaço da cidadania no Brasil. Porém, é necessário ampliar o 

processo social de construção das mudanças, na prática, de forma articulada com outros 

movimentos sociais. 

O movimento institucional de reorganizar a rede e reorientar o modelo de produção de 

serviços de saúde, visando ampliar o acesso da população a esses serviços, requer a mudança 

na organização do processo de trabalho na saúde. Esse momento de transição do modelo de 

saúde centrado na assistência individual, curativo, no hospital e no médico, para o modelo da 

produção social da saúde, tem gerado mobilização de atores e atrizes do setor, debates e 

controvérsias em torno das demandas sociais por uma nova regulamentação profissional 

(SILVA, 2002). 
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Diante desse cenário, a ABEn assume o compromisso de (re)contextualizar o debate 

sobre o projeto político da Enfermagem Brasileira, visando a uma interlocução qualificada 

nos cenários de lutas e construção social da saúde, no país e na América Latina. 

Na perspectiva de recontextualizar o debate em torno do Projeto Político da 

Enfermagem Brasileira, a ABEn empreende esforço para identificar os desafios que estão 

postos para a organização em enfermagem no contexto das transformações das instituições, do 

Estado e das organizações sociais, partindo da reflexão sobre o papel que cabe à organização 

civil na relação com o Estado, na formulação e implementação de políticas públicas e na 

reconstrução do País. 

Os desafios identificados dizem respeito à necessidade de ampliar a inserção da 

enfermagem brasileira no cenário internacional da saúde e da profissão; expandir a sua 

visibilidade social; contribuir para a formulação de novos modelos assistenciais que 

(re)signifiquem os sujeitos envolvidos no processo de trabalho; colaborar para a construção de 

novas formas de organização do trabalho e para a ruptura com a forma atual de organização 

associativo-representativa da enfermagem brasileira.  

O debate em torno do Projeto Político da Enfermagem ocorre em um cenário que 

sinaliza para o crescimento da participação popular no país com a vitória eleitoral de um 

projeto democrático e popular para o governo brasileiro, o qual definiu o combate à fome 

como a sua mais importante e prioritária ação política. Essa ação assume um caráter bastante 

significativo no conjunto das práticas desenvolvidas para a produção social da saúde. Porém, 

não podemos esquecer que esse governo encontra-se inserido em um cenário internacional 

que caminha sob uma crescente financeirização da economia e sob o domínio das ideias 

neoliberais. 

Mesmo com as conquistas e avanços democráticos e institucionais no Brasil, 

testemunhamos, ainda hoje, graves problemas decorrentes da desigualdade e exclusão social 

de contingentes significativos da população. A repercussão das políticas neoliberais no setor 

saúde, traduzida na privatização dos serviços e na precarização das relações de trabalho e 

esvaziamento da representação política materializada em reduzido número de associados e 

falta de participação no cotidiano do trabalho nas seções e regionais, exige o repensar da 

ABEn e da enfermagem brasileira. 

Sintonizada com esse momento da história do país, a ABEn discute eixos e diretrizes 

de trabalho objetivando a construção coletiva de uma agenda política, com a expectativa de 

que essa agenda oriente e qualifique ações do conjunto da enfermagem. Essa agenda iniciou 

com a produção de um documento delineando diretrizes para Repensar a ABEn que inclui a 
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reflexão e construção de pensamentos sobre a entidade pelos diversos segmentos que 

compõem a enfermagem; a mobilização e discussão disseminada entre os sócios da entidade 

que deverão ser conduzidas pelas seções e regionais da ABEn; a consulta a especialistas da 

área jurídica e administrativa; a consulta ampla à enfermagem brasileira sobre os rumos da 

entidade (SILVA, 2002). 

O processo de Repensar a ABEn é incorporado como plano de desenvolvimento 

institucional da gestão da entidade, no período 2004/2007, tendo, como referência, três eixos 

de ação. O eixo 1 se constitui na construção coletiva de um projeto de desenvolvimento 

institucional para a entidade, com o propósito de construir e implementar uma agenda de 

sustentabilidade política, financeira e operacional com o objetivo de promover o 

fortalecimento da capacidade de gestão e de realização da ABEn. 

O segundo eixo se refere ao desenvolvimento do projeto político profissional, na 

perspectiva da construção social da enfermagem, com o propósito de fortalecer a atuação da 

entidade na formulação e implementação de agenda coletiva junto aos movimentos sociais, ao 

controle social e ao Estado brasileiro pela aprovação de políticas públicas em favor da vida e 

da promoção e da integralidade da atenção à saúde. Esse eixo persegue o objetivo de construir 

de forma crítica e propositiva a responsabilidade da ABEn, na construção permanente do SUS 

como política pública de Estado. 

Por fim, o eixo 3 diz respeito ao desenvolvimento da participação da ABEn na 

sociedade civil, com o propósito de recontextualizar a agenda estratégica da entidade para o 

desenvolvimento da enfermagem como prática social na perspectiva de ampliar a participação 

da entidade nos movimentos sociais, políticos e institucionais, engajados na luta em favor da 

vida (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERAMGEM, 2004). 

Para operacionalizar os eixos citados, a ABEn constrói um plano de atividades que se 

constitui de projetos e de agendas operacionais planejadas e executadas de forma integrada 

entre as diretorias da entidade. No que se refere à educação, a ABEn tem mobilizado as 

instituições (escolas, serviços de saúde, entidades de enfermagem), profissionais das 

instituições de saúde/enfermagem, estudantes de enfermagem na perspectiva de consolidar 

parcerias junto à comissão de especialistas de ensino de enfermagem, do comitê assessor da 

saúde da SESU/MEC, com a Coordenação-Geral de Políticas de Recursos Humanos da Saúde 

– CGPRH/SPS/MS, com a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, entre outros, para 

a construção de uma agenda política para a educação em enfermagem no Brasil.  

Ressaltamos que o movimento desencadeado para Repensar a ABEn se constitui em 

um processo de responsabilidade coletiva, que requer o envolvimento e participação do 



113 

 

conjunto dos associados, que têm o desafio de propor um novo projeto político e uma nova 

organização para a entidade, cujas bases reafirmam os princípios do MP, construído nos anos 

1980, porém com uma nova qualidade. Qualidade essa, expressa na construção de um novo 

modelo organizativo e de gestão para a entidade; no desenvolvimento científico, tecnológico e 

inovação da enfermagem em todos os níveis de atenção à saúde, de modo especial, com a 

implantação da Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva – 

CIPESC, no SUS; na luta pela regulação/regulamentação do trabalho e das profissões da 

enfermagem; no fortalecimento da  participação crítica e propositiva na formulação de 

políticas públicas de educação em enfermagem; no fortalecimento da enfermagem no controle 

social; na ampliação dos espaços políticos da atuação da enfermagem. 

Silva (2006), ao fazer uma avaliação dos 80 anos da ABEn (1926 a 2006), afirma que 

a história evidencia que o MP, em diferentes conjunturas, vem gerando a força social 

necessária, embora nem sempre visível, que sustentou e continua a sustentar a construção 

social e política da entidade, apesar das fragilidades, presentes até hoje. Porém, na virada do 

século XX, continua cultivando sonhos que se materializam em projetos políticos em 

conjunto com outras forças sociais. 

A ABEn, ancorada nos princípios do MP, vem exercendo papel relevante nas 

conquistas e lutas empreendidas em favor dos trabalhadores de enfermagem e de saúde em 

geral. Sua participação analítica e propositiva, nos processos de construção e efetivação das 

políticas públicas, em especial da área social, tem legitimado o seu papel enquanto entidade 

representativa da enfermagem brasileira, fundados na ética, no estado de direito e na 

democracia, na perspectiva da justiça social e da cidadania. 

No que se refere à educação, a ABEn, desde a sua criação, em 1926, até o momento 

atual, tem sido a grande protagonizadora da construção das políticas de educação em 

enfermagem, ocupando um papel fundamental no delineamento das diretrizes do processo de 

formação da enfermagem, de modo especial, na orientação dos Projetos Políticos-

Pedagógicos - PPPs dos cursos/escolas/faculdades, materializando um movimento em defesa 

da educação. 

Desse modo, a ABEn assumiu a postura de viabilizar espaços de reflexão em torno da 

formação, tendo, como horizonte, a sua (re)orientação, buscando resgatar as experiências 

acumuladas pelas escolas/cursos/faculdades, respeitando o ritmo próprio dos envolvidos nesse 

processo. Assim, tem apoiado e assessorado as instituições, citadas, no processo de 

construção e de gestão da mudança dos Projetos Políticos Pedagógicos , tendo, como 

referência, os princípios e diretrizes do SUS. 
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O movimento em defesa da educação tem consolidado a participação das 

Escolas/Faculdades/Cursos, enquanto sujeitos coletivos na construção de políticas públicas e 

de projetos de intervenção estruturantes de processos de mudanças concretas no atual modelo 

de formação e do trabalho em enfermagem/saúde no país. 

 

2.3 O trabalho em saúde/enfermagem 

 

A construção de uma força social pelo MP, de modo especial, a partir da década de 

1980, teve como eixo orientador, a compreensão da enfermagem como trabalho, que, por sua 

vez introduziu uma nova dinâmica na ABEn/Movimento Participação e, consequentemente, 

na definição da prática e da formação em enfermagem.  Considerando a importância que 

assume essa concepção, nesse contexto, sentimos a necessidade de rediscuti-la, de forma 

sintética. 

Compreender saúde/enfermagem, como trabalho, significa apreendê-lo, em um 

primeiro momento, tendo, como referência, as características gerais do trabalho humano e, em 

um segundo momento, identificando as especificidades do trabalho em saúde/enfermagem. 

Significa, ainda, “reconhecer suas qualidades sem o véu obscurecedor de uma mitologia que o 

associa a noções igualmente míticas de „bem‟, „verdade‟, „ciência‟, „dedicação‟ [...] 

(MENDES-GONÇALVES, 1988, p.2).  

Com essa compreensão, as décadas de 1980 e 1990 foram expressivas em estudos 

voltados para a construção da concepção de trabalho e processo de trabalho em 

saúde/enfermagem, possibilitando a produção de vasto material bibliográfico. Dentre os 

autores que abordam a temática destacamos, Almeida (1987, 1989); Almeida & Rocha (1986, 

1997); Castellanos (1987); Egry (1996); Laurell (1987); Melo (1986); Mendes-Gonçalves 

(1979, 1994); Nogueira (1994, 1997); Pires (1989); Queiroz; Salum (1996b); Silva (1987), 

entre outros. 

Tendo por base os elementos teóricos marxistas, os estudos realizados pelos autores 

citados concebem o trabalho como 

 

Um processo de que participa o homem e a natureza, processo em que o ser 

humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu 
intercâmbio material com a natureza [...] imprimindo-lhe forma útil à vida 

humana, atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 

tempo modifica sua própria natureza (MARX, 2001, p. 211). 
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 Ao transformar a natureza, o homem vai acumulando conhecimentos e experiências 

que possibilitam sua própria transformação. Não se trata, pois, do mesmo homem, mas de um 

outro homem, dotado de novos conhecimentos, experiências e necessidades que vão sendo 

(re)construídas no movimento dialético da história. 

No processo de trabalho, o homem não se limita às condições que a natureza oferece, 

transforma-a conforme as suas exigências, ou seja, o processo de transformar a natureza gera 

um produto que se destina a atender determinada necessidade humana que motivou a sua 

criação. Nessa perspectiva, o trabalho assume um caráter finalístico, ou seja, a produção de 

um produto que se materializa em mercadoria. Nesse processo de produção, estão envolvidos 

alguns elementos, tais como o objeto ou matéria a que se aplica o trabalho; os 

meios/instrumentos que são coisas ou complexo de coisas que o trabalhador coloca entre si e 

o objeto de trabalho; e a atividade adequada a um fim, ou seja, o próprio trabalho. 

A capacidade de transformar a natureza para atender necessidades ou carecimentos, 

que se constituem em finalidades orientadoras da ação, distingue o trabalho humano de outras 

formas de trabalho, uma vez que, no final do processo, se materializa um resultado que já 

existia no pensamento do trabalhador. Não se trata, portanto, de um fenômeno natural ou de 

uma realização instintiva, mas de um trabalho marcado pela intencionalidade que antecede o 

processo e se manifesta no decorrer e no produto do trabalho. 

Marx (2001, p.214-215) ao construir suas ideias sobre o trabalho, afirma que, 

 

 
No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação, 

subordinada a um determinado fim, no objeto sobre que atua por meio do 

instrumental de trabalho. O processo extingue-se ao concluir-se o produto. O 

produto é um valor-de-uso, um material da natureza adaptado às 
necessidades humanas através da mudança de forma. O trabalho está 

incorporado ao objeto sobre que atuou. Concretizou-se, e a matéria está 

trabalhada. O que se manifestava em movimento, do lado do trabalhador, se 
revela agora qualidade fixa, na forma de ser, do lado do produto. Ele teceu e 

o produto é um tecido. 

 
 

Assim, o produto não é expressão somente de um resultado a que se chega ao final do 

processo, considerando que, enquanto necessidade, se encontrava presente antecedendo o 

processo, dando conteúdo provisório e particular a essa necessidade e ao próprio objeto. 

Dessa forma, enquanto resultado, constitui-se em valor-de-uso. 

As necessidades transformadas em finalidade guiam todo o processo de trabalho. 

Porém, as necessidades não são do trabalhador individual, mas são carecimentos do grupo, 
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que compreende outros homens e mulheres de diversas idades e que devem se reproduzir 

enquanto grupo, uma vez que “o homem não vive, não existe, não trabalha – salvo em 

situações fabulosas – senão organizado em conjuntos de homens” (MENDES-GONÇALVES, 

1988, p.6). 

À medida que o homem satisfaz suas necessidades imediatas, em resposta a um 

determinado contexto, novas necessidades são criadas. Os homens vão transformando em 

perguntas as suas necessidades e as possibilidades de satisfazê-las, e essas perguntas vão 

enriquecer os modos como os homens responderão às suas novas necessidades. O trabalho 

engendra novos modos e meios pelos quais os homens respondem às suas necessidades e por 

meio dos quais constroem e acumulam conhecimentos dos objetos sobre os quais atuam, dos 

modos de atuar, da adequação entre eles e dos resultados alcançados. 

As necessidades são características de cada grupo e classe social em uma determinada 

sociedade. São, portanto, intenções dirigidas a certos objetos, motivação para a ação. Dessa 

forma, assumem um caráter histórico, não ficando restritas aos aspectos meramente 

econômicos prevalentes nas concepções da economia clássica, nas quais as necessidades 

correspondem à demanda, forças motrizes do processo de consumo. Os processos geradores 

de necessidades e de satisfação das mesmas somente podem ser compreensíveis enquanto 

humano, em sua dimensão social e histórica. 

As necessidades são sempre sociais e as finalidades são socialmente construídas. São 

as finalidades que orientam a busca, a seleção e a construção dos meios. Corroborando essa 

discussão, Mendes-Gonçalves (1988, p.8) acrescenta que, 

 

 

Nenhuma forma de geração de necessidades ou de sua satisfação através do 

trabalho é natural, ou boa, ou má , mas que se explica pelas necessidades 
contraditórias de reprodução e mudança sociais, bem como deixa de fazer 

sentido, é superada com as modificações dessa dinâmica social. Não há 

como compreender adequadamente as características do trabalho humano e 
da socialidade que ele sustenta senão dentro dos quadros particulares de 

certas estruturas de historicidade. 

 

 

Para o autor, o trabalho humano constitui-se em processo de produção e reprodução do 

homem social, historicamente determinado, uma vez que se caracteriza por produzir sempre 

em face das necessidades humanas, enquanto necessidades sociais, por relacionar os homens 

através de seus produtos, e, por relacioná-los conforme o grau de domínio que têm, ou deixam 

de ter, das condições do trabalho. Por intermédio do trabalho, o homem acumula saberes 

capazes de fazer a sociedade mudar enquanto se reproduz. 
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As necessidades compreendem a totalidade do processo de humanização do homem 

em suas relações com a natureza e com os outros homens. Assim, não se esgotam em 

carecimentos referentes à sobrevivência biológica, antes incluem todos os aspectos da 

realização do homem, da concretização das suas potencialidades.   

Ressaltamos que o trabalho foi assumindo configurações diferentes em cada contexto 

histórico, considerando a relação do homem com a natureza, a relação do homem com outros 

homens, suas necessidades, bem como o desenvolvimento e a apropriação dos instrumentos 

de trabalho. Dessa forma, identificamos, na história da organização do trabalho na sociedade, 

uma forma primitiva e extrativa dos elementos necessários à subsistência humana.  

Com o advento do capitalismo, surgem novas necessidades sociais considerando o 

significado social que os corpos humanos vão adquirir enquanto sede da força de trabalho. O 

trabalho, como transformação da natureza, continuará a depender da energia presente nos 

corpos dos homens, além de ser captada da natureza. Porém, será necessário que essa energia 

seja propriedade exclusiva do seu portador, podendo ser vendida temporariamente o seu uso. 

Essa nova relação de produção que se instala, define qual a força de trabalho deve estar 

disponível em quantidade e qualidade adequada à nova dinâmica da produção social, pronta 

para ser vendida e consumida nos processos de trabalho (MENDES-GONÇALVES, 1988).  

Nesse modo de produção, com o desenvolvimento do saber e da tecnologia, o trabalho 

adquire outro caráter. O trabalhador foi separado de vez dos meios de produção, havendo uma 

ruptura definitiva da propriedade dos meios de produção e da força de trabalho. Nesse 

contexto, o homem perde a capacidade de decidir sobre o produto de seu trabalho, bem como 

desconhece o seu processo de trabalho, além de ignorar o destino do produto final obtido no 

processo de produção
10

. Assim, a capacidade criadora, a curiosidade e o raciocínio foram 

suprimidos pela produção, e a força de trabalho é transformada em mercadoria. 

                                                
10 A introdução de um novo padrão tecnológico de produção, com base microeletrônica, calcado na automação, 

requer a adoção de uma linguagem, instrumentos e estilos organizacionais comuns e consequentemente uma 

nova configuração para a organização do trabalho. A microeletrônica ao introduzir a produção informaticamente 

programada, potencializa o caráter prescritivo do planejamento, considerando o número, cada vez maior, de 

variáveis a serem submetidas ao controle. Porém, como nenhum trabalho é totalmente prescritível, diante de 

situações consideradas imprevisíveis, o trabalho manual tem, portanto, seu componente intelectual evidenciado 

diante das exigências em torno do acompanhamento e ajuste de equipamentos, embora submetidos às lógicas 
formais dos modelos. Contudo, o trabalho intelectual é evidenciado, não somente em situações imprevisíveis, 

mas, diante da introdução de novos parâmetros que passam a orientar o trabalho manual como a observação de 

painéis, leitura de mostradores, entre outros. Ocorre uma mudança no conteúdo, estrutura e sequência no 

trabalho manual, uma vez que a máquina passa a realizar uma prática historicamente exercida pelo homem. 

Dessa forma a preparação da máquina passa a ser responsabilidade do trabalhador manual, exigindo maior 

conhecimento e habilidade do mesmo, em torno do processo que orientou a concepção do equipamento, para ter 

condições de manuseá-lo. Nesse contexto, a informação se constitui em instrumento imprescindível uma vez que 

a qualificação do trabalhador vai possibilitar uma maior aproximação e domínio do circuito completo do 

processamento do equipamento, permitindo uma interação maior com o mesmo. Requer, portanto, “um maior 
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Para Marx (2001), o início da produção capitalista ocorre na medida em que envolve, 

em um mesmo momento, um número considerável de trabalhadores, quando o processo de 

trabalho amplia sua escala e fornece produtos em maior quantidade. A junção de 

trabalhadores, em um mesmo espaço, na produção simultânea da mesma espécie de 

mercadoria sob o comando do mesmo capitalista constitui o trabalho cooperativo.  

Esse trabalho inaugura uma nova força produtiva, ou seja, a força coletiva. O trabalho 

coletivo, executado em grande escala, requer uma direcionalidade para as atividades 

individuais, na perspectiva de possibilitar a harmonia do movimento do organismo produtivo. 

Porém, o trabalho cooperativo faz emergir a divisão do trabalho em consequência da 

reorganização dos processos de trabalho cada vez mais desenvolvidos. Com o aumento da 

produtividade, a organização do trabalho assumiu um caráter de especialização, configurando 

a divisão técnica do trabalho que significa “homens trabalhando junto com outros homens” 

(LIMA, 1996, p.8). 

Numa sociedade em que a especialização se aprofunda e as necessidades são 

diversificadas e ampliadas, o homem não consegue, de forma isolada, satisfazer todas as suas 

necessidades. A complexidade da sociedade torna também complexa a variedade de 

necessidades. A especialização se aprofunda a ponto de o trabalho efetivado por uma pessoa 

ser específico, que tanto pode ser uma mercadoria acabada, como parte de uma mercadoria, a 

qual será completada com o trabalho de outra(s) pessoa(s) na divisão técnica do trabalho. 

Para o autor, a satisfação das necessidades sociais ocorre através da troca de 

mercadorias. Logo, cada um dos produtores individuais executa parcela do trabalho 

necessário para o atendimento das necessidades sociais globais, materializando a divisão 

social do trabalho. Assim, as profissões se originam como resultado da divisão social do 

trabalho, cujo significado social diz respeito a “homens trabalhando para outros homens” 

(LIMA, 1996, p.9). 

Na saúde, embora o trabalho se materialize como expressão do trabalho em geral, 

somente pode ser compreendido, no momento em que se considerem as determinações sócio-

históricas dos seus objetos, meios/instrumentos e agentes, num determinado tempo e 

organização social. A sua origem não pode ser compreendida como uma necessidade natural, 

ou seja, a necessidade de saúde, mas como uma necessidade social. 

                                                                                                                                                   
recurso à atividade de abstração, à capacidade analítica, necessárias para lidar com operações que levem à 

transformação de símbolos em ações de máquinas” [...] “é preciso saber decodificar as mensagens emitidas por 

ele no acompanhamento e controle da execução e na avaliação do desempenho segundo padrões previamente 

estabelecidos” (MACHADO, 1996, p. 183). 
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Assim, para se discutir o trabalho em saúde, torna-se necessário considerar três 

dimensões articuladamente, ou seja, em primeiro lugar que é um processo de trabalho que 

compartilha características comuns com outros processos que ocorrem na indústria e outros 

setores da economia; em segundo lugar, que se configura sob a forma de serviço; e, em 

terceiro lugar, que é um serviço que se funda numa inter-relação pessoal muito intensa, que, 

no caso da saúde, assume caráter forte e decisivo para a eficácia do ato (NOGUEIRA, 1994). 

Na dimensão de processo de trabalho, a exemplo do processo de trabalho em geral, é 

marcado por uma direcionalidade técnica no uso de instrumentos para a transformação de 

determinado objeto em produto, sendo assim, suscetível de análise macroeconômica na forma 

efetuada por Marx. A obra do autor fornece elementos que possibilitam pensar, de forma 

semelhante, o processo de trabalho em saúde. 

Essa direcionalidade técnica tem por base determinado conhecimento científico, que, 

embora compartilhado pelo coletivo de trabalhadores, se encontra sob o comando técnico e 

social de uma determinada categoria, ou seja, a medicina. Mesmo quando não são 

proprietários dos meios de produção, essa categoria controla e determina o processo de 

trabalho em saúde. Esse conhecimento tem que estar em adaptação permanente às 

características particulares, produzindo uma utilidade também particularizada, considerando 

tratar-se de uma ação direcionada ao indivíduo e que depende das circunstâncias nas quais 

ocorrem os problemas ou necessidades (NOGUEIRA, 1994,1997). 

Ressaltamos que, no trabalho em saúde, quem detém a direcionalidade técnica também 

participa diretamente do ato final. Em outras palavras, ocorre a integração entre os aspectos 

intelectual e manual do trabalho, constituindo em uma particularidade do serviço em saúde. 

Não significa dizer, porém, que, no trabalho em saúde, não exista a separação dos aspectos 

citados. O avanço tecnológico tem acirrado, cada vez mais, essa separação, bem como 

fragmentado os atos em saúde. 

 Na dimensão de serviço, apresenta algumas especificidades que o distingue dos 

demais. Em primeiro lugar, pela sua utilidade, ou seja, servem para preservar, manter ou 

recuperar um bem ou um conjunto de bens que necessitam ou venham necessitar de um 

serviço orientado para esses fins; em segundo lugar, não se realizar sobre coisas ou objetos, 

mas sobre pessoas, com base numa inter-relação em que o consumidor é parte desse processo, 

fornecendo informações necessárias ao processo, constituindo-se em corresponsável pelo 

sucesso ou fracasso da ação; em terceiro lugar, pelo forte laço existente entre os elementos 

envolvidos na produção e no consumo do serviço, cujo processo acontece em um mesmo 

momento (NOGUEIRA, 1994,1997). 
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O serviço se constitui no consumo de um dado valor de uso, numa maneira adequada à 

correspondente necessidade. O que se obtém, enquanto produto desse processo, são efeitos 

úteis, observáveis ou presumidos, na medida em que se estabelece um pacto de cientificidade 

entre os envolvidos nesse processo. Dito de outra forma, como o objeto da saúde incide sobre 

situações concretas e não sobre coisas, os resultados são de difícil previsão e o que se 

consome é o efeito presumido de uma determinada ação ou procedimento. 

Ao discutir sobre a natureza dos serviços, Nogueira (1997) afirma que esses assumem 

uma importância fundamental no capitalismo, na medida em que passam a adotar, em ampla 

escala, as relações sociais de produção capitalista com fenômenos clássicos que lhes 

acompanham como a coletivização do trabalho (cooperação), crescente absorção de 

tecnologia e assalariamento dos trabalhadores, bem como pela existência de algumas 

tendências em curso que fazem desaparecer ou relativisar as tradicionais divisões entre 

produção de mercadoria/prestação de serviço e entre serviço de consumo/serviço de produção. 

O autor acrescenta que a integração dos serviços à economia em sua organização na 

forma capitalista pode ser identificada na saúde através de alguns aspectos como: a ampliação 

da base técnica do serviço com o uso de mercadorias na forma de instrumentos ou insumos 

efêmeros, constituindo o próprio serviço em braço mercantil do setor industrial produtor de 

medicamentos e equipamentos; a existência de um processo de especialização/terceirização 

dentro da divisão social do trabalho em serviço; a extensão do serviço de consumo à órbita da 

produção de mercadorias, pelo estabelecimento de convênio com indústrias para segurar seus 

trabalhadores em regime de pré-pagamento; incorporação das formas populares ou não 

hegemônicas como apêndice do sistema legitimado. 

A enfermagem, como parcela desse processo, tanto vai apresentar características como 

sofrer determinações a que qualquer serviço está submetido na sociedade brasileira, bem 

como se submeter às relações de produção que se estabelecem no setor saúde. 

A incorporação da categoria trabalho na análise da prática em saúde/enfermagem 

possibilitou a compreensão de que essa prática é determinada pela finalidade social do 

trabalho. Significa apreendê-la para além de sua dimensão profissional e técnica, ou seja, para 

além de uma aplicação imediata e direta dos conhecimentos técnico-científicos, desnudando-a 

da neutralidade, evidenciando sua condição, contradição e subordinação à prática médica. 

Almeida e Rocha (1997), ao apresentarem as suas considerações sobre a enfermagem 

enquanto trabalho, não negam a enfermagem enquanto uma profissão com seus critérios 

técnico-científicos de competência e valores ético-profissionais. Mas chamam a atenção para 

o caráter restrito dessa concepção, uma vez que não possibilita o conhecimento dessa prática 
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em realidades concretas. Assim, advertem para compreendê-la como uma prática 

historicamente estruturada, que estabelece relações com outros trabalhos na saúde e na 

sociedade capitalista e, nessa articulação, reconhece o caráter de complementaridade que 

assume com outros trabalhos, no espaço institucional e social no qual a sua prática está 

inserida. 

Apreender a enfermagem sob esse ângulo supera a concepção reducionista de prática 

técnico-científica ou profissão autônoma e isolada do mundo do trabalho, cujas qualidades 

dizem respeito a verdade, ciência, dedicação, bem, sacerdócio e autonomia, para tomá-la 

enquanto prática histórica e socialmente determinada, articulada às demais práticas, que 

mantêm relações de dependência e de determinação recíprocas, ou seja, como trabalho que 

não se dá isoladamente. 

É trabalho que, historicamente, apresenta características decorrentes das 

determinações sociais e relações de produção de cada contexto. Originada da divisão técnica 

do trabalho médico, no século XX, passa a se desenvolver sob a orientação do modelo 

biomédico que se instalava para atender aos interesses do capital.  

Ressaltamos que essas práticas, por um longo período, existiram de forma 

independente. Mas com o hospital, elas passam a se articular como forma de atender ao novo 

modelo de atenção à saúde, exigida pelo capitalismo, que necessitava do corpo como força de 

trabalho. Assim, a medicina assumiu a responsabilidade social de restaurar e manter os corpos 

para assegurar a produção.  

Para Almeida (1987), essas práticas, até então independentes, encontram-se no mesmo 

espaço geográfico, ou seja, o hospital e no mesmo espaço social do doente. Nesse espaço, o 

médico passou a dominar todo o processo de trabalho em saúde e reproduzindo, de certa 

forma, as relações sociais de classe, estabelece relações de poder com as demais categorias 

profissionais desse processo. 

Dessa forma, a enfermagem, enquanto prática complementar do processo de trabalho 

da medicina, encontra-se subordinada ao saber e ao controle médico. No dizer de Moura 

(1997), trata-se de uma dimensão manual e subordinada ao trabalho intelectual do médico. 

Assim, a enfermagem, incorporou o mesmo objeto, meios/instrumentos e finalidade do 

processo de trabalho curar do médico, constituindo-se como uma prática instrumental desse 

processo. 

A finalidade do trabalho de enfermagem passa a ser também a recuperação dos corpos 

e adota, enquanto objeto de trabalho, a organização do espaço do doente e do próprio hospital. 

Para dar conta desse objeto, incorpora enquanto meios/instrumentos a disciplina, a higiene, o 
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controle da força de trabalho, as normas de conduta, o silêncio, o saber oriundo da medicina, 

entre outros. 

A enfermagem reproduz a divisão técnica e social do trabalho médico e passa a 

organizar a sua prática recorrendo a divisão e hierarquização do trabalho que é determinado 

pelo grau de complexidade, nível de qualificação. Nessa perspectiva, compete ao enfermeiro 

as atividades consideradas intelectuais e aos demais trabalhadores da enfermagem as 

atividades consideradas manuais, materializando a histórica dicotomia entre o pensar e o 

fazer, evidenciando, assim, a característica marcante do trabalho humano que é a separação 

entre o momento da concepção e o momento da execução. 

O trabalho da enfermagem, portanto, esteve historicamente subordinado à prática 

médica e imbricado nos mecanismos de disciplinamento, hierarquização, divisão do 

saber/fazer e controle da força de trabalho, centrando sua prática no agravo do corpo 

individual, fortalecendo o modelo clínico/individual/biomédico hegemônico na saúde. 

Modelo esse que começa a dar sinais de crise em meados dos anos de 1970, por não 

contemplar os problemas sociais da maioria da população brasileira e que se materializam 

enquanto problemas de saúde. 

Enquanto trabalho humano, a enfermagem não conseguia atender às necessidades de 

saúde, enquanto necessidades sociais, evidenciando a necessidade em torno da construção e 

conformação de uma prática/postura de compromisso ético e político com uma nova forma de 

pensar/fazer saúde. Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde – SUS, enquanto materialização 

do movimento de reforma sanitária brasileira, configurava-se como espaço de viabilização do 

trabalho da enfermagem, ancorado na saúde coletiva, cujo objeto de trabalho, para a sua 

transformação, requer o trabalho coletivo em saúde/enfermagem. 

 

2.4 O trabalho coletivo em saúde/enfermagem  

 

A compreensão da enfermagem como trabalho, parcela do trabalho coletivo em saúde, 

acenava para a construção de um projeto político de uma prática social em articulação com as 

demais práticas da sociedade, na perspectiva de contribuir, de forma efetiva, nos processos de 

mudanças para o setor saúde. 

Com essa compreensão, diversos autores, que teorizam no campo da enfermagem, 

realizaram estudos em busca de novas formas de intervir na realidade da produção dos 

serviços de saúde/enfermagem, ancorados na saúde coletiva e no trabalho coletivo em saúde. 
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Essa intervenção requer a reorganização dos serviços e a reorientação do trabalho em suas 

especificidades tendo, como referência, um novo objeto. 

Esse novo objeto da saúde refere-se ao coletivo. Vale destacar que não é qualquer 

coletivo, mas um coletivo construído em função de suas características sociais, que somente 

pode ser entendido na unidade dialética coletivo x indivíduo, uma vez que são 

interdependentes. Na prática, ter o coletivo, enquanto objeto da saúde, implica “contorná-lo 

pela totalidade, decompô-lo em grupos sociais, localizando o indivíduo e sua família nos 

grupos sociais homogêneos nos quais se insere e este por sua vez na totalidade” (QUEIRÓZ; 

SALUM, 1996a, p. 4). 

A ênfase no coletivo como objeto da saúde requer para a operacionalização do SUS, a 

adoção do modelo epidemiológico como eixo norteador da produção dos serviços e das 

práticas em saúde coletiva. Esse modelo incorporou a vertente histórica e dialética nas 

análises sobre o processo saúde/doença, permitindo uma compreensão totalizadora desse 

processo, bem como conformando um movimento em torno da reflexão da prática na 

perspectiva da sua reconstrução. 

Nesse movimento, o desafio estava em (re)situar a prática da enfermagem no SUS, 

que, ancorada no modelo epidemiológico, deveria compor, coletivamente, o conjunto de 

práticas voltadas para a saúde coletiva. 

Assim, o final dos anos 1980 e início dos anos 1990 são marcados pelo 

aprofundamento do debate e intensificação da produção de conhecimento em torno da 

construção e sistematização da intervenção de enfermagem no campo da saúde coletiva. Entre 

os autores, destacamos as contribuições de Castellanos et al. (1989); Queiroz & Salum 

(1996a); Egry; Fonseca; Bertolozzi (1994). 

Castellanos et al. (1989), por ocasião do 41º Congresso Brasileiro de Enfermagem - 

CBEn, fizeram uma análise crítica sobre a prática da enfermagem, nos anos 1980, tendo, 

como marco referencial, o processo de trabalho. A partir dos trabalhos produzidos nos anos 

citados, as autoras apresentam uma síntese da organização do processo de trabalho na 

enfermagem no conjunto das práticas sociais e, internamente, nos seus diferentes momentos. 

Para tal, tomam por base os trabalhos produzidos por Mendes-Gonçalves (1979, 1988) sobre a 

organização tecnológica do processo de trabalho em saúde. 

Para as autoras, o trabalho da enfermagem é concebido como parte integrante do 

processo de trabalho em saúde, tanto no modelo de saúde individual como no de saúde 

coletiva, que por sua vez são partes complementares de um mesmo trabalho 

(CASTELLANOS et al., 1989, p. 150). 
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No modelo da saúde individual, o trabalho em enfermagem materializa-se em dois 

processos de trabalho: o cuidar e o administrar. O desenvolvimento do processo de trabalho 

cuidar veio acontecendo, sobretudo, no espaço do hospital, no qual o enfermeiro passa a 

adotar os mesmos elementos do processo de trabalho médico, ou seja, os corpos individuais, 

enquanto objeto e como finalidade, curar corpos individuais, se constituindo ele próprio, em 

instrumento do trabalho médico. Processo cooperativo e complementar ao trabalho 

coletivizado e institucionalizado. 

O processo de trabalho administrar no modelo da saúde individual tem como objetos 

de trabalho a própria administração do serviço e a educação continuada que é concebida como 

formação, qualificação e atualização contínua dos trabalhadores em nível médio da 

enfermagem, sob a coordenação do enfermeiro. Como meios/instrumentos, são utilizados os 

modelos e métodos de administração, a força de trabalho de enfermagem, equipamentos e 

materiais permanentes, entre outros. A finalidade imediata é organizar o processo de trabalho 

cuidar e coordenar o trabalho de enfermagem, bem como assegurar os meios que viabilizem o 

trabalho em saúde individual. A finalidade mediata desse processo diz respeito ao suprimento 

das condições necessárias à realização do processo de trabalho cuidar, que, por sua vez, 

atende à finalidade do trabalho médico. 

No que se refere à autonomia do enfermeiro, nos processos de trabalho citados, 

evidenciamos que, no processo de trabalho cuidar, essa autonomia encontra-se,  de certa 

forma, submetida à autoridade técnica do médico. No processo administrar, a autonomia 

encontra-se submetida à autoridade administrativa da instituição uma vez que  a prática 

administrativa do enfermeiro tem, como referência,  as diretrizes, normas e regras definidas 

pelo nível central da administração institucional. 

Porém, nos dois processos, podem ser visualizadas possibilidades de autonomia do 

enfermeiro. No processo de trabalho cuidar, essa autonomia é evidenciada no poder oriundo 

do saber construído no desenvolvimento dos meios de trabalho, que asseguram à enfermagem 

a decisão em relação à forma de operar os procedimentos relativos ao cuidar. No processo de 

trabalho administrar, a autonomia do enfermeiro tem uma maior visibilidade, considerando a 

autoridade e o poder de decisão, a esse profissional conferido, com relação à forma de 

organizar e realizar o trabalho da enfermagem. Porém, essa autonomia assume um caráter 

restrito, uma vez que se encontra submetido à autoridade médica na medida em que tal 

processo de trabalho viabiliza a finalidade do processo de trabalho médico.   

O processo de trabalho de enfermagem, no modelo da saúde coletiva, não tem seus 

momentos concretamente definidos. Dessa forma, tem possibilitado o reconhecimento de 
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diferentes trabalhos com diversos objetos que podem ser efetivados por vários profissionais. 

Assim, Castellanos et al. (1989) identificam vários processos de trabalho como o educativo, a 

vigilância epidemiológica, a assistência à família, o controle de populações e/ou grupos de 

risco, o administrar, entre outros. Ressaltamos que o processo de trabalho administrar 

apresenta as mesmas características do administrar no modelo de saúde individual. 

A síntese feita pelas autoras evidencia a pouca aproximação da enfermagem com o 

modelo da saúde coletiva, uma vez que os momentos do processo de trabalho, nesse modelo, 

ainda, não estavam concretamente definidos, bem como a concepção da determinação 

histórica do processo saúde/doença não se concretizava em intervenções que internalizassem a 

articulação entre o biológico e o social, o individual e o coletivo. Trata-se, portanto, de um 

processo em construção, considerando que a saúde coletiva não estava satisfatoriamente 

configurada no SUS.  

As autoras acrescentam que o grande desafio se constituía em reconstruir processos de 

trabalho em enfermagem que contemplassem objetos e finalidades coerentes com a finalidade 

do processo de trabalho em saúde coletiva, considerada não como uma área de especialidade, 

mas como  

 

 

Uma área multiprofissional e, portanto, com trabalhadores coletivos que 
desenvolvem processos de trabalho cooperativos que não são meramente a 

soma dos processos de trabalho e habilidades dos conjuntos dos membros da 

equipe multiprofissional, sendo assim, produto de integração 
„supraprofissional‟ desses trabalhadores‟ (CASTELLANOS, et al., 1989, 

p.160). 

 

 

A discussão das referidas autoras evidencia, também, a necessidade de 

aprofundamento dos estudos em torno da concepção da enfermagem enquanto trabalho e sua 

inserção no trabalho coletivo em saúde, uma vez que essa categoria não se encontrava 

totalmente compreendida no campo da saúde. Para as autoras, o aprofundamento dos estudos 

deve ter como ponto de partida a realidade concreta do trabalho da enfermagem, o que 

possibilitará sua melhor compreensão, bem como a definição de propostas mais claras e 

abrangentes para a transformação dessa prática social visualizada na sua articulação com as 

demais práticas. 

A Teoria de Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva – TIPESC, 

construída por Egry (1996), propõe que essa se constitua em um instrumento metodológico 

para a intervenção de enfermagem em saúde coletiva, numa abordagem crítica e reflexiva, 
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comprometida com o processo saúde/doença da maioria da população brasileira, assumindo 

uma postura ética sobre o direito universal à saúde e à qualidade de vida. 

A TIPESC é, ainda, uma proposição de explicitação das contradições inerentes à 

prática da enfermagem na perspectiva da superação dessas contradições por considerar que 

“um instrumento para se interpor ao real, deve ser permanentemente exposto à crítica, 

buscando principalmente as contradições entre o discurso sobre a razão da assistência e o 

instrumento que possibilita mudar o objeto rumo à finalidade” (EGRY, 1996, p.77-78). 

Para a autora, a TIPESC, na sua vertente metodológica, significa portanto, 

 

 

A sistematização dinâmica de captar e interpretar um fenômeno articulado 
aos processos de produção e reprodução social referentes [ao processo 

saúde/doença] de uma coletividade, no marco de sua conjuntura e estrutura, 

dentro de um contexto social historicamente determinado; de intervir nessa 

realidade e, nessa intervenção, prosseguir reinterpretando a realidade para 
novamente nela interpor instrumentos de intervenção (EGRY, 1996, p.103). 

 
 

O seu desenvolvimento ocorre em cinco etapas ou fases, ou seja, captação da realidade 

objetiva; interpretação da realidade objetiva; construção do projeto de intervenção na 

realidade objetiva; intervenção na realidade objetiva; reinterpretação da realidade objetiva.  

A captação da realidade possibilita o conhecimento da realidade objetiva, ou seja, 

aquela que existe independente e fora da consciência humana, considerando o contexto social 

e historicamente determinado na qual se encontra inserida, para nela intervir. A interpretação 

da realidade possibilita a explicitação das contradições e das vulnerabilidades existentes na 

captação da realidade, na perspectiva de construir, coletivamente, um projeto de intervenção 

para essa realidade. A reinterpretação da realidade diz respeito ao momento de releitura da 

realidade concreta, considerando as transformações ocorridas ou não durante a intervenção 

realizada, na perspectiva de reorientar o horizonte anteriormente pensado (QUEIRÓZ e 

EGRY, 1988). 

Para a sua operacionalização, a escolha do objeto, bem como do recorte a ser 

privilegiado no momento da intervenção, precisa ser compreendido na sua articulação com a 

totalidade social. Assim, recorta a assistência de enfermagem propondo a apreensão e 

interpretação da realidade na qual se insere essa prática, nas dimensões estrutural, particular e 

singular nas relações dialética, histórica e social.   

A dimensão estrutural compreende os processos de desenvolvimento da capacidade 

produtiva e das relações de produção, da formação econômica e social, bem como das formas 
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político-ideológicas derivadas. Essa dimensão se refere aos aspectos macroestruturais do 

objeto. A dimensão particular compreende os processos de reprodução social manifestos nos 

perfis epidemiológicos das classes e grupos, articulados aos perfis reprodutivos e de 

saúde/doença, além das formas específicas de práticas em saúde. A dimensão singular 

compreende os processos que levam os grupos sociais homogêneos, famílias ou indivíduos a 

adoecer e a morrer determinado pelo consumo que o trabalho individual possibilita e pelas 

formas de participação individual na organização social. Compreende, ainda, os processos de 

trabalho específicos de uma unidade ou setor na produção dos serviços. 

Ressaltamos que as etapas e dimensões citadas são indissociáveis, partes da mesma 

totalidade. No entanto, em alguns momentos, uma fase ou dimensão torna-se hegemônica em 

relação às demais, configurando-se como momento de aprofundamento para o conhecimento 

e a interpretação da realidade objetiva. Essas etapas e dimensões não podem perder o caráter 

de totalidade e de interpenetrabilidade. 

A intervenção sobre a realidade pressupõe a mediação entre o sujeito que intervém e o 

objeto de intervenção, sempre numa práxis processual, cujo começo, meio e fim, se 

constituem em elos interligados de uma mesma cadeia em forma de espiral. O início da 

espiral, de modo geral, é impulsionado pela antevisão da necessidade de se superar a 

qualidade atual em que se encontra a prática da enfermagem. 

Nesse sentido, a responsabilidade social do enfermeiro, enquanto coordenador do 

processo de trabalho em enfermagem, seria visualizar a possibilidade e necessidade de 

mudanças efetivas no seu saber/fazer, ou seja, intervir no processo saúde/doença do indivíduo, 

família e grupos sociais, bem como identificar os instrumentos que irão mediar a 

transformação do objeto. 

Essa forma de intervir na realidade concreta possibilita ao enfermeiro a superação do 

modelo teórico idealista e mecanicista que vem sustentando o ensino e o trabalho da 

enfermagem uma vez que desencadeia um processo práxico de intervenção na realidade da 

produção dos serviços de enfermagem, no conjunto articulado da produção em saúde. 

Os estudos de Queiroz & Salum (1996a) resultaram na sistematização da proposta de 

reconstrução da intervenção de enfermagem em saúde coletiva em face da vigilância à saúde, 

considerando a necessidade de reorientar a prática da enfermagem diante do Sistema Único de 

Saúde – SUS que, sob a orientação do modelo epidemiológico, deveria compor coletivamente 

o conjunto de práticas voltadas para a vigilância à saúde do coletivo, que, por sua vez, requer 

a reconstrução de relações democráticas sob novas bases. 
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Para as autoras, a intervenção em saúde coletiva se constitui em um processo de 

produção de serviços de saúde, que comporta distintos processos de trabalho, articulados entre 

si (trabalho coletivo/trabalhador coletivo), para atender à finalidade do processo. Nele, as 

especificidades das práticas de saúde de cada categoria profissional assumirão uma posição de 

complementaridade e interdependência dentro do processo de trabalho coletivo em saúde. 

Diante do SUS, a intervenção da enfermagem em saúde coletiva somente pode ser 

reconstruída articulada ao trabalho coletivo de vigilância à saúde do coletivo. 

Para as autoras, operacionalizar a vigilância à saúde requer a reconstrução do objeto, 

dos meios/instrumentos de trabalho, da finalidade e do trabalho em si, na perspectiva de 

construir um trabalho coletivo e, com ele, de um trabalhador coletivo em saúde. Nesse 

sentido, o trabalho em saúde tem, como objeto, os perfis epidemiológicos do coletivo na sua 

totalidade, nos grupos sociais homogêneos e na singularidade; como finalidade, a 

transformação desses perfis, visando ao aperfeiçoamento do processo saúde/doença do 

coletivo; como meios/instrumentos, a força de trabalho, os recursos materiais e tecnológicos; 

e, o trabalho em si, realizado pelo conjunto articulado de trabalhadores da saúde, orientados 

pelo modelo epidemiológico e pelos princípios e diretrizes do SUS. 

O trabalho coletivo é, portanto, instrumento do processo de produção dos serviços de 

saúde no qual se evidencia o caráter coletivo dos sujeitos e das práticas em saúde, sem, 

contudo, desconhecer suas dimensões individuais. É instrumento que deve sempre se interpor 

entre o objeto e cada trabalho parcial. Assim, o trabalho coletivo resulta do “volume total de 

trabalho global necessário à transformação do objeto – perfis epidemiológicos do coletivo – e 

não simplesmente da somatória dos trabalhos parciais em saúde” (QUEIRÓZ & SALUM, 

1996, p.13). 

Considerando que o objeto a ser transformado e a finalidade do trabalho em saúde diz 

respeito ao processo de produção e não aos processos de trabalho parciais, quem detém a 

competência específica para produzir o produto final é o trabalho coletivo e o trabalhador 

coletivo. Nesse sentido, o trabalho parcial não é anulado, mas se encontra articulado ao 

trabalho coletivo. No entendimento das autoras, 

 

 

Não existirá prática social de saúde subordinada a outra prática como existe 
até então, onde a prática médica subordina as outras práticas de saúde, 

tornando-as complementares ao ato médico. A um novo objeto 

corresponderá um novo conjunto de práticas sociais – agora não mais 
subordinadas uma a outra, mas todas subordinadas ao produto final ou 

finalidade do processo de produção de serviços de saúde (QUEIRÓZ & 

SALUM, 1996a, p. 14). 
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A intervenção em saúde se concretiza na realidade social do Sistema Local de Saúde – 

SILOS, que comporta reconhecer os problemas relativos ao processo saúde/doença ancorado 

no modelo epidemiológico, cuja resposta desencadeada pelos serviços de saúde permite uma 

intervenção comandada pela vigilância à saúde. A vigilância à saúde pressupõe que os 

problemas relativos ao processo saúde/doença estejam articulados às formas de trabalhar e 

viver da população, constituindo-se em ferramenta fundamental para o controle do processo 

citado. É no SILOS onde se situa e se transforma o objeto, bem como onde as novas práticas 

em saúde vão ser produzidas tendo como suporte o modelo epidemiológico (BREILH, 1995). 

Para Queiroz & Salum (1996), toda intervenção em saúde é intervenção em saúde 

coletiva. Essa forma de intervir exige modificações nas condições sobre as quais são 

estabelecidas as hierarquias no interior do trabalho coletivo em saúde, uma vez que se desloca 

do individual para o coletivo. Assim, o produto do trabalho em saúde terá que resultar sempre 

de um trabalho coletivo. 

A intervenção em saúde coletiva pressupõe, ainda, a conformação de um projeto único 

no qual o conjunto das práticas em saúde assumam a responsabilidade pelo monitoramento 

das condições de saúde, vida e trabalho da totalidade dos habitantes do SILOS. 

Esse monitoramento requer um sistema dinâmico de informações, processamento e 

análise de dados que subsidie a intervenção. Esses elementos devem ter como referência as 

bases teóricas da saúde coletiva que possibilita o reordenamento e ampliação em extensão e 

em profundidade dos dados, para contemplar o cenário  do SILOS e conformar o objeto na 

sua totalidade e nas partes. 

A prática da enfermagem, bem como as demais práticas em saúde, enfrenta o desafio 

de se integrar para desenvolver esse projeto único, considerando que a prática da enfermagem 

se constitui em parcela da produção geral da saúde. Assim, sua reorganização passa, 

necessariamente, pela construção coletiva de uma nova forma de conceber a saúde e a 

organização dos serviços. Dessa forma, a especificidade da enfermagem não pode ser 

repensada de forma isolada, com o objetivo de atender a interesses específicos dessa prática, 

mas reorientada tendo, como referência, o processo coletivo de trabalho em saúde. 

Porém, para a construção desse projeto único em saúde coletiva, a enfermagem precisa 

superar a hegemonia nas relações de poder entre enfermeiros e demais trabalhadores de 

enfermagem que consagra as relações de dominação/subordinação na perspectiva de construir, 

coletivamente, um projeto político para a enfermagem articulado ao projeto da saúde e ao 

projeto maior da sociedade. 
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Ao discutir a especificidade da prática da enfermagem, Queiroz & Salum (1996 b) 

advertem para a necessidade de superação de algumas dificuldades na busca dessa 

especificidade, consagrada como sendo ora o assistir, ora o gerenciar a unidade de 

enfermagem. Historicamente, ou seja, com a institucionalização da enfermagem no século 

XIX, a assistência é característica da enfermagem, mas não do enfermeiro e o gerenciar é 

característico do enfermeiro, mas não da enfermagem. 

Mesmo sendo a prática administrativa a mais presente no trabalho do enfermeiro, essa 

é, ainda, muito negada pela maioria dos enfermeiros. Tal negação ocorre, de forma mais 

freqüente, pela evocação do retorno dos enfermeiros à assistência direta ou, ainda, pela 

escassa produção de conhecimento relacionada a esse processo.  

Essas duas práticas não se constituem em polos opostos do trabalho de enfermagem, 

mas, ao contrário, fazem parte de um mesmo processo de trabalho. A dicotomia entre o 

administrar e o assistir não advém da prática e sim de um discurso produzido no espaço da 

formação, que não encontra legitimidade na realidade do trabalho em saúde/enfermagem. O 

espaço da formação, em algumas realidades, considera o processo gerenciar como um desvio 

no trabalho do enfermeiro, a partir da pressuposta ideia de que a prática do enfermeiro está 

relacionada com a assistência direta (SILVA; RIBAS GOMES; ANSELMO, 1993; 

CASTELLANOS et al, 1989). 

Assim, enfermeiro, ao invés de coordenar o processo de trabalho, encontra-se 

administrando meios/instrumentos desse processo, recorrendo, para tal fim, aos saberes da 

administração clássica, sem nenhuma articulação com o trabalho coletivo em saúde. 

De modo geral, na enfermagem, é mais frequente observar a utilização dos termos 

líder e liderança, em substituição aos relativos à chefia ou gerência. Essa postura pode revelar 

uma certa rejeição a um processo de trabalho que se aproxima da visão clássica da 

administração, considerada por muitos como ultrapassada e retrógrada. 

Por outro lado, os termos líder e liderança parecem atenuar ou amenizar uma prática 

que os enfermeiros, de modo geral, parecem não aceitar, ou seja, a prática de natureza 

burocrática que tem gerado uma série de queixas por essa categoria. As queixas ocorrem no 

sentido de que a prática de natureza burocrática ocupa grande parte do tempo dos enfermeiros 

deixando-os sem possibilidade para prestar a assistência direta, aspecto já discutido 

anteriormente.  

Além desse aspecto, a prática e o discurso do enfermeiro têm mostrado que gerência e 

liderança não diferem entre si nem em forma, nem em conteúdo. Mas, é vista pela 
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enfermagem de forma mítica e envolvida por simbolismos que dificultam o seu entendimento 

na realidade concreta da produção dos serviços de saúde/enfermagem.
11

 

Porém, ao mesmo tempo que os enfermeiros aparentemente rejeitam essa prática, 

contraditoriamente, no contexto da divisão parcelar do trabalho, se autopreservam das práticas 

essencialmente manuais, delegando-as aos demais trabalhadores da enfermagem, 

considerados menos preparados. 

A liderança na enfermagem vem sendo considerada como uma condição natural, uma 

prerrogativa do enfermeiro, supostamente inquestionável, conferindo ao enfermeiro o status 

de líder. Essa concepção tem sido construída, de forma intensa, na formação dos enfermeiros 

e reproduzida de forma linear, sem discussão e sem aprofundamento em torno do significado 

desse status e dessa postura. A visão veiculada é superficial, ideologizada e acrítica. 

A construção de estratégias de superação dessa visão torna-se um imperativo. É 

preciso compreender a liderança na enfermagem não como um fim em si mesmo, mas 

enquanto um instrumento que atende a determinadas necessidades presentes no processo de 

trabalho gerenciar, que vem se materializando através do controle dos trabalhadores e do 

trabalho por eles realizado. Enfim, desconstruir o caráter mítico que envolve a liderança, 

desvelando-a à luz de sua finalidade histórico-social enquanto instrumento de controle 

utilizado pelo enfermeiro no processo gerenciar. E, ao mesmo tempo, (re)construir a liderança 

como instrumento a serviço da mudança efetiva, a partir de uma ação reflexiva e que é 

produzida pelo coletivo de trabalhadores. 

O desafio está em buscar a especificidade do trabalho da enfermagem na perspectiva 

de uma nova forma de produzir serviços de saúde. Para Queiroz & Salum (1996 b), essa 

forma se dará, no confronto do objeto com a finalidade do processo de produção de serviços 

de saúde. Se o objeto diz respeito aos perfis epidemiológicos do coletivo na totalidade, nos 

grupos sociais homogêneos e na singularidade e a finalidade, a transformação desses perfis, 

sob a ação das práticas de saúde, para o aperfeiçoamento do processo saúde/doença do 

coletivo, a especificidade da enfermagem deve ser buscada nessa perspectiva. 

A enfermagem, ao compor a parcela do trabalho/trabalhador coletivo, não tem um 

processo de trabalho próprio, tampouco um objeto que lhe é específico. Como as demais 

práticas em saúde, ela tem a responsabilidade de desenvolver sua especificidade nos processos 

de trabalho assistir, gerenciar, ensinar e investigar o processo de produção. Assim, Queiroz & 

Salum (1996 b) resituam a prática da enfermagem nos processos citados considerando que são 

                                                
11 Para um melhor entendimento sobre o caráter mítico que envolve a liderança na enfermagem ver o trabalho de 

Rozendo e Gomes (1998). 
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o objeto e a finalidade do processo de produção de serviços de saúde que vão orientar o 

recorte do objeto e a parcela que cabe à enfermagem para atingir tal finalidade. 

O processo de trabalho de assistência tem como objeto os perfis epidemiológicos do 

coletivo; como finalidade a transformação desses perfis para o aperfeiçoamento do processo 

saúde/doença; como meios/instrumentos, o saber e a tecnologia de enfermagem construídos 

sobre o modelo clínico e o modelo epidemiológico, mas revisitados de modo a fundamentar o 

assistir do coletivo, dos grupos sociais e dos indivíduos, famílias durante seu processo social e 

biológico de existência; o trabalho em si se caracteriza principalmente pela presença constante 

da enfermagem junto ao objeto, acompanhando diretamente ou a distância o objeto, mesmo 

no assistir das outras práticas de saúde. 

O processo de trabalho gerenciar tem como objeto  a dinâmica de como se processa a 

assistência de enfermagem na sua aderência e articulação com os perfis epidemiológicos do 

coletivo; como finalidade, compatibilizar essa dinâmica às necessidades de transformação dos 

perfis epidemiológicos; os instrumentos/meios de trabalho são os modelos e métodos 

gerenciais, o processo de educação continuada, entre outros; o trabalho em si se dá sob a 

orientação do plano diretor para a saúde do município (SILOS) e pelo plano diretor para a 

assistência de enfermagem a ele subordinado. 

O processo de trabalho investigar tem como objeto o estado da arte que caracteriza o 

saber/saber fazer da enfermagem atual para conformação e transformação do objeto/finalidade 

do processo de produção de serviços de saúde; como finalidade, recriar/elevar o estado da arte 

a patamares que constituam um saber/saber fazer cada vez mais aderente ao objeto/finalidade 

do processo de produção de serviços de saúde; os instrumentos são os referenciais teórico-

metodológicos e os métodos e técnicas que amparam os projetos de investigação científica; o 

trabalho em si se caracteriza pela operacionalização de projetos de investigação, vinculados a 

projetos tipo guarda chuva, ou seja, projetos matrizes, que articulam a produção de saber nos 

SILOS e nas redes de integração escola-serviço. 

O processo de trabalho ensinar (de qualificação formal da força de trabalho em saúde) 

tem como objeto o conhecimento que os ingressantes nos diferentes níveis da carreira de 

enfermagem têm acerca do objeto/finalidade do processo de produção de serviços de saúde, 

bem como de seus meios/instrumentos e do trabalho em si; como finalidade, produzir e 

reproduzir o conhecimento que permita a real qualificação da força de trabalho em 

enfermagem de modo a possibilitar a sua inserção nos sistemas locais de saúde; como 

instrumentos, os currículos e os métodos pedagógicos e o meio eleito para desenvolver tal 
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processo de trabalho deve ser o próprio SILOS, além das salas de aula; o trabalho em si se 

caracteriza pela aproximação e real parceria das redes de integração ensino-serviço. 

Moura (1997), ao discutir os processos de trabalho construídos por Queiróz & Salum 

(1996 b), avalia como um avanço no que se refere à compreensão da parcela de trabalho que 

cabe à enfermagem, no trabalho coletivo em saúde. Porém, acredita que existe especificidade 

no processo de trabalho da enfermagem que não é determinada somente pelos 

meios/instrumentos de trabalho, embora compreenda que o trabalho em saúde não pode ser 

privativo de cada corporação. Entende, ainda, que no recorte dado ao trabalho da 

enfermagem, no trabalho coletivo em saúde, aponta para a necessidade de uma compreensão 

maior em torno da especificidade do enfermeiro. 

A essa discussão acrescentamos que o processo assistir é concebido não somente como 

um processo assistencial, porém como um processo principalmente de intervenção, ou seja, 

ações sobre os perfis epidemiológicos do coletivo, na sua totalidade, nos grupos sociais e na 

sua singularidade, reconhecendo a heterogeneidade do coletivo e superando os limites da 

assistência individual. Intervir na perspectiva da transformação da realidade. 

O processo ensinar, por sua vez, somente se realiza em um movimento dialético, ou 

seja, ensinar/aprender, momento no qual, o educador e o educando compartilham experiências 

e constroem coletivamente, na prática, estratégias de enfrentamento para os problemas 

identificados. Por outro lado, considerando a presença de um forte componente educativo nas 

práticas em saúde/enfermagem, o processo ensinar/aprender necessita resituar o seu objeto e a 

sua finalidade, uma vez que se encontram restritos à qualificação formal da força de trabalho 

em saúde/enfermagem. 

Assim, o trabalho da enfermagem tem especificidades que se materializam em quatro 

processos: assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar. São processos 

indissociáveis que, em alguns momentos, um processo torna-se mais evidente em relação aos 

demais. Nesse momento, os demais processos se constituem em meio/instrumento. Nesses 

processos, a finalidade do trabalho do enfermeiro é a coordenação do processo de trabalho da 

enfermagem.  

O processo de construção e sistematização da intervenção de enfermagem em saúde 

coletiva ocorreu em um contexto marcado por dificuldades enfrentadas pela própria corrente 

da medicina social na América Latina. Dificuldades essas determinadas, entre outros aspectos, 

pela crise fiscal dos Estados, bem como pelas constantes críticas aos marcos teóricos que 

fundamentavam a corrente citada. Por outro lado, os princípios neoliberais já começavam a 

ser evidenciados na definição das políticas de saúde. 
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Além desses aspectos, Franco (1990) acrescenta algumas resistências e dificuldades de 

caráter mais interno, que repercutiam no processo de construção citado. O autor faz referência 

ao pouco aprofundamento teórico com relação a categorias como a determinação social do 

processo saúde/doença, classe social, relação dialética biológico x social e individual x 

coletivo; dificuldades metodológicas no sentido de superar a utilização mecanicista de 

modelos e categorias para o tratamento de algumas variáveis. 

Um outro grupo de dificuldades diz respeito à dúvida com relação aos 

conteúdos/disciplinas a serem enfatizadas na formação e no trabalho em saúde/enfermagem, 

ou seja, epidemiologia ou clínica, saúde pública ou saúde coletiva. Na dúvida e na 

incompreensão, a epidemiologia foi enfatizada em detrimento das demais 

disciplinas/conteúdos que conformam o modelo de saúde. Não significa, no entanto, em 

reduzir a ênfase, mas em resituá-la no conjunto das demais disciplinas/conteúdos. Não se 

trata, também, de qualquer tipo de epidemiologia, mas a epidemiologia social que permite a 

compreensão do processo saúde/doença do coletivo na totalidade e nas partes. 

Além das dificuldades citadas, o autor acrescenta, ainda, a pouca aproximação com o 

referencial do materialismo histórico e dialético, que requeria um maior aprofundamento; a 

desproporção entre a quantidade de problemas na realidade e a disponibilidade de pessoal 

qualificado teoricamente para definir estratégias de enfrentamento, na perspectiva da saúde 

coletiva; a desarticulação teoria/prática, uma vez que a saúde coletiva/medicina social era 

considerada, por alguns  autores/profissionais conservadores, como inútil e exclusivamente 

ideológica, uma vez que partiam do pressuposto de ser a mesma mais de cunho teórico que 

prático.  

Mas, apesar de todo o movimento de resistência e dos embates internos, a saúde 

coletiva, no entendimento de Breilh (1991, p.128) configura-se como sendo um “termo 

vinculado a um esforço de transformação, como opção oposta, como veículo de uma 

construção alternativa da realidade que é objeto da ação, dos métodos para estudar esta 

realidade e das formas da práxis que se requerem”. 

A saúde coletiva faz emergir novos objetos e formas de intervenção que produzam um 

saber de qualidade para a área de saúde/enfermagem. Pressupõe a necessidade de uma ação 

que produza mudanças a partir de uma nova forma de conceber saúde/doença, ou seja, como 

acontecimentos históricos e sociais, determinados pela inserção do homem nos momentos da 

produção e reprodução social. Exige uma outra postura política, uma reorganização na 

estrutura dos serviços e do próprio trabalho, bem como outro modelo de formação. 
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Surge, ainda, como veículo de uma construção alternativa de superação do modelo 

tradicional de saúde pública, cujas críticas residem no fato da necessidade de redimensionar o 

inespecífico público referente à política de prevenção sob a égide do Estado, dando-lhe uma 

nova denominação, ou seja, de coletivo. O coletivo não é somente uma nova denominação, 

mas principalmente uma nova abordagem que considera direitos sociais, caráter histórico que 

marca os modos de adoecer e morrer, transfere a ênfase do corpo biológico para os corpos 

sociais, se compromete com as condições de vida social e faz uma crítica ao indivíduo como 

responsável único por seu processo saúde/doença (BREILH, 1991; MINAYO, 1996). 

Com esse entendimento, possibilitou a ampliação do campo de atuação da força de 

trabalho de saúde/enfermagem, uma vez que transitou da nosologia médica para as 

necessidades de saúde enquanto necessidades sociais; da assistência às doenças para a atenção 

integral; e, do tratamento e reabilitação para a produção da saúde/vida. 

Todas essas propostas de construção da sistematização da intervenção de enfermagem 

representam um avanço na compreensão do processo saúde/doença e na aproximação com 

uma nova forma de pensar/fazer em enfermagem voltada para o coletivo, embora necessite de 

aprofundamento em torno das bases referenciais da saúde coletiva, bem como do processo de 

trabalho/trabalhador coletivo em saúde/enfermagem. Por outro lado, requer a apropriação 

dessas bases referenciais, por parte de um volume maior de trabalhadores da enfermagem, na 

perspectiva de contribuir com o processo de fortalecimento do SUS.  

Essas bases referenciais foram importantes para o movimento de (re)orientação do 

processo de formação em enfermagem, haja vista possibilitar uma formação comprometida 

com a produção e o domínio de tecnologias necessárias ao processo de trabalho da 

enfermagem a partir dos princípios da resolutividade, equidade e integralidade; com a 

sistematização do conhecimento que lhe é específico, considerando os perfis epidemiológicos 

do coletivo, na totalidade, nos grupos sociais homogêneos e na singularidade; com a 

articulação do seu pensar/fazer com o saber de outras áreas que conformam a produção em 

saúde, na perspectiva de contribuir com a transformação da totalidade social. Enfim, uma 

formação coerente com a realidade da produção dos serviços de saúde e com as necessidades 

de saúde da maioria da população brasileira. 
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CAPÍTULO 3 – O DESAFIO DE CONFORMAR UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

PARA A ENFERMAGEM 

 

 

Compreender a materialização da política de educação para a enfermagem, de modo 

especial, da formação na graduação, demandou o instigante exercício de construção da 

conformação histórica dos modelos e políticas de saúde, já realizada nos capítulos anteriores, 

haja vista os seus desdobramentos para a concretização do movimento de mudanças no 

processo de formação da força de trabalho em enfermagem. Esse exercício é resultado da 

compreensão da educação enquanto prática social e histórica que, não se dá num vazio 

político. Mas no conjunto das determinações e relações sociais, no embate dos grupos e 

classes sociais. Portanto, constituída e constituinte dessas relações no mesmo movimento da 

dinâmica social.  

Nesse sentido, a política de educação em enfermagem vem sendo delineada, em cada 

conjuntura, determinada por modelos e políticas de saúde, distintos, que estão em permanente 

embate. Nesse embate, a política, de modo especial no que se refere ao processo de formação, 

tem assumido, historicamente, um caráter curativo, com ênfase em procedimentos, que 

fortalece o modelo de saúde individual, privativista e centrado no hospital. Modelo esse, que 

tem se mantido hegemônico por atender aos interesses do capital, embora não responda às 

demandas da maioria da população brasileira.  

Porém, a enfermagem, em articulação com outras práticas sociais, encontra, no cenário 

dos anos 1970 e 1980, as condições necessárias para a crítica ao modelo de saúde citado e 

construção de uma política de educação comprometida com um modelo de atenção capaz de 

responder às demandas sociais. Um modelo de atenção ancorado na saúde coletiva, que 

defende a saúde como um direito universal, integral, equânime e submetido ao controle social. 

A implementação dessa política se constitui em desafio, considerando o contexto mundial 

marcado por reformas, no modelo de atenção à saúde, orientadas pela busca da eficiência do 

gasto e pela focalização na produção de serviços. 

Para o delineamento dessa política, a ABEn, sob orientação do Movimento 

Participação, assumiu a condução do trabalho, se constituindo em grande articuladora do 

processo. Instituiu alguns espaços políticos como forma de assegurar o processo de 

construção coletiva. Entre esses espaços, citamos alguns eventos científicos, os Seminários 

Nacionais para Definição de Diretrizes para a Educação em Enfermagem – SENADEN‟s e o 

Fórum de Escolas de Enfermagem Nacional e Estaduais.  
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A experiência acumulada nos Fóruns de Escolas de Enfermagem foi decisiva para a 

instituição do Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área de Saúde – FNEPAS que, 

juntamente com o Programa de Sustentabilidade das Diretrizes Curriculares de Enfermagem, 

se constituíram em estratégias de fortalecimento para as mudanças no processo de formação 

em enfermagem.  

O delineamento dessa política ocorreu em dois movimentos. O primeiro movimento 

marcado pelo processo de construção do currículo mínimo. Embora a diretoria da ABEn 

Nacional, em 1986, encaminhasse a discussão no sentido de construção de diretrizes para a 

educação em enfermagem, a categoria demandava pela construção do currículo mínimo. 

Nesse momento, não existiam condições objetivas, no âmbito da categoria, para a construção 

de diretrizes. Assim, politicamente, a ABEn acatou o encaminhamento majoritário em torno 

da definição do currículo mínimo, embora a defesa e toda a construção tenha ocorrido em 

torno de diretrizes para a educação em enfermagem. Assim, esse momento culmina com a 

apresentação e encaminhamento da proposta ao MEC, em 1991. 

O segundo movimento foi de acompanhamento da proposta de currículo mínimo, 

encaminhada ao MEC e de constituição de espaços políticos onde o debate pudesse ser 

retomado, bem como oportunizasse as escolas/cursos/faculdades a preparação necessária para 

a implantação do currículo citado além de viabilizar a discussão e encaminhamento de novas 

demandas em torno da educação em enfermagem, de modo especial com a publicação de 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem. 

Assim, os SENADEN‟s juntamente com os Fóruns de Escolas se constituíram e ainda se 

constituem em espaços políticos de retomada do movimento. 

Por se tratar de uma política construída coletivamente, apresenta-se marcada por 

conflitos e contradições que explicitam a diversidade de visões de mundo e concepções que 

permeiam a realidade social na qual a enfermagem encontra-se inserida. 

 

3.1 O movimento de construção da política de educação em enfermagem 

 

Inserida no processo ocorrido na sociedade brasileira nos anos 1970 e 1980, a 

enfermagem se mobiliza para intervir na produção dos serviços de saúde e, 

consequentemente, na democratização do setor. Essas décadas foram marcadas pelo 

surgimento de movimentos expressivos, como o Movimento de Reforma Sanitária Brasileira, 

na saúde e, o Movimento Participação, na enfermagem, que buscaram analisar a situação da 

enfermagem brasileira articulada aos problemas estruturais e conjunturais. 
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No que se refere à formação, as discussões ocorriam em torno dos marcos teóricos e 

metodológicos orientadores dessa formação, considerando os determinantes históricos; do 

modelo de atenção à saúde implícitos no ensino da enfermagem; da reflexão acerca do 

compromisso político dessa formação, na perspectiva de formar um enfermeiro comprometido 

com a mudança social. 

Essas discussões possibilitaram o delineamento de uma política para a educação em 

enfermagem, nas décadas de 1970 e 1980, cuja orientação para a formação do enfermeiro 

estabelece a construção de competências e habilidades técnica, política, ética e legal para 

intervir nos problemas de saúde/doença da população, tendo, como referência, um processo 

ensinar/aprender ativo, crítico e democrático. Essa orientação tem como base o modelo da 

saúde coletiva e o processo de democratização vivenciado, nas décadas citadas, no setor saúde 

e na sociedade brasileira em geral. 

O delineamento dessa política foi coordenado pela ABEn nacional, oriunda do 

Movimento Participação, que assume a presidência da entidade a partir de 1986. Essa 

diretoria passa a imprimir uma nova condução ao trabalho, oportunizando à categoria a 

construção coletiva de um projeto político para a enfermagem, articulando-a ao contexto das 

lutas gerais da sociedade e da educação/saúde. 

Assim, no momento de intenso debate no país em torno da construção do Sistema 

Único de Saúde – SUS, a ABEn, juntamente com as Escolas/Cursos/Faculdades de 

Enfermagem e a Secretaria de Educação Superior – SESU, encaminham um movimento na 

perspectiva de (re)orientar o processo de formação do enfermeiro. Para dar conta dessa 

(re)orientação, vários eventos foram promovidos com a finalidade de caracterizar o quadro do 

ensino de graduação de enfermagem, em nível nacional, na perspectiva de construir 

estratégias para o enfrentamento dos problemas identificados. Esse processo passou a ser 

sistematizado com a realização de quatro seminários regionais sobre o ensino superior de 

enfermagem, no período de setembro de 1986 a setembro de 1987, organizado por região 

(Norte/Nordeste, Centro, Sul e Sudeste) e um seminário nacional que aconteceu na cidade do 

Rio de Janeiro, em 1987 (FERNANDES, 2006; GALLEGUILLOS, 2001; TIMÓTEO, 2000; 

SAUPE,1998; MOURA, 1997). 

A construção dessa nova proposta foi permeada por embates entre grupos na 

enfermagem que divergiam quanto à condução metodológica do processo, bem como com 

relação à concepção de enfermagem defendida pela ABEn. Essa divergência é explicitada por 

meio dos estudos sobre perfil e competências do enfermeiro, que ocorria paralelo aos 
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seminários sobre o ensino superior de enfermagem e que teve como marco inicial a realização 

do Seminário Nacional sobre Perfil e Competência do Enfermeiro.  

O Seminário Nacional sobre Perfil e Competência do Enfermeiro foi organizado e 

convocado pela Coordenadoria Geral do Programa Nova Universidade: Avaliação e 

Aprimoramento do Ensino de Graduação em Enfermagem, do Departamento de Enfermagem 

da Universidade de Brasília – UNB, ocorrido no período de 20 a 23 de outubro de 1987. O 

evento foi desenvolvido através da parceria estabelecida entre a Secretaria de Ensino Superior 

- SESU/Ministério de Educação e Cultura - MEC e a Universidade de Brasília-UNB 

(TIMÓTEO, 2000; MOURA, 1997; FERNANDES, 2006). 

A realização desse evento explicita, por um lado, a existência de um movimento forte 

de resistência à prática democrática que passou a ser incorporada na condução da ABEn, sob 

orientação do Movimento Participação e, por outro, a permanência da concepção 

conservadora e idealizada em torno da prática de enfermagem. Dessa forma, evidencia 

posturas políticas distintas que comprometem o processo de (re)orientação da formação. 

A proposta encaminhada pela ABEn buscava a construção de subsídios para a 

elaboração de uma proposta de currículo mínimo para a formação do enfermeiro considerando 

a sua aderência com as necessidades sociais e com os princípios e diretrizes do SUS, 

preconizados pela Reforma Sanitária brasileira. Esse encaminhamento estava ancorado na 

compreensão da enfermagem como prática social, bem como na relação entre educação e 

trabalho. Desse modo, envolveu docentes, discentes, entidades representativas da categoria, 

serviços de saúde, oportunizando um amplo processo de construção coletiva. 

Metodologicamente, a discussão teve como ponto de partida a realidade concreta da situação 

do ensino nas escolas/cursos/faculdades nas diversas regiões do país, por meio da realização 

de seminários regionais e, posteriormente, a realização do seminário nacional.  

A proposta da UNB estava ancorada no conceito de competências, em geral, associado 

à compreensão de ciência e saber institucionalizado que se constitui em instrumento em 

potencial para anular a postura crítica e questionadora diante da realidade. 

Metodologicamente, inicia o processo de discussão com um seminário nacional e, 

posteriormente, realizando seminários regionais. A inversão da lógica de organização dos 

seminários, sem prévia discussão com as bases, evidencia o caráter centralizador e autoritário 

de um posicionamento. 

As duas propostas evidenciam tendências diferentes para a formação do enfermeiro. 

Uma de caráter mais técnico, privilegiando a definição do perfil e competências do 
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enfermeiro; e, outra, de caráter político, discutindo a enfermagem como prática social e 

construindo uma proposta de formação embasada na problematização da realidade social.  

Diante dessa evidência, a ABEn, percebendo a importância do diálogo entre esses dois 

processos citados, assumiu a postura política de articuladora dos trabalhos na perspectiva de 

pactuar a construção de uma proposta única, aparentemente consensual, uma vez que se 

tratava de projetos políticos divergentes. Como desdobramento da pactuação, a Comissão de 

Educação da ABEn passa a assumir a coordenação dos eventos regionais e nacionais sobre 

Perfil e Competência do Enfermeiro e sobre Ensino Superior de Enfermagem, em comum 

acordo com as representações da Comissão de Especialistas em Enfermagem da SESU e do 

Departamento de Enfermagem da UNB. 

O debate realizado, por ocasião desses eventos, forneceu as bases para a estruturação e 

aprovação dos Subsídios para a Elaboração de uma Proposta de Currículo Mínimo para a 

Formação do Enfermeiro, apresentados, discutidos e reformulados no I Seminário Nacional 

Sobre Currículo Mínimo para a Formação do Enfermeiro, realizado em Niterói-RJ, no mês de 

abril de 1989. 

Esse evento construiu uma proposta discutida na Reunião Nacional das 

Escolas/Cursos/Faculdades de enfermagem, por ocasião do 41º. CBEn em Florianópolis-SC, 

em 1989, oportunidade em que recebeu novas contribuições. As recomendações foram 

sistematizadas em uma Proposta de Currículo Mínimo para a Formação do Enfermeiro, na 

Oficina de Trabalho realizada em Brasília, no mês de maio de 1991. Essa oficina, além de 

integrar a Comissão Permanente de Educação, de Pesquisa, de Legislação e de Serviço da 

ABEn-nacional, contou com a representação do COFEn, da Federação Nacional dos 

Enfermeiros, e de ex-componentes da Comissão de Especialistas da SESU/MEC (MOURA et 

al., 2006). 

Todo esse movimento em nível nacional fortaleceu o papel da ABEn, por intermédio 

da Comissão Permanente de Educação, bem como possibilitou a consolidação da construção 

coletiva da política nacional de educação em enfermagem. De igual modo, determinou a 

instituição de novos espaços para a definição de políticas de educação em enfermagem, bem 

como de estratégias para viabilização dessas políticas, como o Fórum Nacional de Escolas de 

Enfermagem e os Seminários Nacionais para a Definição de Diretrizes para a Educação em 

Enfermagem – SENADEN. Esses espaços se constituíram em instrumentos de fortalecimento 

da articulação da ABEn com as escolas/cursos/faculdades. 

A nova proposta pretendia conferir ao enfermeiro uma formação coerente com a 

realidade da produção dos serviços de saúde e com as necessidades de saúde da maioria da 
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população brasileira, considerando os problemas em nível local e regional, assumindo o 

compromisso com o SUS. Estabelece que devem ser consideradas as bases conceituais que 

orientam as escolas/cursos/faculdades, referentes à concepção de homem, de processo 

saúde/doença, de enfermagem, de enfermeiro, de educação, do papel do educador e do 

educando. Estabelece, ainda, que a organização curricular deve contemplar os parâmetros 

referentes ao perfil profissional que se pretende construir; a análise em torno da natureza do 

processo de trabalho em enfermagem, em articulação com o trabalho em saúde, de modo a 

viabilizar dinamicidade ao processo de formação. 

Essa forma de pensar a formação do enfermeiro pressupõe uma concepção de 

educação capaz de romper com a mera apropriação do instrumental técnico para o 

desenvolvimento do processo de trabalho. Pressupõe, ainda, um processo de formação que, 

além da competência técnica, possibilite a construção da competência ética e política de 

compromisso com o atendimento às necessidades da maioria da população, constituindo-se 

em um desafio, uma vez que requer dos sujeitos envolvidos com a formação a desconstrução 

de pré - concepções e práticas pedagógicas instituídas, na perspectiva de assumir uma nova 

postura política.  

No entanto, não se constitui em processo tranquilo considerando que o espaço da 

universidade é permeado por relações de poder, por embates, conflitos e interesses 

divergentes. Posições contraditórias repercutem nas posturas de mudança ou de acomodação. 

Nesse sentido, alguns enfrentamentos podem se tornar necessários, bem como uma leitura 

crítica da realidade institucional pode ser requisito imprescindível para a consolidação de um 

projeto político de formação (GIZI e ZAINKO, 1998). 

A proposta de currículo mínimo tinha por base a compreensão do currículo como 

referência nacional no que diz respeito ao aspecto conceitual (princípios, diretrizes e 

parâmetros), à estrutura (conteúdos, metodologias e estratégias) e à formulação e 

implementação dos currículos plenos, por meio dos quais as escolas/cursos/faculdades 

expressam seu compromisso social (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 

1991).  

Com essa compreensão, a entidade estabelece entre os pressupostos e princípios 

norteadores, o fundamento de que o currículo mínimo “embora não abranja, textualmente 

todas as diretrizes, não deve negar ou impedir que determinadas referências e determinados 

conceitos venham a ser contemplados no Currículo Pleno” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE ENFERMAGEM, 1989, p. 4). Desse modo, o currículo pleno se constitui como 
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A expressão da autonomia de cada Escola [curso/faculdade] em decidir 

sobre a organização e a estrutura política, técnica, pedagógica, tecnológica e 

científica de seu processo de formação [que] devem estar mediados por um 
conjunto de referências, conceitos, estruturas e recursos (humanos, materiais, 

financeiros e de equipamentos) que assegurem um processo de formação que 

tenha aderência com os problemas de saúde da população (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1989, p.11). 
 
 

Dessa forma, o currículo pleno possibilita às escolas/cursos/faculdades a construção 

das bases teórico-metodológicas orientadoras da formação, bem como a definição do perfil 

profissional que deseja construir. Não se trata, portanto, de uma mudança de lugar de 

disciplinas ou de uma reformulação curricular, mas da construção de um processo de 

formação cuja intencionalidade política e pedagógica se explicita. Esse processo de formação 

somente adquire legitimidade com a construção de natureza coletiva (GIZI e ZAINKO, 1998). 

A proposta do currículo recomendava conteúdos mínimos para a formação do 

enfermeiro, organizados em cinco áreas temáticas: como Bases Biológicas e Sociais da 

Enfermagem; Fundamentos de Enfermagem; Assistência de Enfermagem; Administração em 

Enfermagem e Ensino de Enfermagem. As Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem 

constituída por conteúdos fundamentais das ciências biológicas e das ciências humanas; os 

Fundamentos de Enfermagem incluíam os saberes técnicos, metodológicos, meios e 

instrumentos do trabalho da enfermagem; a Assistência de Enfermagem constituídas por 

saberes teóricos e práticos que conformam a assistência de enfermagem, em nível individual e 

coletivo, prestada à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso, considerando o perfil 

epidemiológico da região, do estado e do país; a Administração em Enfermagem contém os 

conteúdos teóricos e práticos de administração da assistência e do processo de trabalho de 

enfermagem em todos os níveis de atenção à saúde; o Ensino de Enfermagem constituído por 

conteúdos teóricos e práticos que conformam o processo de formação e capacitação da força 

de trabalho da enfermagem em nível de 1º e 2º graus (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM, 1989). 

A proposta definia, ainda, o Estágio Curricular Supervisionado no final do curso a ser 

desenvolvido, obrigatoriamente, no espaço onde ocorre a produção de serviços responsáveis 

pela atenção básica de saúde, em serviços ambulatoriais e na rede de serviços hospitalares. O 

estágio deveria ser desenvolvido em um período mínimo correspondente a 1 (um) semestre 

letivo. 

Essa organização curricular considerou o processo de trabalho como eixo norteador da 

formação, na perspectiva de capacitar o enfermeiro para o trabalho coletivo em saúde, em 
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suas especificidades e níveis de complexidade. Esse trabalho deve ter como orientação a 

construção coletiva de estratégias para enfrentamento dos problemas relativos ao processo 

saúde/doença, expressos no perfil epidemiológico da região/estado/país. 

A organização em áreas temáticas possibilita a integração entre os saberes 

contribuindo para a superação da dicotomia presente na formação do enfermeiro, de modo 

especial estabelecida com a instituição do ciclo básico e do ciclo profissionalizante, bem 

como a superação da especialização precoce, garantindo a terminalidade do processo de 

formação, além de assegurar um ensino mais coerente com a realidade. A proposta apresenta, 

ainda, a preocupação em assegurar a flexibilização ao processo de formação; a articulação 

ensino/trabalho; a criação, manutenção e consolidação de grupos de pesquisa; e, a garantia de 

recursos de infra-estrutura no desenvolvimento das atividades pedagógicas.  

Essa proposta imprime uma nova configuração à formação do enfermeiro e se 

constitui em avanço em relação ao Parecer nº 163/72 MEC/CFE (BRASIL, 1972) uma vez 

que, embora denominado como currículo mínimo, a sua construção e sistematização assumem 

características de diretrizes norteadoras da formação do enfermeiro. Essa proposta representa 

uma tentativa de superação da fragmentação do eixo da formação; de mudança na ênfase dada 

ao modelo hospitalar; de ruptura com a especialização precoce, relacionada às habilitações. 

Os avanços são identificados, ainda, pela sua construção coletiva e pelo movimento político 

gerado pela categoria para o processo de elaboração.   

Ao mesmo tempo se constitui em desafio, uma vez que requer a (re)visita a saberes e a 

adoção de novas estratégias pedagógicas pelos docentes o que significa romper com saberes e 

práticas instituídos. Um desafio, também, para as instituições de formação uma vez que 

assume o compromisso com a realidade social e com mudanças na prática em 

saúde/enfermagem. 

A proposta de reformulação do currículo mínimo fundada em novas bases conceituais, 

anteriormente apresentadas, foi encaminhada para o Ministério da Educação, em 1991, para 

efeito de tramitação e aprovação, extinguindo as habilitações, rompendo com o ciclo básico e 

profissionalizante, aumentando a carga horária, redimensionando os conteúdos das ciências 

humanas e biológicas, perseguindo a valorização do compromisso com a sociedade e a 

reflexão sobre a prática profissional. Nesse momento, em 1991, a ABEn passa a acompanhar 

o processo de tramitação da proposta junto ao MEC e permanece com o debate sobre 

currículo pleno nas escolas/cursos/faculdades.  

Diversos autores que se debruçam sobre a discussão da educação em enfermagem, 

entre eles, Moura (1997), Timóteo (2000), Galleguillos (2001), Santos (2003), Fernandes 
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(2006) nos chamam a atenção para os desafios enfrentados por ocasião do processo de 

tramitação do documento no Conselho Federal de Educação que foi protocolado em 1991. 

Porém, somente em 6 de abril de 1994, foi aprovado pelo Parecer 314/94 – CFE (BRASIL, 

1994a) e homologado pela Resolução nº 1721/94 do Ministério da Educação e do Desporto 

(BRASIL, 1994b) com alterações na configuração da proposta como um todo.  

Apesar de contemplar grande parte da proposta enviada pela ABEn, as alterações 

comprometem, em certa medida, o projeto político da entidade. Mas a entidade compreendia 

que essas modificações poderiam ser contempladas pelos cursos/faculdades/escolas, por 

ocasião da construção dos seus currículos plenos, considerando a autonomia dessas 

instituições.  

As modificações dizem respeito à ausência das disciplinas da área da educação em 

enfermagem, desconsiderando o ensinar/aprender enquanto processo de trabalho da 

enfermagem, de modo especial, do enfermeiro que necessita ser instrumentalizado para os 

processos de capacitação e formação da força de trabalho em enfermagem; a definição do 

percentual da carga horária para as áreas temáticas, configurando um controle sobre o 

processo de formação do enfermeiro, limitando a construção do perfil profissional generalista 

e desconsiderando a realidade institucional e regional na qual os cursos/faculdades/escolas 

encontravam-se inseridos, além de comprometer o princípio da flexibilização do processo de 

formação. 

No que se refere à definição dos percentuais de carga horária, por área temática, a 

enfermagem entendia que a competência do então Conselho Federal de Educação deveria se 

restringir a definir os mínimos necessários para a formação. Nesse sentido, a ABEn expressa 

sua postura afirmando que,  

 

 
Qualquer especificação absoluta ou percentual de carga horária por 

matéria/disciplina significa extrapolação de competência, implicando em 
restrições aos cursos de enfermagem ou em imposição de tendências que não 

contemplam características regionais, institucionais e/ou os parâmetros e 

princípios conformadores do profissional que cada escola pretende formar 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1989, p. 13). 

 

 

Essa medida dificulta sobremaneira a construção dos currículos plenos dos 

cursos/faculdades/escolas, bem como lhes confere um certo grau de inflexibilidade, 

inviabilizando o atendimento às especificidades regionais e limitando a vocação de cada 

instituição formadora.  
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Essas modificações foram analisadas por Fraga (1994) e Saupe (1998). Dos estudos 

desses autores, extraímos a análise que realizam em torno das modificações ocorridas na 

distribuição dos conteúdos entre as disciplinas. Os conteúdos relativos à parasitologia, 

microbiologia e imunologia foram retirados da disciplina biologia e introduzidos na disciplina 

patologia. Essa mudança favorece a manutenção do enfoque do ensino centrado na doença e 

se afasta da compreensão do processo saúde/doença. De igual modo, a introdução da 

disciplina antropologia filosófica gerou uma certa inquietação na categoria em torno do seu 

significado e, desse modo, perdeu o seu caráter de base social do trabalho da enfermagem. 

As modificações anteriormente citadas não foram originadas de discussões efetivadas 

pelo coletivo da enfermagem ou como desdobramento da negociação e dos esclarecimentos 

solicitados ao grupo que representava a enfermagem naquele momento. Ao contrário, 

resultaram da ação e compreensão individual do Parecerista Virgílio Cândido Costa de Souza 

na defesa dos interesses de escolas isoladas ligadas a ele, por parentesco ou por outros 

motivos (TIMÓTEO, 2000).  

Essas modificações se constituíram em motivo de preocupação para a categoria que 

buscou, nos diversos eventos da área, espaço para expressá-la, bem como demandou a 

constituição de espaços políticos específicos para discussões e deliberações relativas à 

educação em enfermagem. Com essa intenção, foram instituídos os Seminários Nacionais de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem – SENADEN‟s, cuja primeira edição aconteceu 

de 2 a 6 de maio de 1994 no Rio de Janeiro. Atualmente (2010), já se encontra na décima 

segunda versão e vem contribuindo de forma expressiva para o aprofundamento coletivo de 

temáticas que dizem respeito à educação em enfermagem. 

A instituição dos SENADEn‟s representa o esforço da ABEn em manter as ideias 

originais do Movimento Participação na construção de diretrizes para a educação em 

enfermagem e não somente a elaboração de um currículo mínimo. Assim, se constituíram em 

fóruns, politicamente estratégicos, para a educação em enfermagem que, juntamente com os 

Fóruns Nacional e Estadual de Escolas de Enfermagem, tornaram-se espaços legítimos de 

discussão e construção de políticas educacionais para a enfermagem brasileira, se 

conformando em instâncias de participação e convivência democrática dos diversos níveis de 

formação em enfermagem. 

Os anos de 1995 e 1996 marcaram o momento de consolidação e implantação dos 

Currículos Plenos nas diversas instituições de ensino do país, coincidindo com a promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, em 23 de dezembro de 1996, Lei nº 9.394, 
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de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que define os princípios e os fins da educação 

nacional.  

A LDB, em seus desdobramentos, determina a elaboração de Novas Diretrizes 

Curriculares para o ensino de graduação. Conforme o Parecer 776/97 – MEC/CNE (BRASIL, 

1997ª), a orientação estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o 

ensino superior demanda a reconfiguração dos currículos de modo que assegurem a 

flexibilização do ensino, a otimização das estruturas e fluxos dos cursos, bem como 

atualização de técnicas e conteúdos, que capacitem o profissional para a inserção no mercado 

de trabalho de forma competente e competitiva. 

A flexibilização na reconfiguração dos currículos se materializa em ampla liberdade 

para os cursos na composição da carga horária e unidades de estudo, redução da duração dos 

cursos, sólida formação geral, práticas de estudo independentes, reconhecimento de 

habilidades e competências adquiridas, articulação teoria – prática, avaliação periódica, entre 

outros.  

Essa reconfiguração deverá contemplar elementos essenciais em cada área do 

conhecimento, campo de saber ou profissão, na perspectiva de possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente, bem como atitudes e 

valores orientados para a cidadania.  

Ao conceder ampla liberdade às IES para a construção de parcela significativa dos 

seus Projetos Político-Pedagógicos, a LDB, além de comprometer a formação, traz novas 

responsabilidades para as IES e sociedade, à medida em que permite a formação de diferentes 

perfis profissionais a partir da vocação e/ou compromisso de cada curso/escola/faculdade e, 

esse compromisso pode ser com os interesses do mercado ou com os interesses coletivos.  

O que questionamos não é a liberdade que a Lei concede às universidades, mas o que é 

feito com essa liberdade. Se por um lado, viabiliza a construção de projeto educativo que 

possibilite uma formação que contribua com a mudança da realidade social, por outro, essa 

formação pode responder exclusivamente às demandas do mercado. 

Ao analisar o percurso dos movimentos sociais na educação e, particularmente, o texto 

da nova LDB, Saviani (1997) afirma que esta é mais indicativa do que prescritiva, deixando 

muita coisa em aberto aparentemente para viabilizar as ações do MEC, mas que podem, 

também, ser tomadas pelas Instituições de Ensino Superior – IES por meio de seus Projetos 

Político-Pedagógicos visando à formação de cidadãos comprometidos com as mudanças 

educacionais. 
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De modo geral, as orientações da LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996) visam tornar a 

estrutura dos cursos mais flexíveis, na tentativa de superar o currículo mínimo que produziu 

excessiva rigidez e fixação detalhada de mínimos curriculares. No entanto, se por um lado, 

possibilita uma maior autonomia aos cursos de graduação, por outro, pode se constituir em 

mecanismo de ajuste e aligeiramento da formação, não somente com a redução de carga 

horária para os cursos de graduação mas também com a instituição dos cursos sequenciais, 

cuja base fundante diz respeito à concepção mercadológica do processo de formação. 

Essa concepção mercadológica do processo de formação privilegia a construção de um 

conhecimento instrumental, tratando, como secundária, a dimensão social, moral e ética que 

permeia essa formação
12

. Na compreensão de Cabral Neto (2004, p. 22), essa orientação 

caracteriza a visão economicista da educação que 

 

 
Tem como lastro o ideário político-econômico neoliberal que atribui à 

educação uma centralidade no desenvolvimento econômico, vinculando-a às 

demandas de mercado. Este, o mercado, na lógica neoliberal organiza e 

conduz todo o processo educacional. 
 
 

O autor nos adverte que a universidade precisa estar atenta às necessidades do 

mercado, porém não pode e não deve tornar-se refém do mesmo. Enquanto espaço de 

construção e socialização de um conhecimento crítico sobre a realidade, a universidade 

enfrenta o desafio de formar profissionais instrumentalizados para intervir de forma crítica na 

sociedade. 

A flexibilização prevista na LDB já não provocou, na enfermagem, impacto 

significativo ao introduzir uma nova nomenclatura e, consequentemente, outra organização 

curricular tendo em vista que a prática política da categoria, a partir de 1986, já ocorria 

orientada pela compreensão de diretrizes curriculares. Todo o movimento da ABEn, em 

relação à educação, sempre teve como perspectiva a construção coletiva de diretrizes 

curriculares e a sua materialização em Projeto Político-Pedagógico e não somente a 

implantação de currículo mínimo.  

Assim, a ABEn já havia se antecipado na promoção do debate em torno das Diretrizes 

Curriculares, e os cursos/faculdades/escolas já trabalhavam no sentido de consolidar seus 

projetos político-pedagógicos. Mesmo tendo em vigor um currículo mínimo, legalmente 

instituído, orientando a formação do enfermeiro, o debate acumulado pela categoria 

                                                
12 Ressaltamos que essa secundarização já era apontada no currículo mínimo para a formação do enfermeiro 

aprovado em 1994. 
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possibilitou a construção desse currículo com características que acenavam na direção de 

diretrizes. Desse modo, a enfermagem se antecipa às recomendações da própria LDB. 

Aliás, esse se constituiu em um dos grandes desafios a ser enfrentado pela ABEn, uma 

vez que permanecia entre os docentes a compreensão do currículo enquanto grade curricular e 

não como processo inacabado e portanto, em permanente construção. 

Esses desafios se complexificam na medida em que a formação do enfermeiro, que 

assume um compromisso claro com o processo de construção e consolidação do SUS 

preconizado pelo Movimento de Reforma Sanitária, acontece em um contexto econômico 

orientado pelas regras do mercado que fortalece o modelo biomédico. Esse modelo adquire 

expressão na organização e produção dos serviços, na formação e na investigação que 

encontram respaldo nos pressupostos flexnerianos e no atendimento dos interesses do 

complexo médico – industrial – farmacêutico. 

Em face desses desafios e visando estabelecer novas diretrizes para a educação em 

enfermagem, com base na realidade social brasileira, e na LDB nº 9.394, aconteceu o II 

SENADEN em Florianópolis no ano de 1997. Nesse evento, foram identificados problemas 

relacionados ao ensino de enfermagem no Brasil com destaque para o discreto avanço das 

propostas de articulação dos diversos níveis de ensino e a permanência da formação 

alicerçada no modelo biomédico com dissociação entre teoria e prática, dificultando uma 

intervenção coerente com a realidade. Ao lado dessas questões, as políticas adotadas pelo 

governo federal, no sentido de reduzir os gastos com saúde e educação, comprometiam o 

desenvolvimento das diretrizes educacionais para a enfermagem (SEMINÁRIO NACIONAL 

DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 1997). 

Esses problemas identificados expressam as dificuldades apresentadas na 

operacionalização do projeto de formação, haja vista que a categoria pouco avançou na 

implementação de propostas para resolvê-los, provavelmente em decorrência da dificuldade 

de romper com concepções historicamente instituídas ou como evidência da permanência de 

uma postura conservadora na orientação desse processo em algumas 

escolas/cursos/faculdades de enfermagem. 

Porém, a categoria, por ocasião do II SENADEn, apresenta como solução para os 

problemas a implementação do projeto político de formação pensado para a enfermagem. Por 

outro lado, diante das recomendações da LDB nº 9.394, referenda a Proposta de Currículo 

Mínimo elaborada coletivamente e apresentada à categoria, em 1989, como Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação em Enfermagem. Para tal fim, propõe o 

desenvolvimento de estratégias para a implantação das Diretrizes nos Currículos Plenos, 
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fazendo os ajustes necessários à recuperação das perdas sofridas em relação à proposta 

original (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM 

ENFERMAGEM, 1997).  

No âmbito das diretrizes formuladas na LDB que apresenta a necessidade de 

reformulação curricular, o MEC, por meio do Edital nº 4, de 4 de dezembro de 1997 

(BRASIL,1997b), solicitou que as IES enviassem propostas para a elaboração das Diretrizes 

Curriculares dos cursos de graduação. Posteriormente, essas propostas serviram de base para 

o trabalho das Comissões de Especialistas de Ensino de cada área.  

Para a enfermagem, o Edital possibilitou a mobilização dos sujeitos interessados na 

educação superior para a retomada do debate, por ocasião da realização do 3º Seminário 

Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem – SENADEn, em março de 1998, no 

Rio de Janeiro. O evento criou o espaço para a discussão das diretrizes para a educação em 

enfermagem no contexto da LDB, com o objetivo de promover o debate e definir propostas 

para a construção de diretrizes para a formação em enfermagem, diante das novas políticas 

educacionais do Estado, após a promulgação da nova LDB (SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 1998). 

No evento citado, foram retomadas as discussões em torno do ensino pautado no perfil 

e na competência do enfermeiro enquanto desdobramento do modelo de enquadramento 

apresentado pelo Ministério da Educação e do Desporto por meio da proposta de Parâmetros 

Curriculares Nacionais como pela definição de Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Superior, já em discussão no Conselho Nacional de Educação. 

As propostas de Diretrizes para o Ensino Superior foram sistematizadas pela Comissão 

de Especialistas em Enfermagem da SESU/MEC e, em dezembro de 1998, divulgados os 

primeiros documentos-síntese, cujo perfil, delineado para o enfermeiro, diz respeito a 

profissional generalista, crítico e reflexivo, com competência técnico-científica, ético-político, 

social e educativa (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM 

ENFERMAGEM, 1998). Apesar de divulgados os primeiros documentos-sínteses, foram 

solicitadas novas contribuições às IES para elaboração da versão final do documento. 

Assim, em julho de 1999, a proposta em torno das Diretrizes do Ensino de 

Enfermagem, considerando os documentos encaminhados pelas IES e pela ABEn, bem como 

considerando, ainda, o Modelo de Enquadramento das Propostas de Diretrizes Curriculares 

formuladas pelo Departamento de Políticas de Ensino Superior – SESU/MEC, determina que 

A constituição da estrutura do curso deverá garantir os princípios de 

autonomia institucional, de flexibilidade (incluindo as disciplinas 
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obrigatórias e optativas) e pluralidade no currículo, assim como a 

possibilidade de opção do corpo discente. Deve haver no currículo a 

possibilidade de opção por conteúdos que gerem competências específicas 
(habilitações) nas seguintes grandes áreas de formação: bacharel, formação 

aplicada – profissional, formação de docentes e formação de pesquisadores 

perfazendo um mínimo de 500 horas por habilitação (BRASIL, 1999, p. 3-

5). 
 
 

Essas diretrizes curriculares ignoram o esforço coletivo empreendido pela categoria no 

sentido de construir o seu projeto político. A proposta de enquadramento reduz e modifica o 

Projeto Político-Pedagógico da Enfermagem, deixando-o mais limitado que o próprio 

currículo mínimo. Retomam antigas posições, caracterizando-as como inovadoras, como a 

especialização precoce, a fragmentação do ensino básico e profissionalizante e o retorno das 

habilitações tão combatidas no âmbito da enfermagem até mesmo por grupos mais 

conservadores da profissão. A proposta prevê a inserção da modalidade de curso sequencial, o 

que compromete a missão da universidade como produtora e difusora de conhecimento, 

reduzindo-a a uma organização social que forma profissionais especialistas para atender às 

demandas do mercado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1999). 

As diretrizes citadas assumem um caráter autoritário e reducionista à medida que 

propõem o enquadramento dos cursos a um modelo préestabelecido pelo MEC, o que 

impossibilita às IES a implementação de seu próprio Projeto Político-Pedagógico e 

compromete a formação integral do profissional. As diretrizes, ainda, descaracterizam a 

necessária articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, considerados pilares de uma 

instituição universitária, ao estabelecer uma concepção fragmentada do processo 

ensinar/aprender. 

A modalidade de curso sequencial, na enfermagem, se constitui em motivo de grande 

preocupação, uma vez que poderá gerar mais um profissional com qualificação inespecífica e 

indefinida para a inserção no mundo de trabalho, o que reforçará o parcelamento do processo 

de trabalho de enfermagem. Além desses aspectos, possibilitará a expedição de certificado de 

cursos superiores considerando apenas um quantitativo de disciplinas cursadas sem 

aprofundamento teórico, técnico e político coerente com os pressupostos da saúde coletiva, 

que encontra no SUS, preconizado pela reforma sanitária brasileira, a sua materialidade. 

A proposta de enquadramento das diretrizes curriculares para o ensino de graduação 

em enfermagem gerou insatisfação no âmbito da categoria, provocando uma reação em várias 

regiões do país, deflagrando um amplo processo de discussão vindo a culminar com a 

realização, ainda em 1999, do Fórum Nacional de Escolas de Enfermagem, durante o 51º 
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Congresso Brasileiro de Enfermagem e o 10º Congresso Pan-Americano de Enfermagem em 

Florianópolis (GALLEGUILLOS, 2001; TIMÓTEO, 2000; SANTOS, 2003; FERNANDES, 

2006). 

Esse momento histórico foi marcado por embates políticos e ideológicos na 

perspectiva de construir estratégias para resistir ao enquadramento e preservar o Projeto 

Político-Pedagógico para a enfermagem brasileira, acenando novamente para o trabalho 

coletivo da categoria. Por outro lado, (re)afirmou a importância dos Fóruns de 

Escolas/Faculdades/Cursos de Enfermagem como espaço de organização política e de 

construção de políticas para a educação em enfermagem. 

Como desdobramento do fórum anteriormente citado, a enfermagem obteve o ganho 

político em torno da consolidação de um posicionamento nacional da categoria contrapondo-

se ao documento que versa sobre o enquadramento das diretrizes. Esse posicionamento foi 

expresso e formalizado na Carta de Florianópolis (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM, 1999) que serviu de base para discussões e negociações posteriores ao 

Congresso. 

Por meio do documento citado, a categoria traduz a proposta de enquadramento das 

diretrizes como  

 

 
Um texto técnico, desprovido de compromissos com a concretização de uma 

política educacional efetiva, ignorando todo um processo de discussão e 

produção democrática sobre o modelo pedagógico de ensinar e aprender em 

enfermagem. Ademais, a interpretação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, expressa no modelo de „Enquadramento das Diretrizes 

Curriculares‟, põe em risco os eixos norteadores da proposta político-

pedagógica construída coletivamente durante as décadas de 80 e 90 [do 
século XX]. E ainda retoma o caráter de decisão centralizada e especializada 

[da Comissão de Especialistas], desconhecendo a força dos atores sociais na 

consolidação de projetos que são de interesse coletivo (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1999, p. 2).  
 
 

A Carta de Florianópolis, considerada pela categoria como o Projeto Político-

Pedagógico para a enfermagem brasileira, resultou do movimento em torno da construção do 

projeto político para a enfermagem, expresso na proposta de currículo 
13

construída 

coletivamente e apresentada à categoria em 1989. A carta significou o esforço de um trabalho 

                                                
13Não é demais ressaltar que embora sob a denominação de currículo mínimo, não existe incompatibilidade entre 

o conteúdo explícito no documento e as propostas contidas na Carta de Florianópolis, considerando que todo o 

movimento empreendido pela ABEn, a partir de 1986, foi no sentido de construir diretrizes curriculares e a sua 

materialização em projeto político-pedagógico.  
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coletivo da categoria no sentido de constituir uma grande frente de resistência à proposta de 

enquadramento das diretrizes curriculares para o ensino de enfermagem. 

As deliberações contidas na Carta de Florianópolis retomam as bases teórico-

metodológicas da proposta de currículo construída em 1989. Assim, apontam para 

 

 
A formação do bacharel generalista crítico e reflexivo. Entende-se por 

generalista o profissional que é capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 
epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando 

as dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes. Esse bacharel deve 

possuir competências técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1999, p.5). 
 
 

Ao assegurar que a formação a ser construída na graduação em enfermagem é de 

natureza técnico-científica, ético-política, sócio-educativa, ultrapassa a concepção anterior, ou 

seja, confere, no nível de graduação, um preparo técnico-científico para acompanhar o alto 

desenvolvimento tecnológico da sociedade, descaracterizando o compromisso ético-político 

com a construção da cidadania. A graduação deve conferir ao enfermeiro terminalidade e 

capacidade profissional para inserção na produção dos serviços de saúde, considerando as 

demandas e necessidades prevalentes e prioritárias da população materializadas nos perfis 

epidemiológicos. 

Como forma de assegurar a formação do enfermeiro generalista, a Carta de 

Florianópolis propõe a organização de conteúdos essenciais contemplados em cinco áreas 

temáticas, ou seja, bases biológicas e sociais da enfermagem; fundamentos de enfermagem; 

assistência de enfermagem; administração de enfermagem e ensino de enfermagem. Além dos 

conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos no decorrer da formação, os cursos são obrigados 

a incluir o estágio curricular supervisionado em unidades hospitalares, na rede de atenção 

básica e na comunidade. Esse estágio deve ser desenvolvido em um período não inferior a 2 

(dois) semestres letivos e assegurar a efetiva participação do enfermeiro dos serviços de saúde 

onde o referido estágio se desenvolve. Para efeito de conclusão do curso, o aluno deve 

elaborar uma monografia sob orientação docente na área. 

A formação proposta exige que as IES criem mecanismos para aproveitamento de 

conhecimentos adquiridos pelo aluno por meio de estudos e práticas independentes, 

presenciais e/ou a distância, como as monitorias, os estágios, os programas de iniciação 

científica, os estudos complementares, além de cursos em outras áreas afins. 
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A estrutura geral do curso proposta na Carta de Florianópolis deve assegurar a 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão; garantir um ensino crítico e reflexivo, que 

possibilite a construção do perfil delineado; e, ainda, estimular a produção e socialização do 

conhecimento. Para tal deverá assegurar os princípios da autonomia institucional, da 

flexibilidade e da articulação educação/trabalho. O seu processo de implantação deve ser 

avaliado de forma permanente, a fim de permitir as (re)construções necessárias. 

A Carta de Florianópolis é a expressão de uma construção histórica e social, produto 

da organização política da categoria em torno de políticas que produzam mudanças efetivas na 

formação em saúde/enfermagem. Constitui-se em possibilidade de pactuação de estratégias de 

formação e parcerias comprometidas com a consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS, 

com base na compreensão crítica das políticas de saúde e educação. Constitui-se, ainda, em 

referência para a construção coletiva de Projetos Político-Pedagógicos. 

A carta citada foi pactuada com a Comissão de Especialistas da SESU/MEC, 

empossada em junho de 2000. Essa pactuação ocorreu por ocasião do 52º Congresso 

Brasileiro de Enfermagem, realizado em Recife/PE, no mesmo ano, momento em que a 

Comissão assumiu o compromisso com a categoria em considerar as diretrizes contidas na 

Carta de Florianópolis no momento de construção das DCN‟s. 

Nesse direcionamento, a Comissão de Especialistas assumiu em parceria com a ABEn 

Nacional, por meio da Diretoria de Educação, a construção coletiva de uma nova proposta de 

diretrizes curriculares, encaminhada à SESU/MEC para fins de aprovação. 

Ressaltamos que, durante o processo de tramitação da proposta no CNE, ocorreu uma 

audiência pública solicitada pelo Conselho Nacional de Saúde – CNS, para discutir as 

Diretrizes Curriculares das profissões da área da saúde, antecedendo o momento de sua 

aprovação. Essa audiência significou um apoio expressivo ao movimento de mudanças na 

formação da força de trabalho no campo estratégico do Sistema Único de Saúde, bem como 

possibilitou uma ampla mobilização sobre o tema envolvendo IES, entidades profissionais e 

sociedade civil. 

Assim, como produto do esforço coletivo da categoria, por meio da ABEn, a proposta 

foi aprovada e transformada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001 (BRASIL, 2001). No 

entanto, essas diretrizes não contemplam, na totalidade, a vontade e o pensamento da 

enfermagem brasileira, expressa na Carta de Florianópolis.  
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3.2 Os SENADEn’s: espaço político de pactuações da educação em enfermagem 

  

O Movimento em torno da construção de uma política para a educação em 

enfermagem, de modo especial, impulsionados a partir dos anos 1970 e 1980, demandou a 

constituição de espaços políticos que viabilizassem o debate e o encaminhamento de 

deliberações relativas à temática. Esse espaço foi materializado no Seminário Nacional de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem – SENADEn, que se constituiu em espaço 

legítimo de discussão, pactuação e construção coletiva de políticas educacionais para a 

enfermagem brasileira, para os diversos níveis de formação, bem como para o delineamento 

de estratégias para a viabilização dessas políticas. 

Esse espaço foi expressivo para o fortalecimento da organização da categoria e da 

articulação da ABEn com as escolas/cursos/faculdades, além de viabilizar a socialização e o 

aprofundamento das experiências referentes à educação, de modo especial, a formação em 

enfermagem, desenvolvidas pelas diversas escolas/cursos/faculdades.    

A proposta original para realização dos SENADEn‟s foi em caráter bienal. No entanto, 

devido ao aumento significativo de demandas relativas à educação em enfermagem, bem 

como em função da sua contribuição para as escolas/cursos/faculdades e para a ampliação da 

capacidade de gestão da ABEn, o evento, a partir do ano 2000, passou a acontecer 

anualmente.  

Dessa forma, os SENADEn‟s assumem o desafio de possibilitar o debate em torno de 

temáticas como diretrizes curriculares, projeto político-pedagógico, avaliação institucional, 

estágio, estratégias pedagógicas inovadoras, (des)articulação educação/trabalho, entre outras.  

Ao (re)visitarmos os relatórios dos eventos citados, observamos temáticas que estão 

presentes em todas as suas edições, evidenciando que, apesar dos avanços nas discussões, 

essas precisam ser retomadas como forma de repensá-las, recontextualizá-las, para assegurar a 

sua atualização e aprofundamento. Essa retomada permanente das temáticas também pode 

evidenciar a dinamicidade do processo educacional e/ou o envolvimento de novos 

profissionais com as questões relativas à educação em enfermagem.  

Para esse trabalho, sistematizamos as temáticas trabalhadas nos SENADEn‟s em 

quatro eixos, intrinsecamente articulados e interdependentes, ou seja: marcos teóricos 

metodológicos (re)orientadores da educação em enfermagem; articulação educação/trabalho 

como instrumento para a concretização de uma educação coerente com a realidade social; a 

docência como espaço de consolidação da educação em enfermagem; a avaliação como 

dimensão que promove a qualidade social.  
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3.2.1 Bases teórico-metodológicos (re)orientadoras da educação em enfermagem 

 

Os SENADEn‟s se constituem em espaços políticos para pactuação e definição de 

diretrizes para a educação em enfermagem. Ao definir as diretrizes, esses eventos constroem 

as bases teórico-metodológicas que orientam a educação e o trabalho em saúde/enfermagem. 

Desse modo, para esse trabalho, tomamos, como referência, as temáticas, os propósitos e as 

recomendações como instrumentos nos quais as bases teórico-metodológicas estão implícitos. 

Os SENADEn‟s expressaram e ainda expressam a tentativa de estimular o esforço 

coletivo para recontextualizar, criticamente, nas realidades de saúde/enfermagem, o discurso 

educacional oficial. Embora prevaleça na educação em saúde/enfermagem os aspectos 

técnico-científicos deslocados da realidade social, a ABEn, oriunda do Movimento 

Participação, assume o compromisso com uma educação que possibilite a formação de um 

enfermeiro capaz de se indignar e de produzir indignação diante das desigualdades, injustiças, 

discriminações e violência. Enfim, um enfermeiro capaz de produzir atos críticos de 

compromisso com uma saúde/sociedade menos desigual e excludente. 

Essa compreensão tem orientado a concretização dos SENADEn‟s que requer o 

exercício em torno do constante questionamento como forma de não perder de vista a 

intencionalidade que move a entidade. Essa intencionalidade se materializa na construção 

coletiva de diretrizes e encaminhamentos para a condução política da educação em 

enfermagem para os três níveis de formação, ou seja, graduação, pós-graduação e nível 

médio, de modo articulado.  

Aliás, a articulação entre os três níveis de formação tem sido a preocupação constante 

da ABEn, por considerar que a orientação para o processo de formação tem que ser única para 

as diversas categorias que compõem a enfermagem. Não teremos mudanças efetivas na 

produção dos serviços de saúde/enfermagem com profissionais de uma mesma categoria 

sendo formados com orientações políticas e pedagógicas divergentes.  

Assim, essa tem se constituído em temática sempre presente nos SENADEn‟s, embora 

em alguns esteja em maior evidência que em outros. No 1º SENADEn, em 1994, a formação 

para os três níveis da enfermagem foi debatida considerando os determinantes históricos que 

interferem na política de educação em enfermagem e a relação estabelecida entre os processos 

produtivos e as diretrizes educacionais (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA 

A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 1994). 

Esse debate acena para a necessidade de rediscutir o modelo de atenção à saúde em 

caráter curativo que tem caracterizado a produção dos serviços de saúde no Brasil. Modelo 
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esse centrado no ato médico e no hospital, que obedece a uma lógica de mercado sustentada 

por formas de financiamento, que privilegiam intervenções de alto custo e que provocam o 

fracionamento da assistência e a queda de qualidade dos serviços prestados. 

Como desdobramento desse modelo, o processo de trabalho de enfermagem encontra-

se centrado em ações de natureza propedêutica e terapêutica complementares ao ato de outros 

profissionais, havendo uma indefinição e pouca clareza do real papel do enfermeiro na 

produção dos serviços de saúde. Esse modelo tem determinado uma formação, 

predominantemente tecnicista ancorada no modelo biomédico, o que requer uma nova 

organização do processo de trabalho e a (re)orientação da formação em saúde/enfermagem.  

Para essa (re)orientação, são necessárias novas práticas pedagógicas que avancem no 

sentido de realizar um movimento prática/teoria/prática. Com esse movimento, é possível ter 

um ensino contextualizado, tendo, como referência, as necessidades de saúde da população 

expressas nos perfis epidemiológicos do país e de cada região, na perspectiva de assegurar a 

aproximação entre a formação acadêmica e a prática profissional.  

Esse processo de (re)orientação enfrenta o desafio de construir novas bases teórico-

metodológicas para a educação e o trabalho em saúde/enfermagem que contribuam com a 

mudança de postura dos sujeitos envolvidos com o processo de formação, além da construção 

de estratégias para o enfrentamento do modelo burocrático e departamentalizado que 

predomina nas universidades brasileiras e que inviabiliza processos de formação mais 

flexíveis. 

Assim, transpor essas barreiras não se constitui em tarefa fácil. Tanto é que os 

problemas relativos ao ensino de enfermagem no país foi a tônica da discussão do 2º 

SENADEn, em 1997. Nele foram evidenciadas as dificuldades que as 

escolas/cursos/faculdades enfrentaram e, ainda enfrentam para a concretização da articulação 

entre os diversos níveis de formação, numa flagrante demonstração da relação saber/poder 

que permeia a educação e o trabalho em saúde/enfermagem.  

De igual modo, a formação alicerçada no modelo biomédico com dissociação entre 

teoria e prática, permanece na realidade de algumas escolas/cursos/faculdades de 

enfermagem, dificultando uma intervenção coerente com a realidade (SEMINÁRIO 

NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 1997). Aliás, 

nos adverte Pimenta e Lima (2004) que a contraposição entre teoria e prática não é meramente 

semântica, uma vez que se traduz em espaços desiguais de poder na estrutura curricular, 

atribuindo-se menor importância à carga horária denominada prática.  
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A permanência desse modelo orientando a formação ocorre, provavelmente, em 

função da dificuldade de ruptura com bases teórico-metodológicas, historicamente, instituídas 

na saúde/enfermagem. Por outro lado, deixam implícitos os interesses econômicos privados 

que permeiam a formação em saúde com desdobramentos nas políticas públicas adotadas pelo 

Governo Federal, no sentido de reduzir os gastos com saúde e educação. Essa redução 

compromete o desenvolvimento das diretrizes educacionais para a enfermagem  

Em face da problemática evidenciada, o evento contribui com a construção de 

propostas para o enfrentamento dos problemas identificados recomendando às 

escolas/cursos/faculdades a necessidade de perseguir a articulação entre os diversos níveis de 

formação na enfermagem. Essa articulação pressupõe que os cursos de pós-graduação 

contribuam com o ensino de graduação e com o ensino em nível médio, mas também recebam 

subsídios dos mesmos, em um processo de socialização e troca de saberes. Dessa maneira, a 

formação para o conjunto da categoria é fortalecida. No entanto, o desafio está em construir 

um processo de formação ancorado na concepção de trabalho e trabalhador coletivo em 

saúde/enfermagem como um dos instrumentos que pode potencializar a concretude da 

articulação mencionada.   

Além desse encaminhamento, o evento recomenda às escolas/cursos/faculdades a 

construção de estratégias que possibilitem a superação do modelo hegemônico de formação, 

introduzindo, como aspecto fundamental a reflexão sobre o papel ético, político e social da 

universidade, no sentido de capacitar o enfermeiro para intervir, criticamente, na realidade na 

perspectiva de contribuir com a sua transformação. Nesse sentido, a construção e 

incorporação da concepção de saúde/doença como processo de produção social se constitui 

em condição indispensável para a conformação de um processo ensinar/aprender que 

contemple as características regionais e, consequentemente, coerente com as reais 

necessidades de saúde da população. 

O debate promovido forneceu as bases para o aprofundamento das discussões e 

definições das diretrizes políticas para a educação em enfermagem que foram retomadas por 

ocasião do 3º SENADEn, em 1998. Esse evento acontece no contexto das novas políticas 

educacionais do Estado, após a promulgação da LDB nº 9.394/96, como desdobramento do 

modelo de Enquadramento das Diretrizes Curriculares (SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 1998). 

Foi um evento marcado pela mobilização da categoria que rejeitava veementemente a 

proposta mencionada uma vez que contrariava o projeto político de educação para a 

enfermagem, construído coletivamente, durante os anos 1970 e 1980. Uma das grandes 
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contribuições desse SENADEn foi o posicionamento político da categoria contra a proposta 

de enquadramento. Esse posicionamento por ocasião do SENADEn vem reafirmar a 

importância desse espaço na definição da educação em enfermagem. 

Reafirmamos que o enquadramento das diretrizes curriculares compromete o projeto 

político da enfermagem ao tentar inserir uma nova lógica para a formação, à medida que 

incorpora mecanismos, que, na linguagem do setor produtivo, propõe a reaplicabilidade, a 

refuncionalidade e a qualificação tecnicista. A concretização dessa proposta de reforma 

educacional tem como pressuposto o fortalecimento de vínculos entre a educação, o 

desenvolvimento e o setor de produção. 

A proposta educacional citada procura resgatar a Teoria do Capital Humano, 

desenvolvida na década de 1960 (SCHULTZ, 1973) que busca explicar que o 

desenvolvimento econômico e a redistribuição de renda são proporcionados pela melhoria do 

nível de especialização dos trabalhadores, um aumento das habilidades e uma maior 

acumulação de conhecimento. 

As discussões realizadas construíram os instrumentos necessários para ampliar o 

debate acerca das diretrizes políticas para a educação em enfermagem, oportunidade em que 

vão sendo delineados, de forma explícita ou implícita, as bases teórico-metodológicas 

(re)orientadoras da educação e do trabalho em saúde/enfermagem. Assim, o debate é 

retomado por ocasião do 4º SENADEn, no ano 2000, com o desafio de discutir junto aos 

órgãos formadores, de modo articulado com os três níveis de formação, a materialização das 

novas diretrizes curriculares em projetos políticos pedagógicos comprometidos com uma 

formação que tenha, como referência, as necessidades de saúde da maioria da população.   

Nessa perspectiva, a concepção de competências/habilidades é incorporada aos 

projetos político-pedagógicos para a formação do enfermeiro. Embora não fique explícita a 

base referencial que fundamenta a concepção de competências/habilidades, o evento faz a 

ressalva que essas devem assegurar a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, sem 

que se traduzam em habilitações. De igual modo, o evento recomenda às 

escolas/cursos/faculdades que não sejam ofertados cursos sequenciais de formação específica 

e/ou de complementação, embora somente seja consolidada por ocasião do 6º SENADEN, em 

2002 (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM 

ENFERMAGEM, 2000).  

Nesse mesmo evento, o estágio curricular supervisionado é concebido como momento 

de síntese do processo de formação. Nesse sentido, se afasta da compreensão até então 

corrente, de que seria a parte prática do curso. Na compreensão de Pimenta e Lima (1994), o 
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estágio não se configura como atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da práxis 

profissional, entendida essa, como atividade de transformação da realidade. Assim, o estágio 

curricular se constitui em atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e 

intervenção na realidade, essa, sim, objeto da práxis. Com essa compreensão, um instrumento 

potencializador da articulação ensino/trabalho.   

Esse SENADEn ousou ao recomendar a implementação de diretrizes para a avaliação 

norteadas pelo Projeto Político-Pedagógico. Significou um passo importante na definição do 

processo de avaliação da formação no sentido de romper com uma cultura de avaliação 

classificatória e comparativa. Dessa forma, expressa o esforço no sentido de superar essa 

lógica de avaliação que se constitui em instrumento que estimula a competitividade e 

desconsidera processos de cooperação. A avaliação pressupõe desvendar onde está e para 

onde conduz a escolha ou a omissão explícita ou implícita no Projeto Político-Pedagógico.  

Ainda, como desdobramento desse seminário, a pesquisa é indicada como eixo 

norteador para o Projeto Político-Pedagógico. Essa concepção de pesquisa possibilita a 

constituição de espaços/estratégias para a conformação de novas bases teórico-metodológicas 

(re)orientadoras da educação e do trabalho em saúde/enfermagem uma vez que a partir dos 

questionamentos constantes novas necessidades vão surgindo para atender a um novo 

contexto social.  

O debate promovido construiu os elementos necessários para a retomada das 

discussões por ocasião do 5º SENADEn no ano 2001, porém não com uma forte evidência. 

Assim, não faremos referência a ele, mas sim ao 6º SENADEn, no ano 2002, quando as 

discussões são ampliadas considerando as demandas por mudanças na educação em 

enfermagem, de modo especial nos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de graduação, 

como desdobramento da implementação das novas DCNs. 

As proposições oriundas dos debates coletivos foram sistematizadas na Carta de 

Terezina e orientadas fundamentalmente pela compreensão de que as DCNs se constituem em 

ponto de partida para as mudanças necessárias, em construção, e não como exigência 

normativa que imobiliza os processos em andamento. Com essa compreensão, as diretrizes 

devem orientar a construção coletiva dos Projetos Político-Pedagógicos das instituições de 

ensino, de forma a contemplar a especificidade institucional e do local onde o curso está 

inserido, bem como o perfil desejado para um enfermeiro crítico, participativo e com 

qualidade política (ABEn/SENADEn, 2002). 

Desse modo, o desafio está na superação das limitações impostas pela estrutura das 

universidades públicas que, muitas vezes, inviabilizam a implantação/implementação de 
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propostas curriculares inovadoras, bem como a grave crise financeira na qual se encontram 

inseridas essas universidades geradas pelo modelo neoliberal que orienta as políticas de 

educação. Essa crise tem provocado a redução progressiva do quadro docente, e também a 

deterioração das instalações físicas, o que compromete a qualidade do ensino. No entanto, é 

preciso reafirmar o compromisso com a educação como bem público. 

Uma preocupação presente no seminário diz respeito à abertura indiscriminada de 

cursos, de modo especial, pelas instituições de ensino privadas, no que se refere às condições 

de infraestrutura e à qualificação de seu corpo docente. Em face dessa preocupação, o evento 

recomenda ao Conselho Nacional de Saúde – CNS e ao Conselho Nacional de Educação – 

CNE, que analisem a abertura indiscriminada de criação de novos cursos de enfermagem 

tendo em vista o aperfeiçoamento do sistema. 

O seminário reafirma a necessidade de construção de um parâmetro de referência 

nacional para a carga horária, tempo de integralização e duração dos cursos de graduação, ou 

seja, carga horária mínima de 4.000 horas, com tempo de integralização de, no mínimo, 8 

semestres ou 4 anos letivos. Ressaltamos que apesar da categoria ter definido nesse 

SENADEn a carga horária mínima, essa somente vai ser oficializada por meio da Resolução 

nº 4 MEC/CNE, de 6 de abril de 2009 (BRASIL, 2009).  

No que se refere à definição do Conselho Nacional de Educação, contida nas 

Diretrizes Curriculares para a educação profissional em nível tecnológico, que propõe a 

formação do tecnólogo também para a área da enfermagem, caracterizado como profissional 

com formação superior, de curta duração e voltada para o trabalho, a posição coletiva é de que 

seja excluída a referência à enfermagem. A força da organização política da categoria 

conseguiu impedir a inserção de cursos sequenciais na enfermagem. 

Esse posicionamento da categoria parte do pressuposto de que essa inclusão ampliaria 

a fragmentação do processo de trabalho tendo em vista a excessiva divisão do trabalho no 

interior de um mesmo recorte do conhecimento em saúde e não contribuiria para a melhoria 

da qualidade da produção e organização dos serviços de saúde/enfermagem.  

As discussões possibilitadas acenaram para a necessidade de aprofundar a analise em 

torno das mudanças ocorridas, de modo especial, as intenções e os gestos que caracterizam as 

diversas experiências de formação em enfermagem, com relação aos fins sociais, às políticas 

públicas e à regulação das práticas, que se constituíram na tônica do 7º SENADEn, no ano de 

2003.  

O evento ocorre em um contexto marcado pelo desejo coletivo de uma sociedade 

equânime e dignificadora da vida expresso em denúncias e em anúncios de projetos, propostas 
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e políticas econômicas e sociais. Esse desejo requer coerência e pressupõe a (re)articulação 

entre as intenções e os gestos dos gestores, cidadãos, usuários e profissionais da 

saúde/enfermagem. 

Com essa compreensão, o evento possibilitou a discussão em torno das diversas 

formas de construção e implementação do processo de formação, considerando as diferenças 

político-pedagógicas, sem perder de vista os fins ético-sociais que orientam a atenção em 

saúde/enfermagem. Dessa forma, são discutidos os princípios e objetivos políticos que 

permeiam as interfaces e desafios das políticas de educação e saúde, de modo especial, as 

ações estratégicas para a implantação da Política de Educação Permanente para o SUS, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos, entre outros, na perspectiva de reafirmar o compromisso com a agenda 

ética e política da Reforma Sanitária (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A 

EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2003). 

Nesse mesmo evento, o compromisso político dos cursos/faculdades/escolas com a 

formação de um enfermeiro crítico e reflexivo, capaz de se inserir na produção dos serviços 

de saúde na perspectiva da consolidação do SUS, de acordo com os princípios da reforma 

sanitária brasileira é reafirmado. Para tal, é preciso enfrentar os questionamentos sobre a 

prática de enfermagem, reconhecendo e assumindo as contradições, a pluralidade e os 

diferentes projetos políticos, ideológicos dos atores/atrizes e dos cursos/faculdades/escolas de 

enfermagem. 

Reitera, ainda, a necessidade que as escolas/faculdades/cursos de enfermagem têm de 

proporcionar o reconhecimento pelo aluno da construção do Projeto Político-Pedagógico 

como processo que deve ser construído coletivamente, criticado, incentivando a sua 

participação, bem como a compreensão do professor como aquele que aprende, que se 

apropria e produz conhecimento e da avaliação como espaço de reflexão em caráter 

processual e que deve ter por base a expressão das DCNs no Projeto Político-Pedagógico. 

Como desdobramento dessas discussões, o evento propõe a construção do PPP a partir 

de três eixos, ou seja: o epistemológico, o didático-pedagógico e o da prática; a explicitação 

da compreensão sobre competência e cuidado diante da diversidade de concepções que a 

literatura e os debates apontam; recuperação das discussões acumuladas sobre o processo de 

trabalho da enfermagem, materializado nos processos assistir/intervir, ensinar/aprender, 

investigar e gerenciar, como indissociáveis e reconhecendo que a finalidade do trabalho do 

enfermeiro é a coordenação do trabalho de enfermagem (SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2003). 
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O evento contribuiu com o (re)pensar das experiências de implantação das diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação em enfermagem a partir da análise crítica em 

torno dos avanços, dificuldades e estratégias de implantação dos princípios das DCNs 

articuladas às novas relações com os espaços da produção dos serviços e as novas 

organizações do currículo, na perspectiva de superação das tradicionais grades curriculares. 

O debate acumulado possibilitou a construção dos instrumentos necessários à 

retomada das discussões, por ocasião do 8º SENADEn, no ano de 2004, com o desafio de 

refletir, formular políticas, compartilhar propostas e estratégias pedagógicas que possam 

contribuir para a formação de profissionais de enfermagem em todos os níveis de ensino, bem 

como refletir criticamente sobre a articulação entre ensino, trabalho e pesquisa, como um dos 

fatores determinantes de qualidade na formação profissional.  

O evento foi movido pela preocupação em estabelecer os nexos entre a educação em 

enfermagem e as políticas de educação e saúde; entre a educação em enfermagem e o 

processo de produção do trabalho em saúde; e, entre a educação em enfermagem e a formação 

do educador. 

Nesse SENADEn, o processo de politização da categoria foi considerado um desafio à 

implementação de mudanças na formação, acenando para a urgência em incorporar novos 

marcos teórico-metodológicos que provoquem a mudança em educação e saúde. Desse modo, 

proporcionando aos sujeitos envolvidos efetuar as ações de mudança, ancorando essas ações 

em políticas que alimentam um processo de aprendizagem que fortaleça a construção de 

práticas inovadoras e efetivas (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A 

EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2004). 

Nesse sentido, colocou a importância de um processo de aprendizagem fundamentado 

na compreensão do trabalho como possibilidade de recriar a vida mesmo em condições 

adversas, sendo considerado como eixo estruturante à manifestação da vida. Assim, 

recomenda trabalhar com os gestores para ampliarem a visão sobre as potencialidades dos 

diferentes processos de trabalho em saúde assumindo o desafio de incorporar a integralidade 

nas práticas sociais em saúde. 

O SENADEn evidenciou a existência de um grande movimento plural de mudanças 

dos cursos/escolas/faculdades de enfermagem no sentido de transformar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais em Projetos Político-Pedagógicos, representando mais um passo na 

acumulação reflexiva e propositiva da enfermagem brasileira. Porém, há situações que 

permanecem e que merecem a atenção dos educadores, gestores e das entidades como a 

necessidade de ampliar a discussão sobre os conceitos de estágio, ensino teórico/prático e 
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práticas de supervisão das atividades citadas; a necessidade de discutir e socializar 

experiências de processos de ensino com propostas ativas e mobilizadoras, proporcionando 

momentos de formação permanente aos docentes (SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2004). 

Além das situações já citadas, estão incluídas, ainda, a necessidade de compreender a 

relevância do Projeto Político-Pedagógico como movimento em constantes mudanças, sempre 

provisório, que gera vários produtos, não como um documento a ser construído e entregue 

para um processo de avaliação das instituições formadoras. De igual modo, apresenta a 

necessidade de valorizar os SENADEn‟s como espaços de aprendizados para as 

escolas/cursos/faculdades, além da necessidade de compreender o ensino noturno como 

espaço que reflete a especificidade do trabalho em enfermagem e não somente como espaço 

para acomodação de interesses mercadológicos. 

Esse SENADEn acenou com a necessidade de aprofundamento de algumas temáticas 

relativas à educação, propondo a retomada por ocasião do próximo seminário. Assim, o 9º 

SENADEN, em 2005, assumiu o desafio de atender a algumas dessas demandas, 

materializadas no debate em torno da qualidade da educação considerando os problemas que 

permanecem permeando a educação em enfermagem, citados anteriormente. 

A qualidade da educação se constituiu como prioridade, na agenda da enfermagem 

brasileira, considerando as condições do ensino em saúde/enfermagem, visando construir 

estratégias coletivas que transponham as fronteiras da setorialidade avançando para práticas 

em saúde/enfermagem, construídas fundamentadas na integralidade, na universalidade e na 

equidade. 

A qualidade da educação da enfermagem brasileira e o estabelecimento de diretrizes 

educacionais que venham contribuir com a formação profissional na perspectiva do seu 

compromisso social se constituiu no maior desafio do SENADEn (SEMINÁRIO NACIONAL 

DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2005). 

O evento significou um expressivo espaço para aprofundar a discussão em torno da 

articulação ensino/trabalho como caminho para a qualidade da formação e da atenção à saúde; 

da avaliação como dimensão que promove a qualidade social; da docência como espaço de 

consolidação do Projeto Político-Pedagógico; e, de uma Reforma Universitária que se 

constitua em expressão da qualidade social da educação. Esses aspectos resultaram em 

recomendações expressas na Carta de Natal. 

O debate sobre a Reforma Universitária, como manifestação da qualidade social da 

educação, expressa a necessidade de defesa de uma reforma através da qual as universidades 
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possam ser definidas com base em critérios, com regulamentação e normatização que articule 

a responsabilidade pedagógica com a responsabilidade social; sejam a expressão de uma 

sociedade democrática, inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pelas diferenças e de 

solidariedade; se constituam em espaço de formação de consciência crítica em que os 

atores/atrizes encontrem espaço para repensar suas formas de vida e suas organizações 

sociais, econômicas e políticas (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A 

EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2005). 

Esse evento possibilitou o questionamento em torno da qualidade da educação como 

compromisso social da enfermagem. Ao levantar esse questionamento, a ABEn provocou a 

(re)visita a uma temática antiga e nova que se constitui em desafio permanente na área da 

educação, de modo especial, na educação em saúde/enfermagem, considerando as fragilidades 

que, ainda, se evidenciam por ocasião da sua concretização. No entanto a qualidade não pode 

ser tratada sem uma referência, uma vez que a sua busca se constitui em necessidade 

consensual. Todos os envolvidos com a educação perseguem uma determinada qualidade. É 

preciso que sejam explícitos o caráter e o compromisso que essa qualidade assume. 

Assim, a ABEn referenda a defesa da educação como bem público que requer a 

formação de sujeitos comprometidos ético e politicamente com a transformação da realidade 

social de exclusão. De modo semelhante, pressupõe rejeitar todas as formas de injustiças, 

intolerâncias e misérias. Essa defesa requer da universidade a preocupação com o mundo do 

trabalho, não no sentido meramente instrumental da empregabilidade, mas como mecanismo 

para enfrentar a exclusão social sem descurar da formação cidadã. 

Diante do debate possibilitado, a ABEn identifica a necessidade de redefinir sua 

agenda estratégica de modo a contemplar ações a serem implementadas de forma integrada 

pela entidade com as instituições de ensino, científicas, serviço e sociedade civil na 

perspectiva de melhorar a qualidade da educação em enfermagem. Essa agenda foi construída, 

em 2006, no 10º SENADEn. 

Nessa perspectiva, enfatiza a necessidade de algumas estratégias de fortalecimento dos 

Projetos Político-Pedagógicos, como a retomada dos Fóruns Estaduais de Enfermagem pelas 

ABEns com a finalidade de promover a socialização das experiências em torno dos processos 

avaliativos e construir subsídios para política de formação da enfermagem. De igual modo, 

acena para o fortalecimento dos Fóruns Estaduais de Escolas de Enfermagem na perspectiva 

de se constituírem em Fóruns de Educação em Enfermagem. Essas recomendações reafirmam 

o papel dos Fóruns como um dos espaços legítimos de construção de políticas de educação 
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em enfermagem (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM 

ENFERMAGEM, 2006). 

O SENADEn evidenciou alguns aspectos que necessitam ser consolidados como as 

experiências de articulação das diretrizes curriculares com as políticas do SUS. Nesse sentido, 

o desafio está em potencializar o Programa Saúde da Família enquanto estratégia de 

reorientação do modelo de atenção; ampliar as ações articuladas e integradoras; aprofundar o 

processo de aproximação do processo de formação com as realidades locais; fortalecer o 

controle social; incorporar de modo efetivo a interdisciplinaridade como eixo da formação.  

Esse evento teve seu momento de ápice com o estabelecimento de uma agenda 

estratégica para a educação em enfermagem na América Latina, orientando o planejamento da 

educação em função das necessidades e prioridades de saúde. Nesse sentido, contemplou a 

profissionalização da força de trabalho em saúde; a inovação curricular com enfoque para os 

problemas prioritários de saúde, orientação multiprofissional e interdisciplinar; a 

flexibilização e articulação internacional, intersetorial e entre os níveis educacionais; a 

modernização pedagógica na educação para adultos; racionalização, qualificação e 

aproveitamento da educação virtual e a distância; a melhora da qualidade, pertinência, 

relevância e equidade. Em especial, para a política de educação em saúde, no Brasil, o apoio 

às mudanças na graduação, pós-graduação, especialização, residência e educação permanente 

de forma a atender os pressupostos do SUS (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES 

PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2006). 

O conjunto dos SENADEn‟s produziu discussões profícuas em torno de temáticas 

relativas à educação em saúde/enfermagem que possibilitaram a construção dos instrumentos 

necessários para ampliar o debate acerca das diretrizes políticas para a educação em 

enfermagem, oportunidade em que vão sendo delineados, de forma explícita ou implícita, os 

marcos teórico-metodológicos (re)orientadores da educação e do trabalho em 

saúde/enfermagem. 

Nesse sentido, evidenciam a contribuição desse debate para o avanço apresentado por 

algumas escolas/cursos/faculdades na materialização das diretrizes curriculares em projetos 

político-pedagógicos comprometidos com o fortalecimento e consolidação do SUS 

preconizado pelo Movimento de Reforma Sanitária Brasileira. Mas, também, deixa 

transparente a dificuldade que essas instituições enfrentaram e, ainda enfrentam, para romper 

com marcos teórico-metodológicos historicamente instituídos e que comprometem o projeto 

político para a educação em enfermagem construído coletivamente pela categoria, sob a 

coordenação da ABEn, oriunda do Movimento Participação.  
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Esses eventos se constituíram em espaços políticos que congregaram e ainda 

congregam uma diversidade de escolas/cursos/faculdades interessadas e comprometidas com 

a construção de políticas para a educação em enfermagem, de modo articulado para os três 

níveis de formação, muito embora a sua interferência tenha sido maior no nível de graduação. 

As definições emanadas desses eventos têm legitimidade e representam a força política 

construída por esse espaço.  

 

3.2.2 A articulação educação/trabalho como instrumento para a concretização de uma 

educação coerente com a realidade social 

  

A instituição do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio da Constituição de 1988, 

viabilizou um cenário favorável para mudanças na organização e produção de serviços, bem 

como passou a exigir um novo modelo de formação em saúde/enfermagem, que ultrapasse a 

compreensão individualista e mecânica de intervir em saúde e que supere a concepção da 

formação centrada em procedimentos, elegendo o hospital como espaço privilegiado nessa 

formação. 

Nesse sentido, o desafio que está colocado para as IES se refere à ampliação do seu 

papel formador, (re)construindo-o, de modo que produza um enfermeiro capaz de se inserir 

em uma determinada realidade e possa nela intervir criticamente e construir estratégias de 

enfrentamento para os problemas relativos ao processo saúde/doença, para as quais o modelo 

biomédico mostra-se insuficiente. 

Com essa compreensão, a ABEn tem reservado espaço em todos os SENADEn‟s para 

o debate em torno da articulação educação/trabalho, embora essa temática, em algumas 

edições, não seja o foco central do debate. Desse modo, para esse trabalho daremos ênfase aos 

SENADEn‟s nos quais a temática adquire maior evidência. 

Assim, como forma de materializar as diretrizes para a educação em enfermagem, o 1º 

SENADEn, no que se refere à articulação ensino/trabalho, recomenda algumas estratégias 

como avaliação e reestruturação dos currículos plenos com base, principalmente, no perfil 

epidemiológico; desenvolvimento de projetos em articulação e parceria com os serviços; 

discussão dos currículos com os profissionais de enfermagem, entidades de classe, docentes, 

discentes e representantes da sociedade civil; reconstrução das estratégias de ensino, de forma 

a contemplar o desenvolvimento de práticas integradas de saúde em nível individual e 

coletivo; capacitação política e pedagógica dos docentes, discentes e enfermeiros; entre 

outras.   
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Porém essas recomendações somente ganham concretude no trabalho efetivo dos 

sujeitos envolvidos com o processo de formação. E demanda, portanto, a adoção de uma nova 

concepção sobre saúde e educação, bem como a superação de modelos pedagógicos e de 

produção de conhecimento cristalizados, concebidos como verdades absolutas. 

O debate promovido construiu os elementos necessários para a retomada das 

discussões por ocasião do 2º, 3º, 4º, 5º SENADEn , porém não com uma forte evidência. 

Assim, não faremos referência aos mesmos, mas sim ao 7º SENADEn, que reitera a 

necessidade de construir estratégias para melhorar a relação e o nível de comprometimento do 

ensino com os serviços. 

Essas estratégias vão se conformando por meio de políticas intersetoriais; do trabalho 

coletivo; da compreensão em torno da responsabilidade da atenção integral como inerente ao 

conjunto dos serviços e dos profissionais; e, da participação ativa de pesquisadores, 

estudantes, docentes, profissionais dos serviços, gestores, na produção e controle social dessas 

políticas, na perspectiva de superar a produção de modelos ou novas técnicas que não sejam 

coerentes com os princípios e diretrizes do SUS. 

O evento reconhece que o processo de construção dos PPPs foi marcado por 

dificuldades estruturais na articulação ensino/trabalho, evidenciando que, ainda, há muito 

caminho a ser percorrido e muitos desafios a serem assumidos. Apesar das semelhanças entre 

os PPPs, esses se encontram em momentos diferenciados no processo de implantação das 

mudanças considerando o envolvimento dos sujeitos nessa construção/implantação e as 

relações de poder estabelecidas (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A 

EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2003). 

Evidentemente, os cursos/escolas/faculdades de enfermagem se encontram diante do 

desafio de (re)construir Projetos Político-Pedagógicos coerentes com os princípios e diretrizes 

do SUS enquanto política pública. Esse desafio pressupõe a diversificação de cenários de 

aprendizagem; o aprofundamento da articulação ensino/trabalho, teoria/prática tornando o 

processo ensinar/aprender o mais próximo possível da realidade; a utilização de metodologias 

participativas de aprendizagem e  organizações curriculares que superem os modelos 

tradicionais organizados por disciplinas, em série, fragmentadas, terminais em si mesmas, 

pouco articuladas com as outras; e a incorporação da investigação como princípio educativo a 

fim de conformar a autonomia da aprendizagem permanente e reflexão da prática.  

O debate acumulado sobre a articulação ensino/trabalho possibilitou aprofundar as 

discussões por ocasião do 8º SENADEn, que referendou a humanização como elemento 

fortalecedor da relação educação/trabalho em saúde, considerando a presença expressiva das 
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tecnologias duras e/ou leve duras no processo de trabalho em saúde. Essa predominância das 

tecnologias citadas dificulta o diálogo e, consequentemente, novas formas de pensar/fazer 

saúde, que assegurem a inversão do modelo de atenção à saúde centrado em procedimentos.  

Avançar para a organização do modelo de atenção que tenha o usuário como núcleo 

das práticas requer a incorporação de tecnologias leves, uma vez que possibilitam o 

reconhecimento das necessidades sociais da maioria da população. A humanização está no 

âmbito das tecnologias leves como postura política de comprometimento com os problemas 

de saúde da população de um determinado território. 

Com essa compreensão, o evento reconheceu a importância da formação do 

trabalhador em saúde como eixo norteador para a mudança cultural necessária à implantação 

da humanização. E para que seja realizada essa formação, há necessidade não somente de 

capacitar, mas de transformar o espaço do trabalho em saúde (SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2004). 

Esse evento reconheceu os Polos de Educação Permanente em Saúde, os Fóruns de 

Escolas de Enfermagem e a estratégia VER SUS como espaços em potencial para a 

identificação de parceiros, para provocar e formular propostas de consolidação das mudanças 

na formação em saúde/enfermagem, estimular a reforma universitária e fortalecer a 

articulação ensino/trabalho. 

Por fim, a extensão universitária foi considerada como vínculo político da IES com a 

comunidade, na tentativa de superar a prática hegemônica restrita a iniciativas isoladas de 

docentes ou gestores, avançando para a compreensão da extensão como responsabilidade 

social com respaldo institucional. 

 Essas discussões forneceram as bases para ampliar o debate sobre a articulação 

ensino/trabalho por ocasião do 9º SENADEn que a reconheceu como caminho para a 

qualidade social, uma vez que possibilita a aproximação com a realidade social, para a 

identificação de problemas na perspectiva de assumir uma postura propositiva diante deles. 

Essa aproximação se constitui em instrumento que pode gerar novas práticas em 

saúde/enfermagem e um compromisso com a sua transformação. 

Assim, as recomendações se concentraram no sentido de fortalecer as vivências para a 

formação, pensando a educação permanente em saúde como um caminho para a superação de 

uma prática tecnicista; utilizar os fóruns de escolas para tomar decisões coletivas nas questões 

de interesse da profissão e dos cenários de práticas; construir Projetos Político-Pedagógicos 

coletivamente e norteados pelos princípios do SUS; fortalecer os Polos de Educação 

Permanente em Saúde como espaços de articulação educação/trabalho por meio de 
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negociações coletivas envolvendo gestores, profissionais, docentes, discentes na construção 

das políticas de saúde; rever a concepção tecnicista/biologicista que permeia o ensino e o 

trabalho de enfermagem, apontando mudanças que reforcem o compromisso social da 

saúde/enfermagem com a transformação da realidade. 

Esse SENADEn reafirmou o compromisso da ABEn com a construção de políticas 

interministeriais de interesse público, envolvendo o Ministério da Saúde – MS, o Ministério 

de Educação e Cultura – MEC, a sociedade civil por meio do Fórun Nacional de Entidades 

das Profissões da Área da Saúde – FNEPAS, entidades de ensino, Conselho Nacional de 

Saúde, estudantes, entre outros, nos eixos de ação relativos à manutenção das atuais 

estratégias de mudança no ensino de graduação e educação profissional; implantação da 

residência integrada em saúde; regulação da qualidade do ensino e da abertura de novos 

cursos de graduação; apoiar/participar na implantação/desenvolvimento dos Polos de 

Educação Permanente em Saúde; e, organização dos processos de trabalho em relação à 

remuneração, vínculos e incentivos. 

O debate acumulado no conjunto dos SENADEn‟s que enfatizaram a articulação 

ensino/trabalho nos possibilita apreender a contribuição viabilizada para as 

escolas/cursos/faculdades no sentido da incorporação aos processos de formação de novas 

práticas pedagógicas que possibilitam um processo ensinar/aprender que tem como ponto de 

partida a realidade; de cenários diversificados de práticas e estágio que extrapolam o espaço 

do hospital; processos de qualificação docente, dos enfermeiros dos serviços e dos estudantes; 

e uma maior articulação com os serviços. 

No entanto, a articulação ensino/trabalho, enquanto instrumento que possibilita uma 

formação coerente com a realidade, requer o aprofundamento das estratégias e práticas 

utilizadas para a sua concretização. Em muitas realidades essa articulação acontece em função 

de uma identidade ou parceria que foi construída com o serviço, pelo esforço individual do 

docente, mesmo estando no projeto político-pedagógico como prioridade institucional. No 

entanto, essa articulação precisa ser assegurada enquanto prática institucionalizada e não algo 

que acontece por voluntarismo ou por amizade. 

Mas a articulação entre o espaço da produção dos serviços e o espaço da formação se 

constitui em instrumento, em potencial, para a concretização de uma educação coerente com a 

realidade social concreta, na perspectiva de contribuir com a sua transformação. Essa 

articulação deve balizar o compromisso social das instituições formadoras e uma nova 

orientação para a formação em saúde/enfermagem, uma vez que tem por base os princípios e 

diretrizes do SUS. 
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3.2.3 A docência como espaço de consolidação da educação em enfermagem 

 

As mudanças na educação em saúde/enfermagem requerem, de forma semelhante, 

mudanças nas práticas pedagógicas utilizadas no espaço da sala de aula. Esse aspecto nos 

remete a pensar na necessidade de processos de capacitação permanente dos docentes para a 

nova realidade, haja vista o importante papel que assume no processo de efetivação de 

mudança na formação. Essa mudança depende, entre outros, do que os docentes pensam e o 

que fazem dela. Os docentes concretizam o processo de formação em sua maneira de 

conceber e de mediar o processo ensinar/aprender.  

Com essa compreensão, os SENADEn‟s incorporam essa temática de forma 

permanente, embora em alguns ela adquira um destaque maior. Assim, o debate possibilitado 

pelo 1º SENADEn evidenciou a necessidade de novas práticas pedagógicas como exigências 

diante do SUS, uma vez que ele tem por base as necessidades de saúde, encontra-se centrado 

no trabalho coletivo e assegura a participação dos usuários. As práticas pedagógicas não 

podem ser corporativas, uma vez que o objeto de trabalho em saúde na perspectiva da saúde 

coletiva, são os perfis epidemiológicos do coletivo. Esse objeto, para a sua transformação, 

requer o trabalho coletivo e, portanto, uma prática interdisciplinar e, consequentemente, uma 

nova postura do docente.  

Esse debate em torno da capacitação pedagógica para os docentes é constante em 

todos os eventos. No entanto é retomado por ocasião do 6º SENADEn que enfatiza a 

capacitação como um fator estruturante para que as mudanças cheguem às salas de aula e aos 

campos de prática/estágio. Essa importância assume um caráter diferente na 

saúde/enfermagem considerando que os docentes que assumem a sala de aula não 

participaram de processos de formação político-pedagógica. Ou seja, são profissionais da 

saúde/enfermagem que exercem a prática docente sem a devida qualificação.  

Com essa preocupação, os SENADEn‟s, de modo geral, recomendam a introdução da 

licenciatura nos cursos de graduação em enfermagem como forma de evitar que novos 

enfermeiros sejam formados sem a qualificação necessária para assumir um dos seus 

processos de trabalho que é o processo ensinar/aprender. Essa formação é necessária, 

conforme discutimos anteriormente, considerando a responsabilidade privativa do enfermeiro 

com a formação dos demais trabalhadores da enfermagem em nível médio. Assim, desde a 

primeira edição do evento citado, que a licenciatura é recomendada.   

No entanto, não existe uma orientação única. Ou seja, as escolas/cursos/faculdades 

estão seguindo caminhos próprios na definição e construção da licenciatura. Algumas 
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instituições estão incorporando a licenciatura articulada ao bacharelado, porém com projeto 

político específico; outras, estão incorporando a licenciatura articulada ao bacharelado com 

projeto político-pedagógico único, por considerar o movimento dialético em que um processo 

se transforma em objeto do outro.   

O debate acumulado forneceu as bases para ampliar as discussões nos seminários 

subsequentes, porém a temática é retomada de forma mais evidente por ocasião do 8º 

SENADEn  que aprofunda a discussão sobre a formação dos docentes para o processo de 

mudança e  a apresenta como um desafio que requer a desconstrução de modelos pedagógicos 

que possam estar engessando o processo ensinar/aprender e a reflexão em torno da realidade 

da saúde e da educação como mola impulsionadora de um novo fazer pedagógico. 

A formação do docente em enfermagem precisa ser visualizada nas dimensões global e 

local, compreendendo-a como política pública, de modo que os projetos elaborados 

ultrapassem a visão burocratizada da educação, da produção do conhecimento e do 

pensar/fazer fragmentados e estimulem o exercício da crítica na formação do formador 

(SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM 

ENFERMAGEM, 2004). 

Essa discussão forneceu os elementos necessários para retomada do debate no 

seminário subsequente, porém é, no 10º SENADEn, que a temática se evidencia. Esse evento  

(re)afirma a necessidade de incremento na capacitação pedagógica dos docentes em relação 

aos novos eixos conceituais que permeiam a formação em saúde; a intensificação do 

compromisso com a formação política de docentes, alunos e gestores; a incorporação dos 

enfermeiros dos campos de estágio na discussão e avaliação das condições de oferta da prática 

e estágios curriculares; a reflexão sobre o papel catalisador do coordenador do curso no 

monitoramento do Projeto Político-Pedagógico; a defesa da responsabilidade social dos 

envolvidos com a formação com as diretrizes curriculares; e, por fim, a integração entre os 

profissionais do serviço e das instituições formadoras (SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2006).  

A mudança na prática pedagógica do docente não é simples. Envolve mudanças 

conceituais, de postura, de lugares e de relações institucionais, bem como o enfrentamento de 

conhecimentos e valores cristalizados e a construção de estratégias que não estão dadas. É um 

processo que envolve conflitos, pressões e embates permanentes. 

Nesse sentido, os SENADEn‟s têm contribuído para a reflexão em torno da 

necessidade de capacitar política e pedagogicamente o docente para que a política de 

educação adquira concretude no espaço de sala de aula. Assim, as diversas instituições têm 
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investido em momentos de capacitação pedagógica para os seus docentes, resultando em 

experiências que têm contribuído para o fortalecimento das mudanças na graduação.  

De igual modo, outras iniciativas tiveram como referência a formação pedagógica em 

nível de pós-graduação lato sensu, como foi a do Programa de Profissionalização de 

Auxiliares de Enfermagem – PROFAE, que tinha, em um dos componentes, a formação de 

enfermeiros especialistas, conforme discutimos anteriormente. Porém, não se consolidou 

como política pública. 

Desse modo, a formação do docente se constitui, ainda, em um grande desafio para a 

ABEn e para as escolas/cursos/faculdades acenando para a necessidade de aprofundar o 

debate, em especial no que se refere à licenciatura, considerando as experiências exitosas que 

se encontram em efetivação. 

 

3.2.4 A avaliação como dimensão que promove a qualidade social 

 

O debate em torno da avaliação sempre esteve presente nas diversas edições dos 

SENADEn‟s, porém essa temática se torna mais expressiva em uns eventos que em outros. 

Com a LDB, foram retomadas as discussões relativas ao processo de avaliação da educação 

superior no âmbito da SESU/MEC. O 5º SENADEn, em 2001, é emblemático dessa 

preocupação, assumindo como foco central das discussões a avaliação institucional no 

contexto das novas diretrizes para a educação em enfermagem, suas prioridades, implicações 

e desafios (SEMINÁRIO DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 

2001).  

As discussões ocorreram em torno da compreensão da avaliação enquanto instrumento 

desafiante e significativo para a enfermagem, não só pelo sentido coletivo implícito mas 

também pela dimensão da repercussão. Esse momento foi igualmente favorável para a ação 

articulada de atores comprometidos com a mudança na formação do enfermeiro.  

O seminário em questão acena para a necessidade da participação de todos os atores 

envolvidos no processo de formação que impõe a revisão de posturas assumidas e ações 

desencadeadas com vistas a avançar, redimensionar propósitos em busca de possibilidades e 

potenciais não vislumbrados. Para tanto, o processo de avaliação deve considerar os 

pressupostos do Projeto Político-Pedagógico da instituição. 

O debate acumulado no evento e as respectivas demandas determinaram a realização 

da 1ª Oficina da Comissão de Especialistas de Ensino de Enfermagem da SESU/MEC, apenas 

três dias após o seminário mencionado anteriormente, em parceria com a ABEn, para discutir 
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a temática Construindo Padrões de Qualidade para os Cursos de Graduação em Enfermagem 

– Bacharelado. Como produto dessa oficina, foram validados os roteiros para autorização e 

reconhecimento de cursos de graduação em enfermagem, que, posteriormente, vão ser 

reconfigurados por ocasião do 9º SENADEn, embora assumindo, ainda, um caráter 

quantitativo.  

As discussões promovidas forneceram as bases para o debate em torno da avaliação 

por ocasião dos seminários subsequentes, porém a temática é retomada de forma mais 

expressiva no 8º SENADEn. Esse evento recomenda a necessidade de os órgãos responsáveis 

pelos processos de autorização, reconhecimento e credenciamento dos cursos, como INEP e 

SESU, utilizarem os momentos de avaliação como espaço de acompanhamento dos PPP‟s, de 

criação e de implementação de políticas, comprometidas com a melhoria da qualidade da 

educação superior no Brasil (SEMIÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A 

EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2005) 

O debate é retomado no 9º SENADEn,  ocasião em que apresenta a avaliação como 

dimensão, promovendo a qualidade social. O evento reafirma a compreensão do processo de 

avaliação como sinalizador do rumo do Projeto Político-Pedagógico, permitindo sua 

retomada, quando necessário. Desse modo, adquire importância a organização de fóruns de 

debates com profissionais do serviço que participam do processo ensinar/aprender, como 

forma de possibilitar a construção de cenários de aprendizagem coerentes com o Projeto 

Político-Pedagógico. De igual modo, a avaliação externa se constitui em instrumento 

importante para a qualidade dos cursos. Como produto desse evento, foi produzido o 

documento “Diretrizes para Avaliação dos Cursos de Graduação em Enfermagem”. 

O debate promovido nos eventos anteriores foi retomado por ocasião do 10º 

SENADEn cuja realização ocorreu no contexto das comemorações dos 80 anos da ABEn, 

quando a entidade reconheceu a necessidade de avançar na temática relativa à avaliação. Essa 

necessidade se materializou no planejamento de uma nova agenda política para a entidade, em 

especial, no que se refere ao processo de avaliação.   

Essa agenda inclui ações estratégicas para o fortalecimento da expressão política da 

enfermagem na interlocução com o Ministério da Educação e Cultura – MEC e com o 

Ministério da Saúde – MS, considerando a polêmica suscitada em relação ao processo de 

avaliação, ao debate das competências, da acreditação/certificação institucional e profissional. 

No que se refere à avaliação, o evento recomenda a construção de uma agenda pactuada 

nacionalmente pela ABEn para fortalecer o processo de avaliação dos cursos de graduação em 

enfermagem do país, envolvendo MEC/INEP, Ministério da Saúde/SGTES, entidades, 
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professores, gestores, estudantes e sociedade civil organizada (SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2006). 

A construção dessa agenda pactuada requer a revisita ao documento Diretrizes para 

Avaliação dos Cursos de Graduação em Enfermagem, produzido por ocasião do 9º 

SENADEN. Esse documento foi disponibilizado pela ABEn aos avaliadores do MEC/INEP e 

aos cursos de graduação, na perspectiva de se constituir em referência que complemente os 

processos de avaliação nas especificidades da área de enfermagem.  

No que diz respeito ao debate sobre acreditação/certificação, a ABEn parte do 

pressuposto de que, caso sejam propostas políticas de certificação, essas devem ser 

direcionadas à acreditação/certificação das instituições formadoras e serviços de saúde. Não 

deve, portanto, ser uma responsabilidade individual, que promove a competição e exclusão 

social. Os processos de acreditação/certificação se constituem em instrumentos que legitimem 

a responsabilidade do Estado em assegurar a qualidade às instituições onde se dá o processo 

de formação (SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM 

ENFERMAGEM, 2006). 

As discussões acumuladas em torno da contribuição dos SENADEn‟s para a educação 

em enfermagem nos possibilitam apreender o importante papel assumido no sentido de 

instigar a reflexão crítica em torno de temáticas relacionadas à educação, mas principalmente 

como espaços políticos de pactuações e construções coletivas de diretrizes para a educação 

em enfermagem para os diversos níveis de formação. Esse espaço tem apresentado um 

crescimento expressivo no âmbito da ABEn. 

Nesse sentido, a diversidade de atividades desenvolvidas pela ABEn, por meio dos 

SENADEn‟s, evidencia o aumento expressivo da abrangência dos temas e das demandas em 

torno da educação em enfermagem, se constituindo em espaço político privilegiado de 

discussão e construção coletiva das diretrizes norteadoras do processo de formação em 

enfermagem. Essas diretrizes são incorporadas pelas escolas/cursos/faculdades que se 

materializam em Projetos Político-Pedagógicos. 

Ao assumir a educação em enfermagem como eixo fundamental de discussão, os 

SENADEn‟s se constituem em “espaços apropriados para o repensar do „antigo‟, a descoberta 

do „novo‟, o desvelamento do „vivido‟ mas não compreendido” (SEMINÁRIO NACIONAL 

DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2003, p 2). Assim, os 

SENADEn‟s se caracterizam pelo dinamismo atribuído ao  processo de construção coletiva; 

possibilitaram e possibilitam a socialização de conhecimentos e experiências em torno de 
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novas práticas capazes de potencializar processos de mudança na formação, bem como pela 

discussão e construção das bases teórico-metodológicas orientadoras da formação. 

O investimento social e político da enfermagem na organização dos SENADEn‟s 

impulsionou a conquista e a realização de programas que imprimiram sustentabilidade à 

implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem; 

para a formação dos educadores; para a qualidade da educação universitária, formação e 

ensino técnico, ensino à distância, educação permanente. No momento atual, participa da 

construção da pós-graduação lato sensu e stricto sensu, como estratégia de regulação da 

qualidade da formação e da prática de enfermagem (MOURA et al., 2006). 

Dessa forma, a enfermagem tem ampliado sua interlocução com sujeitos envolvidos 

com a educação e com o SUS. Assim, ao longo dessas suas 10 edições, tem assumido, 

explicitamente, o compromisso com políticas de educação em saúde/enfermagem coerentes 

com o SUS, cujos princípios e diretrizes viabilizam a inversão da organização do modelo de 

atenção à saúde, historicamente em caráter individual, curativo e centrado no hospital.  

O SENADEn se configura, portanto, como espaço legítimo de pactuação e construção 

de políticas para a educação em enfermagem, permeado por embates e contradições, 

característicos de processos de construção coletiva.  

 

3.3 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em enfermagem 

 

As universidades brasileiras vêm sendo pressionadas por mudanças no processo de 

formação. Na área da saúde, esse debate já ocorre há muitos anos, e novos conceitos e práticas 

vão se conformando. As novas DCN´s representaram expressivo instrumento da necessidade 

de produzir mudanças no processo de formação, considerando que indicam um caminho para 

a organização dos cursos e possibilitam maiores compromissos da universidade com o SUS. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN´s dos cursos de graduação em saúde 

foram aprovadas, em sua maioria, entre os anos de 2001 e 2002 com a compreensão de que a 

formação na área da saúde deve contemplar o sistema de saúde no país e a atenção integral à 

saúde. No caso específico da enfermagem, as diretrizes afirmam que a formação deve atender 

às necessidades sociais, com ênfase no Sistema Único de Saúde – SUS, assegurado por 

intermédio da integralidade da atenção. 

Elas representaram uma oportunidade para mobilizar os sujeitos sociais, que devem 

construir, executar e avaliar os processos de formação dos enfermeiros, fortalecendo o 
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movimento de mudança dos modelos de formação. As DCN´s apresentam-se como 

oportunidade e como grande desafio para a formação. 

Para os cursos de graduação em enfermagem, foram fruto de grande e intensa 

mobilização da categoria inserindo-se numa correlação de forças no interior da enfermagem e 

da sociedade brasileira. Em seu conteúdo, traduzem parte dos posicionamentos da 

enfermagem brasileira por meio do documento intitulado Carta de Florianópolis, discutido 

anteriormente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1999). 

Ressaltamos que as diretrizes se constituem em uma indicação, uma recomendação, a 

expressão de uma orientação geral, em alguns momentos genérica, para não ser confundida 

com um currículo nacional. As orientações contidas nas diretrizes se constituem em estímulo 

para os cursos superarem concepções conservadoras, a rigidez, o conteudismo e as prescrições 

estritas existentes nos currículos mínimos. Porém, “não definem um caminho único” 

(FEUERWERKER e ALMEIDA, 2003, p. 351). 

Nesse sentido, a LDB nº 9.394, em seu artigo 43, esclarece que a educação superior 

deve contemplar, entre suas finalidades, o estímulo ao conhecimento dos problemas da 

sociedade, com ênfase para os problemas nacionais e regionais, prestando serviços 

especializados à população, estabelecendo, assim, uma relação de reciprocidade (BRASIL, 

1996).  

Assim, os cursos, no exercício da sua autonomia, encontram nas diretrizes espaço para 

a construção de Projetos Político-Pedagógicos recorrendo a estratégias que atendam às 

demandas políticas e sociais nacionais, bem como as necessidades e interesses locais, de 

modo a contemplar práticas em saúde que tenham por base a compreensão da saúde como 

direito de cidadania, bem como o conceito ampliado de saúde, ou seja, saúde/doença como 

processo determinado pela forma de viver e trabalhar dos sujeitos. 

Dessa forma, a mobilização do setor saúde para a definição das DCN´s significou o 

movimento em torno da tentativa de ruptura com o modelo biologicista, medicalizante e 

hospitalocêntrico que, ainda, conforma a organização das práticas em saúde, embora o 

arcabouço teórico de sustentação do SUS se afaste desse modelo. Significou, ainda, a 

possibilidade de viabilizar uma formação coerente com a política pública de saúde e com as 

necessidades de saúde, enquanto necessidades sociais, para uma melhor inserção dos 

profissionais nesse espaço e, consequentemente, um maior compromisso com o atendimento a 

essas necessidades. 

As diretrizes expressam, portanto, o compromisso dos movimentos por mudanças na 

formação em saúde com uma compreensão ampla do significado de currículo, considerando 
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que ele deve expressar o compromisso social da universidade. Com essa compreensão, 

encontra-se explícito o seu compromisso com a concretização dos princípios do SUS, 

construídos pelo movimento de reforma sanitária brasileira, expressos na integralidade da 

atenção, na equidade, no controle e na participação social na definição e implementação das 

políticas e serviços de saúde produzidos. 

Porém o texto das diretrizes apresenta alguns termos que expressam indefinições numa 

flagrante demonstração da existência de embates e disputas em torno das orientações do 

processo de mudança. Entre essas, citamos a formação por competência, cuja definição 

encontra-se orientada por uma diversidade de bases referenciais. Quanto à orientação a ser 

seguida, as diretrizes não estão bem definidas, mas indicam competências gerais. Na 

enfermagem, essas competências dizem respeito à atenção à saúde, tomada de decisão, 

comunicação, liderança, administração e gerenciamento, educação permanente. 

Essas competências enfatizam que os profissionais devem fundamentar suas práticas 

na capacidade de tomar decisão, considerando que a sua responsabilidade é para com a 

atenção à saúde, que não se encerra no ato técnico, mas na resolução do problema de saúde, 

em nível individual e coletivo. Para esse fim, as práticas dos profissionais devem ser 

realizadas, de forma integrada e contínua, com as demais instâncias do sistema de saúde.  Tal 

intento requer habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada, 

preparando os profissionais para a prática da gestão. Requer, ainda, profissionais acessíveis e 

capazes de manter a confidencialidade das informações, cabendo ao futuro enfermeiro o 

domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação. Dessa forma, os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática (BRASIL, 2001)  

A imprecisão conceitual em torno da noção de competências, explicitada no texto das 

Diretrizes Curriculares, determina orientações divergentes para a construção dos Projetos 

Político-Pedagógicos. 

Ao discutir a temática, Hirata (1994) nos alerta para a possibilidade de o conceito de 

competência estar política e ideologicamente subordinado ao interesse econômico, à produção 

mais rápida e eficaz, adequada ao mercado empresarial. Apesar dessa vinculação, as 

exigências citadas anteriormente não podem ser desconsideradas pelo processo de formação. 

No entanto devem ser submetidas à crítica considerando a necessidade de resgatar o 

compromisso social da educação com a construção de cidadãos. 

Da mesma forma que as competências, outro termo explícito no texto das diretrizes diz 

respeito à concepção de interdisciplinaridade. Compreendida por muitos profissionais, como 
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solução para os problemas relativos ao processo de formação, de modo especial no momento 

em que são exigidas mudanças curriculares. Porém, não se configura como proposta 

inovadora na enfermagem, uma vez que a categoria já promovia o debate em torno da 

concepção e já incorporava ao processo de formação nos anos 1980 por meio da organização 

dos conteúdos em áreas temáticas. 

A concepção de interdisciplinaridade pressupõe a vinculação à noção de disciplina. 

Por esse vínculo, os saberes considerados científicos bem como as profissões enfrentam o 

dilema de consolidar-se como campo legítimo de conhecimento e/ou prática, sem fechar-se 

para o diálogo com outros campos e saberes. Significa manter-se íntegro sem tornar-se 

excessivamente rígido e fechado ou, ainda, possibilitar o diálogo permanente, sem perder a 

identidade e legitimidade no manuseio de suas próprias ferramentas (RAMOS, 2003). 

De modo geral, a interdisciplinaridade propõe uma integração entre os diferentes 

campos de saberes, concretizada por meio de novas construções curriculares e diversas formas 

de se trabalhar os conteúdos disciplinares, ou seja, em áreas, módulos e unidades temáticas. 

Constituem-se, portanto, em possibilidade de superação da organização curricular fixa, 

disciplinar, centrada em conteúdos hierarquizados, embora não se configure em solução para 

esses problemas haja vista a organização burocrática das universidades.  

A organização política, funcional e burocrática das universidades é determinante para 

a organização curricular. Então, seja qual for o nome que as unidades propostas adquiram, ou 

seja, disciplinas, eixos temáticos, núcleos conceituais, grandes temas, entre outros, estão 

presentes no currículo, como forma de conformar um arcabouço, uma estrutura que permita a 

sua organização. Assim, o saber sempre será organizado segundo algum eixo, elemento ou 

categoria (VEIGA NETO, 1997).  

A superação dessa forma de organização do saber hierarquizado pressupõe  a 

flexibilização dos currículos, que permite incorporar outras formas de aprendizagem e 

formação presentes na realidade social, a partir de uma concepção ampliada do significado do 

espaço de sala de aula. Essa flexibilização requer uma nova postura que permita transpor as 

fronteiras instituídas pelas profissões, a fim de possibilitar uma maior interlocução entre as 

áreas temáticas/saberes; a articulação teoria/prática, pensar/fazer e educação/trabalho; a 

criação de estratégias pedagógicas inovadoras; a criação e diversificação dos cenários de 

aprendizagem. 

Ao abordar a temática, Cabral Neto (2004, p. 13) compreende a flexibilidade como 

parcela inerente ao processo de (re)orientação curricular. Assim, 
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Não tem uma justificação em si mesma. O seu significado está na relação 

que estabelece com o Projeto Político-Pedagógico do Curso. Sob esse ponto 
de vista, o processo de flexibilização não pode ser entendido uma mera 

modificação ou acréscimo de atividades complementares na estrutura 

curricular. Ele exige que as mudanças na estrutura do currículo e na prática 
pedagógica estejam em consonância com os princípios e com as diretrizes do 

Projeto Político-Pedagógico, na perspectiva de um ensino de graduação de 

qualidade. 

 
 

Nesse sentido, a compreensão sobre a flexibilização curricular se constitui em um 

desafio a ser enfrentado pelo coletivo envolvido com o processo de formação. Isso requer o 

exercício permanente do debate amplo e ampliado em torno da temática, haja vista as suas 

implicações dentro e fora do espaço da universidade. Não se trata de um processo simples 

uma vez que a estrutura da universidade, ainda, assume um caráter tradicional e a formação na 

área da saúde/enfermagem é marcada por uma história de conservadorismo.  

Desse modo, nos adverte Germano (2003) para a necessidade de busca constante de 

construção de estratégias para enfrentamento das barreiras institucionais, por vezes, 

engessadas e difíceis de ser transpostas. Essas barreiras, em algumas realidades, determinam 

as práticas dos profissionais envolvidos com a formação, que se traduz no imobilismo ou na 

postura de resistência aos processos de mudança. Porém, enfatiza a força de um projeto 

político-pedagógico que, enquanto processo de construção coletiva, é enriquecido e 

(re)construído a cada nova discussão, (re)criando estratégias de intervenção na realidade, 

tendo, como horizonte, a mudança. 

Nesse sentido, os movimentos dos profissionais da área da saúde/enfermagem vêm 

acumulando experiência em torno dos caminhos que as escolas/cursos/faculdades devem 

percorrer para implementar as mudanças necessárias na educação desses profissionais. As 

orientações contidas nas diretrizes podem viabilizar processos de mudanças profundos, 

baseados na construção de profissionais, capazes de intervir na realidade de forma 

propositiva, na democratização da escola/curso/faculdade e no aprofundamento do seu 

compromisso social. No entanto, como as orientações são gerais e possibilitam uma 

diversidade de interpretações podem ocorrer processos de mudanças mais tímidos e 

circunscritos. 

Com essa compreensão, o movimento de mudanças na formação dos trabalhadores da 

saúde coloca como necessidade a existência de políticas articuladas entre educação e saúde 

como condição imprescindível para o estabelecimento de um cenário político favorável às 
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mudanças citadas, que devem ser construídas nas universidades em articulação com o 

processo de produção de serviços de saúde e com os usuários (FEUERWERKER, 2001).  

Existe um conjunto de mediações entre a formação e o trabalho, que impossibilitam 

mudanças e que não podem ser compreendidas de forma linear, mas enquanto processo 

dialético. Nesse sentido, ressaltamos que concomitante ao saber/poder construído no espaço 

da universidade, outro saber/poder está sendo construído no espaço do trabalho, que, de 

acordo com as forças estabelecidas e/ou interesses políticos, em alguns momentos 

aproximam-se e em outros se distanciam, materializando-se em total desarticulação entre 

esses dois espaços institucionais (MIRANDA; MOURA; LIMA, 2003). 

A articulação entre educação e o trabalho constitui-se em horizonte para o processo de 

formação. Da mesma forma, as DCN´s e as diretrizes do SUS constituem-se em referência 

para propor o perfil profissional a ser formado, o Projeto Político-Pedagógico, a organização e 

a orientação do currículo e das práticas de ensino, a produção do conhecimento e as relações 

estabelecidas pela universidade com o sistema de saúde. 

Porém as diretrizes isoladamente não são suficientes para assegurar as mudanças 

necessárias na formação. Revisitar concepções, explorar práticas inovadoras são necessárias, 

porém não são suficientes para superar conceitos e práticas hegemônicas cristalizadas e 

solidamente instaladas nos espaços da universidade e da produção dos serviços de saúde. É 

preciso ir além. 

Nessa perspectiva, políticas claras do SUS devem indicar ações orientadoras para a 

mudança na formação. Uma política capaz de ir além das declarações de intenções e da 

existência formal de propostas, instâncias ou estruturas. Uma política capaz de gestos 

concretos no sentido de convocar o pensamento crítico e o compromisso dos atores 

envolvidos no processo de formação, ou seja, alunos, gestores da educação e da saúde, 

movimentos sociais (CECCIM e FEUERWERKER, 2004). 

Dessa forma, o objeto da mudança na formação diz respeito ao estabelecimento de 

novas relações de compromisso e responsabilidade entre universidade e o SUS, de modo a 

possibilitar a compatibilidade de perfis profissionais, de produção de conhecimento e de 

produção de serviços, cooperação e assessoramento. 

Assim, não basta somente investir na qualificação. É impossível pensar na mudança do 

ensino sem que aconteça a redefinição das práticas no espaço do trabalho. Pinheiro e Luz 

(2003) nos chamam a atenção para o fato de que é, no espaço do trabalho, que as 

transformações se fazem necessárias. Elas acrescentam que algumas experiências de 

mudanças na formação em saúde revelam que as práticas organizadas a partir das 
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necessidades sociais, representam o eixo norteador dos processos de formação tendo em vista 

a possibilidade de articular conteúdos, saberes e campos disciplinares distintos. 

Corroborando a discussão, Arrayo (2003, p. 72) acrescenta que “políticas de formação 

de trabalhadores adquirem sentido quando acompanham políticas de qualificação dos postos e 

das condições de trabalho.” 

O espaço da formação e o espaço do trabalho representam campos de educação 

política na medida em que a força de trabalho é estimulada a aprender a ler a realidade e 

entender o processo que produziu cada um dos problemas a ser enfrentado. Assim, a realidade 

concreta deve ser o fio condutor para que possamos compreendê-la a partir de uma leitura 

histórica em sua dinamicidade. Não simplesmente aceitar sem questionar, de forma resignada, 

mas compreender o real para transformá-lo. O conhecimento produzido na universidade, 

articulado com o trabalho e com usuários, torna-se instrumento de mudança (MIRANDA; 

MOURA; LIMA, 2003). 

As discussões realizadas nos possibilitam apreender que as diretrizes curriculares se 

constituíram em possibilidade para a enfermagem retomar todo o movimento político 

empreendido pela ABEn em torno da construção do projeto político para a educação em 

enfermagem, expresso na Carta de Florianópolis. 

Essa entidade, com a instituição das DCN‟s, reafirma o seu compromisso com um 

processo de formação que tem como eixo nuclear o atendimento às necessidades sociais, 

materializada no Sistema Único de Saúde – SUS. Esse atendimento às necessidades é 

assegurado por intermédio da integralidade da atenção e representa a tentativa de ruptura com 

o modelo biologicista, medicalizante e hospitalocêntrico que, historicamente, permeou o 

trabalho em saúde/enfermagem. 

No entanto, considerando o caráter de construção coletiva, elas expressam avanços, 

mas também algumas permanências. Entre os avanços, está a exclusão dos percentuais 

definidos para cada área temática presente na proposta de enquadramento, possibilitando a 

construção de Projetos Político-Pedagógicos mais flexíveis, bem como viabiliza contemplar 

as especificidades regionais, assegurando um processo de formação coerente com a realidade 

social.  

Outro avanço nas DCNs diz respeito ao retorno dos conteúdos relativos à área de 

ensino em enfermagem, embora que independentes da licenciatura. Com esses conteúdos, é 

possível assegurar um processo de formação que viabilize a capacitação pedagógica ao 

enfermeiro, para que esse assuma o processo de formação e capacitação dos demais 

trabalhadores da enfermagem em nível médio.  
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No que se refere às permanências, citamos a diversidade de concepções sobre a 

enfermagem, que permeia o texto das diretrizes, embora a ênfase seja na retomada da 

concepção de enfermagem como ciência. Incorporar a enfermagem como ciência expressa a 

compreensão idealizada de sua prática, cuja base fundante está nos referenciais teóricos e 

princípios filosóficos que norteiam a hegemonia da clínica no processo de trabalho médico, 

que tem o corpo biológico como centro de doenças e, portanto, objeto de intervenção e da 

cura.  

Outra limitação encontrada nas diretrizes diz respeito ao trabalho de conclusão de 

curso, cujo texto concede liberdade para as instituições formadoras optarem pela modalidade 

considerada mais viável. Dessa forma retirou a obrigatoriedade da monografia que ficou 

assegurada na Carta de Florianópolis. Essa deliberação retira da instituição a possibilidade de 

estimular a inserção do aluno na pós-graduação, bem como a possibilidade de ruptura com a 

cultura que permeia a pós-graduação como espaço seleto.    

No entanto, como são indicativas e permeadas por alguns termos que se caracterizam 

pela imprecisão conceitual, como a noção de competências, poderá determinar orientações 

divergentes para a construção dos Projetos Político-Pedagógicos. Se por um lado se configura 

como aspecto positivo; por outro, poderá comprometer o processo de formação. Esse aspecto 

requer a retomada constante do debate em torno das DCN‟s por ocasião dos eventos 

promovidos pela ABEn, como forma de assegurar a autonomia às instituições na construção 

de seus Projetos Político-Pedagógicos, porém, aproximá-los dos princípios e diretrizes do 

SUS, como referência para a construção desses projetos. 

 

3.4 A sustentabilidade
14

 da implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

graduação em enfermagem - DCENF     

 

A ABEn, na sua trajetória histórica de participação na construção e implantação das 

políticas de educação em saúde/enfermagem, coerentes com os princípios e diretrizes do SUS, 

vem desenvolvendo esforços, desde o ano de 2002, no sentido de acompanhar o processo de 

implantação/implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, considerada como ação estratégica para a entidade. 

                                                
14 A ABEn incorporou o conceito de sustentabilidade às suas práticas entendendo-a como o movimento 

empreendido pela entidade no sentido de assegurar o fortalecimento das mudanças na graduação em enfermagem 

por meio da implantação/implementação das DCNs nos cursos/escolas/faculdades, na perspectiva de consolidar 

o projeto político para a educação em enfermagem comprometido com o SUS preconizado pelo Movimento de 

Reforma Sanitária Brasileira. 
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Com essa compreensão, impulsionou a conquista e a realização do Programa de 

Sustentabilidade para a Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, resultado de cooperação técnica entre a ABEn e o Ministério da 

Saúde, firmado por contrato público assinado por ocasião do 6º SENADEn, em Teresina – PI, 

no ano de 2002, pela então Secretaria de Políticas de Saúde – SAS, hoje, incorporada à 

Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – SGTES/MS (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 2004). 

O programa foi construído com a missão de apoiar e assessorar as 

escolas/cursos/faculdades de enfermagem no processo de implantação/implementação das 

DCNs por meio do esforço conjunto das seções da ABEn, suas respectivas regionais e os 

Fóruns de Escolas de Enfermagem, na perspectiva de potencializar os movimentos 

desenvolvidos nas escolas/cursos/faculdades em torno da transformação da formação de 

enfermeiros para que esses assumam o compromisso com a construção do modelo de atenção 

à saúde, produção de conhecimentos e prestação de serviços voltados para as necessidades do 

SUS (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 2004). 

O programa teve como objetivo promover a apreensão crítica das DCNs no processo 

local de construção de Projetos Político-Pedagógicos – PPPs contextualizados no SUS, 

efetivamente inseridos na cultura institucional da escola/curso/faculdade de enfermagem, em 

todas as regiões do país. 

As atividades propostas pelo Sustentabilidade, em nível nacional, foram 

implementadas, no período 2002/2004, sob a coordenação da Diretoria de Educação da ABEn 

Nacional orientada por diretrizes operacionais que não mantêm uma relação hierárquica entre 

elas. A primeira diretriz adotada foi inovar as formas de organização convencionais, da qual 

surgiu a primeira aproximação com uma forma colaborativa e articulada entre 

escolas/cursos/faculdades na socialização de estratégias de implantação/implementação das 

diretrizes, coordenado pelas diretorias de educação das seções da ABEn. 

A segunda diretriz foi desenvolver a capacidade de contextualização e análise crítico-

reflexiva dos atores/atrizes envolvidos, para formulação em momentos de mudança, que 

buscou fortalecer o processo de construção coletiva de um projeto para o desenvolvimento da 

educação em enfermagem e apoiar a gestão de mudança do PPP desenvolvido em cada escola. 

A implementação das diretrizes propostas teve como objetivos desenvolver a 

capacitação dos profissionais e dos processos, com base na abordagem crítica das 

competências e da promoção/integralidade em saúde; potencializar a organização de escolas, 

docentes e estudantes, visando à constituição de atores/atrizes coletivos atuantes na 



184 

 

implantação das DCNs/enfermagem; construir, na prática, a concepção da avaliação como 

estratégia de regulação da aprendizagem individual e do desenvolvimento institucional; e, 

compreender a regulação e regulamentação da prática em enfermagem, no contexto de 

espaços de negociação e pactuação das mudanças necessárias no modelo tecnológico em 

saúde diante do impacto da integralidade em saúde (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM, 2004). 

Ressaltamos que a agenda do Programa de Sustentabilidade foi sendo construída no 

processo, cujas demandas sempre tinham como ponto de partida o espaço local, com 

consolidação regional e posterior pactuação em eventos da enfermagem em âmbito nacional. 

Nessa construção, foi conquistando e agregando diversos sujeitos e segmentos profissionais 

envolvidos com o processo de formação. Entre esses, citamos alunos, professores, 

profissionais, gestores da educação e do trabalho em saúde, dirigentes das seções e regionais 

da ABEn, representantes do movimento estudantil, conselhos de saúde, organizações de 

usuários, entre tantos outros que constituíam o coletivo alvo das atividades desenvolvidas no 

país. 

A agenda do Programa de Sustentabilidade foi operacionalizada em três eixos. O eixo 

1: qualificação dos sujeitos e dos processos pedagógicos em enfermagem; o eixo 2: avaliação 

como estratégia de regulação do desenvolvimento político-institucional e da aprendizagem 

individual; o eixo 3: regulação social e a regulamentação da prática em enfermagem. 

Esses eixos serviram de base para a avaliação do Programa de Sustentabilidade, 

realizada por Moura; Silva; Torres (2004), tendo como referência os relatórios dos projetos 

implementados nos Estados e o relatório apresentado ao Ministério da Saúde. 

Os estudos evidenciam que no eixo 1 qualificação dos sujeitos e dos processos 

pedagógicos em enfermagem, os PPPs guardam algumas semelhanças, porém se encontram 

em momentos diferentes de implantação/implementação das DCNs, cuja construção foi 

permeada por dificuldades estruturais na articulação ensino/trabalho, deixando transparente 

que, ainda, há muito caminho a ser percorrido no sentido de assegurar a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

Com relação ao perfil do egresso presente nas DCNs e nos PPPs, são coerentes com a 

formação para o SUS, porém, ainda, não é capaz de contribuir com a reconstrução da 

realidade social, requerendo o envolvimento dos profissionais dos serviços de saúde no debate 

em torno da definição do perfil do egresso que intervenha de forma crítica na realidade, de 

modo a atender às reais necessidades da população usuária dos serviços de saúde. 
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No que se refere à metodologia, os cursos/escolas/faculdades consideram a articulação 

teoria/prática como estratégia para (re)criação de novos conhecimentos, bem como o 

acolhimento do aluno no campo de prática. Porém, se constitui em desafio a adequação dos 

procedimentos didáticos à natureza do conteúdo, às características do aluno, ao contexto de 

mudança e a situação das instituições no que diz respeito às condições físicas e tempo 

disponível; a integração entre conteúdos e cargas horárias na perspectiva de superar a 

fragmentação. 

Com relação aos conteúdos, o processo tem evidenciado a importância do 

desenvolvimento de experiências de ensino interdisciplinar na comunidade, desde o primeiro 

período do curso. Porém, é necessária a inserção de conteúdos que considerem a reforma e 

ampliação da clínica, do hospital e da epidemiologia, buscando operacionalizar o princípio da 

integralidade da atenção à saúde e da construção da concepção da saúde coletiva. 

Para o processo de implantação/implementação das DCNs, as 

escolas/cursos/faculdades têm realizado oficinas e capacitações pedagógicas para gestores, 

professores e alunos. Essas oficinas e capacitações têm se constituído em espaço que 

oportuniza a aproximação com saberes e práticas pedagógicas que contribuem com a reflexão 

e superação com formas autoritárias, conteudistas e coercitivas que, historicamente, têm 

permeado o processo ensinar/aprender em saúde/enfermagem. 

Com relação ao eixo 2, avaliação como estratégia de regulação do desenvolvimento 

político-institucional e da aprendizagem individual os estudos deixam apresentar a 

necessidade de um ensino contextualizado; a reorientação da lógica de avaliação punitiva e/ou 

classificatória que atende aos interesses do mercado; a atualização das diretrizes operacionais 

e contratuais da política de ensino e supervisão de alunos durante as atividades de ensino 

teórico-práticas, contemplando as demandas dos usuários, gestores, estudantes, professores e 

dos enfermeiros dos serviços. 

Por fim, os estudos evidenciam que, no eixo 3, regulação social e a regulamentação 

da prática em enfermagem a ênfase está na necessidade de aprofundar a articulação entre os 

três níveis de formação; a necessidade de reconhecer e respeitar todos os atores/atrizes 

envolvidos com o processo de regulação do modelo de prática profissional; compreender a 

regulação do ensino e da pesquisa como estratégia de regulação da prática na saúde; 

considerar as diferenças e semelhanças das escolas/cursos/faculdades; articular os princípios 

das DCNs em nível médio e graduação; a necessidade de participar da construção de pactos e 

acordos sobre as mudanças no modelo de conhecimentos e tecnologias da saúde que afetam a 

prática da enfermagem.  
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Entretanto, os relatórios do Programa apresentam algumas dificuldades evidenciadas 

em alguns cursos/faculdades/escolas no país, como: a frágil articulação entre os serviços de 

saúde e os órgãos formadores repercutindo na baixa adesão dos enfermeiros dos serviços ao 

ensino de enfermagem; prejuízos no ensino teórico prático em função de exigências feitas 

pelo órgão responsável pela fiscalização do exercício profissional da enfermagem, que 

extrapolam o seu campo de competência; a fragilidade da contribuição da universidade nos 

espaços de produção dos serviços e na comunidade; estruturas da universidade fragmentadas, 

rígidas e burocráticas; a falta de uma política para abertura de cursos da saúde comprometida 

com as condições efetivas para a oferta e a melhoria da qualidade do ensino de saúde no país. 

Em face das dificuldades, o relatório acena com o desafio para as 

escolas/cursos/faculdades de assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido pelo 

Programa de Sustentabilidade no contexto dos Fóruns de Educação Permanente em Saúde. 

Para a ABEn, a necessidade de aprofundar o trabalho realizado de modo a fortalecer a 

capacidade de gestão do processo de transformação das DCNs em PPPs (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 2003). 

Porém, reconhece que esses desafios vão requerer uma construção processual, cujo 

ritmo é determinado pelas escolas/cursos/faculdades considerando suas circunstâncias, 

embora a experiência acumulada com o Programa de Sustentabilidade tenha evidenciado que 

essas instituições podem ser sensíveis a provocações e responder às demandas geradas por 

iniciativas concretas e coerentes com as suas necessidades, de forma inclusiva e democrática.  

Os desafios mencionados forneceram as bases para a construção de alguns 

encaminhamentos na perspectiva de que se traduzam em agenda de trabalho para a ABEn 

como forma de aprofundar o trabalho desenvolvido pelo Programa de Sustentabilidade. Entre 

esses encaminhamentos, merece destaque a necessidade de intensificação do movimento de 

construção/implantação do Projeto de Cooperação entre o Ministério da Saúde e a ABEn. 

(MOURA; SILVA; TORRES, 2004).  

Podemos apreender que se trata de uma programa ousado, do qual participou um 

conjunto de escolas/cursos/faculdades bastante heterogêneo e em momentos e ritmos 

diferentes no processo de implantação/implementação das mudanças na formação. O 

programa possibilitou o crescimento do processo de apreensão crítica das DCNs pelos 

docentes, discentes e gestores dos cursos/faculdades/escolas de enfermagem, bem como 

contribuiu para o crescimento da participação das escolas/cursos/faculdades nos eventos 

promovidos pela ABEn e na estratégia de fortalecimento/criação dos fóruns de escolas. De 
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igual modo, contribuiu para o processo de capacitação dos gestores, docentes e discentes 

possibilitando o fortalecimento do movimento de mudanças na graduação em enfermagem. 

Assim, embora o Programa de Sustentabilidade não tenha conseguido prosseguir, 

representou um espaço e uma estratégia política da ABEn imprescindível para o 

fortalecimento do processo de implantação/implementação da DCNs em enfermagem. De 

igual modo, possibilitou o aprofundamento da articulação da entidade com as 

escolas/cursos/faculdades, bem como reafirmou o seu papel aglutinador e catalisador, além de 

legitimar o trabalho historicamente realizado por essa entidade na defesa e consolidação da 

educação em enfermagem, no Brasil.    

 

3.5 O Fórum de Escolas de Enfermagem como espaço político para o fortalecimento do 

processo de (re)orientação da formação em enfermagem 

 

O Fórum de Escolas de Enfermagem se constitui em espaço para a mobilização e 

articulação política de representantes de escolas/cursos/faculdades em torno das questões 

relativas à educação em saúde/enfermagem. Desse modo um instrumento importante para o 

desencadeamento e fortalecimento das mudanças no processo de formação em enfermagem.  

Apesar de formalmente instituído, em 1990, por ocasião do 42º Congresso Brasileiro 

de Enfermagem, a sua constituição nos remete aos anos 1939. Assim, considerando a sua 

importância, sentimos a necessidade de reconstruir o processo de conformação histórica do 

Fórum de Escolas, para, em seguida, situá-lo no espaço da ABEn.  

 

3.5.1 Conformação histórica do Fórum de Escolas de Enfermagem 

 

Falar sobre o Fórum de Escolas de Enfermagem nos remete aos anos 1939, quando é 

organizada a primeira Comissão de Educação da ABEn. Por meio dessa comissão, a entidade 

procurou viabilizar as discussões de temáticas relativas à educação em enfermagem, de modo 

especial, com relação aos projetos de criação de novas escolas de enfermagem e a sua 

aderência às novas realidades. De modo geral, as atividades dessa comissão eram confundidas 

com as específicas da diretoria da ABEn, uma vez que a discussão da educação está presente 

desde a criação da entidade, conforme discutimos anteriormente. 

Porém, a institucionalização de um órgão específico para discussão dos problemas 

relativos à educação em enfermagem acontece, em 1946, sob a denominação de Divisão de 

Ensino de Enfermagem, posteriormente, Divisão de Educação. Pertenciam a essa divisão as 



188 

 

enfermeiras que integravam o corpo docente das escolas de enfermagem e as superintendentes 

de serviços.  

Posteriormente, essa comissão passou a ser constituída por diretoras de escolas de 

enfermagem reconhecidas pela ABEn, na época ABED; diretoras de serviços de enfermagem 

de hospitais e rede de atenção básica e de outras organizações que se relacionassem com o 

ensino de enfermagem; professoras, supervisoras e enfermeiras que lidassem com estudantes 

de cursos básicos de enfermagem; enfermeiras membros da ABED, responsáveis pelo ensino 

das escolas de práticos reconhecidas pelo Estado ou pela União. 

Essa divisão tinha como objetivos estudar todos os assuntos relacionados ao ensino de 

enfermagem; procurar melhorar os padrões de enfermagem a fim de prestar melhor 

assistência ao público; cooperar com a ABED, hoje ABEn, no sentido de desenvolver o senso 

de responsabilidade e interesse pelos assuntos referentes à enfermagem entre os membros que 

se dedicavam à administração de escolas, ao ensino e à supervisão de estudantes 

(CARVALHO, 1976). 

A preocupação residia no fato de não existir uma uniformidade com relação ao nível 

de escolaridade para acesso ao ensino de enfermagem. As escolas divergiam quanto ao nível 

necessário. Assim, umas exigiam certificado de conclusão do curso secundário, enquanto 

outras exigiam o certificado de conclusão do curso ginasial ou equivalente para admissão nas 

escolas de enfermagem.  

A categoria criou uma expectativa muito grande em relação à aprovação da Lei nº 

775/49 da Presidência da República que dispõe sobre o ensino de enfermagem no Brasil, 

como solução para esse problema. Porém, a Lei não conseguiu assegurar essa uniformidade.
15

 

Esse foi um dos aspectos na Lei que gerou insatisfação na categoria. Porém, a ABEn não se 

posicionou em defesa dos interesses da categoria (CARVALHO, 1976). Essa postura 

evidencia um descompasso entre os interesses da categoria e a orientação política da entidade.  

Por outro lado, com a expansão econômica, a partir dos anos 1940, a indústria 

hospitalar começa se desenvolver, passando a incorporar tecnologia desenvolvida, que vai 

requerer uma força de trabalho qualificada para o serviço de enfermagem. Assim, as 

enfermeiras diplomadas, como eram denominadas, na época, passam a compor a força de 

trabalho do hospital, organizando em novos padrões o serviço de enfermagem. As enfermeiras 

passam a ser admitidas para assumir a responsabilidade com a organização do espaço 

hospitalar e com o treinamento dos demais membros da enfermagem. 

                                                
15 Para um detalhamento maior sobre o assunto, ver o trabalho de Carvalho (1976). 
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Esse cenário trouxe novas demandas para a entidade que necessitou passar por uma 

organização interna. Com a aprovação de alterações no regimento interno da divisão, em 

1954, foram criadas comissões permanentes. Entre essas, a Comissão Permanente de 

Diretoras de Escolas de Enfermagem. Essa comissão se constituía em “órgão técnico de 

consulta da Divisão de Educação, cuja finalidade era contribuir no traçado das diretrizes de 

ensino de enfermagem em seus vários níveis” (CARVALHO, 1976, p. 135). 

O momento de reordenamento interno da entidade coincide com o processo de 

expansão do ensino de enfermagem de graduação e de nível médio. Assim, a constituição 

dessa comissão foi estratégica para a ABEn no sentido de possibilitar o contato e a 

socialização de ideias entre as diretoras como indispensáveis para a formação de um consenso 

no que se refere ao ensino de enfermagem.  

Em 1954, é iniciado um movimento das diretoras de escolas no sentido de transformar 

a comissão anteriormente citada em Associação das Diretoras de Escolas de Enfermagem, 

com diretoria própria, o que veio a se concretizar, apenas, em 1975, sob a denominação de 

Associação Brasileira de Escolas de Enfermagem – ABEE. 

Essa entidade foi uma iniciativa de docentes da Escola Paulista de Enfermagem, criada 

oficialmente, na Assembléia-Geral do 27º Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado em 

agosto de 1975, na cidade de Salvador/Ba. A necessidade de criação de um espaço específico 

para diretoras de escolas explicita uma concepção elitista e idealizada sobre a prática de 

enfermagem.  

No entanto, a constituição da ABEE ocorreu com total apoio da ABEn e tinha 

objetivos semelhantes aos da Comissão de Educação, ou seja, 

 

 
Estudar os problemas relacionados com o ensino nos diferentes níveis de 
enfermagem e com a seleção e preparo do corpo docente; atender às 

solicitações das escolas e dos cursos de enfermagem, referentes à elaboração 

de regimentos e à seleção dos campos de prática; promover reuniões de 

diretores e professores, de âmbito nacional e regional, para o estudo de 
assuntos relacionados ao ensino de enfermagem, em seus diferentes níveis; 

manter entrosamento com as seções no que se refere aos assuntos de 

educação e enfermagem; manter-se vigilante em tudo que diz respeito à 
legislação do ensino de enfermagem (CARVALHO, 1976, p. 94). 

 
 

Ao assumir objetivos semelhantes aos da ABEn, a ABEE ocasiona duplicidade de 

práticas entre as entidades, tornando difícil demarcar espaços específicos de intervenção. No 

entanto, essa duplicidade de práticas se constituiu em estratégia política para assegurar a 

alternância de poder entre grupos de enfermeiros oriundos de São Paulo e do Rio de Janeiro, 



190 

 

conforme comenta Oliveira (2008) “[...] ela surge por uma necessidade de alternância de 

poder [...] um grupo assumia a ABEn Nacional [antes, ABEn Central] e o outro grupo 

assumia a ABEE”. 

Corroborando essa discussão, Moura (2008) lembra que em 1980 o grupo de São 

Paulo recupera a direção da ABEn Nacional, por ocasião do pleito eleitoral e a ABEE fica sob 

a direção do grupo do Rio de Janeiro.  

Essa dinâmica interna do movimento representou um processo de acomodação dos 

interesses dos grupos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que se revezam no poder na 

perspectiva de manter uma tradição elitista e hegemonizado por forças políticas identificadas 

com o ideário social conservador que permeou a entidade durante décadas. A hegemonia dos 

grupos tradicionais influenciou decisivamente a definição da prática política na entidade. A 

força da tradição possibilitou a conciliação de interesses corporativos de dois estados da 

Nação em detrimento do compromisso com os interesses universais. 

Essa lógica de organização é discutida no estudo de Vasconcelos (2006, p.63) 

oportunidade em que o autor, ao refletir sobre política e gestão no SUS, faz algumas 

observações pertinentes com a prática citada anteriormente. O autor afirma que a lógica que 

orienta a organização de uma entidade condicionada pela tradição, 

 

 
Oscila entre um burocratismo conservador indiferente aos pleitos de 

cidadania e um informalismo amador avesso à racionalização, ambos 

permeáveis aos interesses dos grupos dominantes em cada contexto 

específico. Nesse cenário imperam padrões de gestão em que a racionalidade 
instrumental está a serviço do „status quo‟. 

 

 

Essa característica vai marcar a prática da entidade, até os anos 1980, quando a ABEE 

é extinta, conforme nos recorda Moura (2008) 

 

 
[...] o último encontro foi em 1981, em São Paulo, para discutir a mudança 

do currículo mínimo [...] a ABEE não aceitou a discussão, porque [nessa 
época] já se discutia que o currículo tinha [uma relação] com a estrutura 

social, e não foi aceito. A partir [desse momento] a ABEE foi para a UERJ e 

[foi extinta] na UERJ. 

 

 

Esse momento é marcado por um movimento de crítica à prática da entidade no 

cenário do processo de luta pela democratização do país e, consequentemente, da 

saúde/enfermagem. É esse contexto que possibilita as condições para a construção e 

fortalecimento do Movimento Participação na ABEn, conforme discutimos anteriormente. 
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Esse movimento assume a diretoria da entidade, citada, em 1986, introduzindo uma nova 

dinâmica de trabalho. 

Assim, a nova diretoria da ABEn, oriunda do Movimento Participação reconhece a 

necessidade de rever a posição da categoria com relação à ABEE uma vez que já esgotara seu 

poder de aglutinar as escolas de enfermagem. Desse modo, constitui uma comissão que 

realiza um exaustivo e minucioso estudo sobre a sua atuação e um criterioso levantamento a 

respeito do patrimônio financeiro, físico e cultural da ABEE. 

 

 
Nós formamos uma comissão porque não sabíamos como a ABEE estava. 

Nós não tivemos acesso aos documentos. Há muito tempo, acho que 2 anos, 
3 anos, 10 anos, que ela não funcionava e nós propusemos naquela tarde que 

fosse criada uma comissão para estudar a situação legal, jurídica, política da 

ABEE: número de sócios, patrimônio, tudo isso.  Essa comissão foi formada. 

Trabalhamos de 1986 a 1987. Apresentamos o resultado desse nosso 
trabalho [...] todas as questões jurídicas [...] essa entidade já tinha sido 

extinta porque no seu estatuto dizia que por 2 mandatos [não havendo] 

diretoria eleita, o seu patrimônio passava pra ABEn e na verdade não tinha 
patrimônio nenhum, apenas algumas pastas. Era tudo que tinha trancado 

num armário na UERJ. Então na verdade a ABEE ela nunca teve uma 

representatividade (MOURA, 2008). 

 
 

O relatório do estudo, realizado no período de 1986 a 1987, foi apresentado em 

reunião do Comitê de Escolas e, posteriormente, referendado na Assembleia Nacional de 

Delegados, por ocasião do 39º Congresso Brasileiro de Enfermagem ocorrido em 1987, em 

Salvador/BA. Essa assembleia deliberou pela extinção da ABEE, porém isso não foi um 

processo tranqüilo, haja vista que foi marcado por forte resistência do grupo que compunha a 

ABEE.   

Ressaltamos que, apesar da existência da ABEE, as diretoras de escolas se reuniam 

por ocasião de eventos da categoria, de modo especial, no espaço dos Congressos Brasileiros 

de Enfermagem. Porém, não era uma prática sistematizada, com pauta específica e com 

expressão política como acontece atualmente. Os congressos não tinham uma pauta específica 

de discussões ou reservada para as diretoras de escolas, embora existisse uma demanda. As 

diretoras aproveitavam o espaço dos congressos para se reunirem no momento em que existia 

uma demanda para pensar estratégias visando ao enfrentamento dos problemas ou situações 

existentes.  

Para atender às demandas crescentes em torno da educação em enfermagem, a ABEn 

instituiu os Comitês de graduação, pós-gaduação e nível médio, embora essa não fosse a 
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pretensão da nova gestão da entidade, que defendia a necessidade de discussão e formulação 

de políticas de educação em enfermagem de modo articulado para os três níveis de formação 

 

 
[...] na ingenuidade do movimento participação e da [diretoria de] educação 

coordenada por mim, nós imaginávamos que poderíamos discutir e formular 
políticas de educação em enfermagem [...] trabalhar graduação, pós-

graduação e nível médio, como era chamado, e daí definir política articulada 

para esses três níveis. Mas isso nós não conseguimos fazer (MOURA, 2008). 
 
 

A ABEn, naquele momento, perseguia a construção coletiva de uma proposta política 

para a entidade e para a enfermagem brasileira. No entanto, a realidade evidenciou que a 

fragmentação ainda permanecia muito forte no pensar e no fazer dos profissionais e das 

instituições, determinadas por uma prática de disciplinamento, dedicação e submissão que, 

historicamente, marcou a enfermagem. Essa prática dificulta o estabelecimento de novas 

relações e, consequentemente, mudanças nas práticas.  

Ao propor uma construção coletiva, a ABEn tinha como perspectiva um processo 

participativo na tentativa de ruptura com a prática autoritária que permeou a entidade durante 

décadas e imprimiu uma nova postura e uma outra forma de organização dos serviços, além 

de um outro modo de pensar e fazer o processo de formação. No entanto a realidade 

evidenciou que, apesar do coletivo ter sido incorporado pelos profissionais da enfermagem, 

não tinha o mesmo significado, ou seja, se tratava de concepções distintas.  

Entretanto, a explicitação de concepções divergentes sobre o coletivo somente foi 

possível na concretude do trabalho coletivo. Essas concepções divergentes expressaram visões 

de mundo diferentes que gestaram práticas igualmente diferentes e até antagônicas. O que se 

explicitou, na realidade imediata, foi a existência de um suposto consenso, traduzido como 

um projeto homogêneo. No entanto, na essência, foi um pacto estabelecido, mesmo não 

percebido, entre interesses divergentes em nome de um projeto democrático para a entidade, 

por mais que se apresente como o projeto e não como um projeto considerado universal em 

um contexto particular. 

Por outro lado, um projeto político de educação para os três níveis de formação na 

enfermagem se constitui em um desafio uma vez que a presença desses três níveis é produto 

da divisão técnica e social típica da sociedade capitalista. Portanto, permeada por contradições 

de difícil superação haja vista os interesses divergentes que movem os projetos de 

educação/sociedade dos sujeitos que compõem os níveis de formação citados. Precisamos 

lembrar que 
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[...] as formas pelas quais [a luta de classes] se realiza vão deixando de ser 
imediatas e diretas, vão se tornando indiretas, sinuosas, passando por 

mediações cada vez mais delicadas: passam por conflitos deslocados do 

campo das contraposições nítidas e explícitas para o campo das manobras 

hábeis e sutis (KONDER, 1992, p. 134). 
 

 

Esses desafios se constituíam em demandas para os Comitês que tinham um espaço 

assegurado nos Congressos Brasileiros e uma sistemática de organização, com pauta definida 

e com ata para registro dos encaminhamentos e deliberações. O primeiro encontro dos 

Comitês ocorreu, em 1987, em Salvador/BA. Essa experiência dos Comitês possibilitou a 

criação dos Fóruns Nacional e Estaduais de Escolas/Cursos/Faculdades de Enfermagem. 

Assim, os Comitês perdem o caráter deliberativo e permanecem como espaços de discussão 

de questões específicas da educação em enfermagem. 

 

3.5.2 O Fórum Nacional de Escolas de Enfermagem na formação em enfermagem 

 

O Fórum Nacional de Escolas/Cursos/Faculdades de Enfermagem foi criado por 

ocasião do 42º Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado em Natal/RN, em 1990, 

momento em que realiza o primeiro encontro. A partir desse momento, passa a ter encontros 

anuais, por ocasião dos congressos. Apesar da sua criação em nível nacional, já existiam 

fóruns de escolas em alguns estados, como Santa Catarina e Rio de Janeiro. Os Fóruns, 

juntamente com os SENADEn‟s, se constituem em espaços politicamente estratégicos para a 

educação em enfermagem. No entendimento de Silva (2008) 

 

 
O Fórum de Escolas era a mobilização de representantes das escolas, que 

necessariamente não precisava ser a diretora; os comitês são espaços 
sistematizados de discussão de questões específicas da educação; o 

SENADEn seria um evento onde seriam feitos os grandes acordos políticos. 

Seria porta voz da posição da ABEn. Espaço de construção da política da 
ABEn.  

 
 

A participação das Escolas/Cursos/Faculdades de Enfermagem nos Fóruns ocorre por 

um compromisso político não institucionalizado. Ou seja, a adesão das escolas não pressupõe 

a assinatura de termos de compromisso. Independente de concordar ou não com a condução 

política da ABEn, as escolas/cursos/faculdades de enfermagem podem participar dos 

encontros. Essa participação não produz um compromisso formalizado, porém é um espaço 
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que encontra legitimidade política na participação crescente das escolas/cursos/faculdades de 

enfermagem e na sua adesão, às orientações construídas no Fórum. 

Trata-se de um espaço democrático e aberto à participação de docentes, discentes, 

enfermeiros, gestores de escolas e de serviços de saúde. Embora a participação não gere um 

compromisso formalizado, não podemos deixar de referendar o Fórum como espaço de 

articulação política e de fortalecimento da ABEn. Por conseguinte, de fortalecimento da 

educação em enfermagem. 

Ressaltamos que, apesar de ser um Fórum de Escolas/Cursos/Faculdades de 

Enfermagem, não está claro, ainda, para a categoria, a composição desse espaço no que se 

refere ao nível de formação, ou seja, se o nível médio ou a graduação ou a pós-graduação ou, 

ainda, se todos os níveis. No entanto, os Fóruns têm liberdade para escolher a sua 

organização. Nesse sentido, Silva (2008) cita alguns exemplos de composição dos Fóruns. 

 

 
[...] a ABEn São Paulo fez separado [se referindo a organização dos Fóruns], 

o de nível médio e o de graduação. O Rio de Janeiro conseguiu reunir todo 

mundo [se referindo à todos os níveis de formação], mas a presença maior é 
da graduação. Em Natal também é aberto e tem uma presença [expressiva] 

do nível médio. O de Santa Catarina também para todos os níveis, mas a 

[presença] da graduação é mais forte. 

 

 

Assim, não existe uma uniformidade na organização dos Fóruns nos estados. Ele vai 

se organizando de modo diversificado para atender às especificidades dos estados, ou seja, um 

Fórum da categoria ou um Fórum para cada categoria profissional (nível superior ou nível 

médio). No entanto a maior inserção tem sido da graduação.   

Apesar de historicamente a inserção da ABEn ter sido muito maior na graduação, a 

entidade vem acumulando aprendizados e ampliando a sua capacidade articuladora na 

tentativa de conquistar e consolidar uma maior inserção nos demais níveis de formação. Com 

esse propósito, a ABEn, na gestão 2001/2004, mobilizou esforços para estender o mesmo 

formato do Fórum de Escolas para a pós-graduação. 

 

 
[Esse] tipo de organização da ABEn junto às escolas agente queria depois 
fazer a mesma organização junto aos programas de pós-graduação [...] e 

agente não conseguiu da mesma maneira. Nós criamos o Fórum Nacional de 

Pesquisadores [à partir da ] experiência do Fórum de Escolas. Então eram os 
pesquisadores do CNPQ e dos programas de pós-graduação stricto sensu [...] 

Inicialmente o Fórum de Pesquisadores [enfrentou] uma resistência dos 

pesquisadores, porque eles queriam [formar] uma sociedade de cientistas da 

enfermagem. Então foi [travado] um debate muito acirrado. [eles achavam] 
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que a ABEn estava querendo passar por cima deles. Agente [realizou] 

reuniões quentíssimas, mas a nata da pesquisa [compareceu]. Todos reunidos 

numa sala para discutir a necessidade dos pesquisadores discutirem com a 
ABEn. E nós conseguimos, depois, que eles aceitassem. Depois de muito 

embate eles entenderam que a ABEn não estava querendo tomar o lugar 

deles, mas estava disponibilizando um espaço para encontros, para 

discussão, para atualização, um espaço de organização para não haver 
duplicidade e criar outra entidade como a ABEE foi criada (SILVA, 2008). 

 
 

Esse depoimento revela o fortalecimento da capacidade argumentativa e propositiva da 

entidade a partir do aprendizado com o trabalho coletivo, de modo especial com a experiência 

do Fórum Nacional de Escolas/Cursos/Faculdades. Por outro lado é revelador, também, da 

dificuldade e do desafio a ser enfrentado para a construção da articulação entre os diversos 

níveis de formação, conforme apontam os relatórios dos SENADEn‟s, bem como para a 

(re)construção da concepção de pesquisa/pesquisador que permeia a enfermagem. 

O Fórum de Escolas/Cursos/Faculdades é descentralizado, ou seja, cada Seção da 

ABEn nos estados pode criar um Fórum. Cada Fórum tem uma organização livre. A única 

exigência é que seja vinculado à ABEn, de modo especial, à diretoria de educação, uma vez 

que é uma instância da entidade. Não assume caráter de um espaço deliberativo, mas 

formulador de diretrizes políticas que poderão ou não ser acatadas pelas 

escolas/cursos/faculdades. Assim, não é deliberativo, porém indicativo. 

De modo geral, tem uma regularidade de encontros mensais e, quando necessário, em 

caráter extraordinário. Porém, essa regularidade depende do nível de amadurecimento político 

das escolas/cursos/faculdades que compõem o Fórum, das demandas que surgem, da 

identidade construída e do ritmo empreendido por cada Fórum.  

Esses encontros têm como horizonte a discussão e construção de políticas para a 

educação em enfermagem para os três níveis de formação; acompanhar projetos de lei em 

processo de tramitação nas instâncias responsáveis, bem como ter um posicionamento 

político; acompanhar o processo de autorização, credenciamento e recredenciamento dos 

cursos junto ao MEC, por meio de solicitação oficial; construir um banco de dados das 

escolas existentes em sua área de abrangência e enviar ao MEC, solicitando a avaliação das 

condições de funcionamento, entre outros. 

No entendimento de Silva (2008), os Fóruns Estaduais não podem ficar restritos à 

confecção de escalas de estágio para as diversas escolas/cursos/faculdades. Eles têm uma 

ação, essencialmente política. 
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A discussão do Fórum é política [...] Tem um projeto de Lei sobre estágio 

[em tramitação] na câmara dos deputados. O que o fórum sabe ? Qual é o 

seu posicionamento ? Qual é a agenda pela qualidade do ensino do Fórum ? 
Qual a ação propositiva ? [O Fórum tem que ter] uma ação propositiva para 

mudar a realidade [...] assim, o Fórum está cumprindo o papel protagonista, 

da maior importância, que faz a diferença em relação às outras profissões 

que não têm uma ação organizada. 
 
 

Diante desse entendimento, os Fóruns Estaduais enfrentam o desafio de 

(re)dimensionar as suas práticas, avançando na direção de uma ação mais incisiva, propositiva 

diante das questões relativas à educação em enfermagem na realidade na qual estão inseridos, 

de modo especial, nesse momento de transformação das Diretrizes Curriculares Nacionais em 

Projetos Político-Pedagógicos. É preciso assumir a coordenação desse processo nos Estados 

como forma de contribuir com uma formação coerente com o Sistema Único de Saúde. 

Ao realizar uma avaliação da prática desenvolvida pela Diretoria de Educação da 

ABEn Nacional, referente à gestão 2001/2004, Barron (2004, p 16) enfatiza que,  

 

 
A instalação dos Fóruns e a participação nas plenárias das escolas são 

justificadas como expressões da valorização da organização como fator 

propulsor de mudanças e não só de autodefesa, por um número que supera os 

mesmos.  
 
 

Não restam dúvidas dos avanços dos Fóruns de Escolas/Cursos/Faculdades, em 

especial, na abertura para a discussão do compromisso social da educação e no crescimento da 

capacidade de formulação e adesão a iniciativas de ação coletiva, entre outros. 

Porém, é preciso enfrentar o desafio de aprofundar no avanço, de modo especial no 

que se refere à vinculação com a ABEn. Na tentativa de aumentar essa vinculação com as 

escolas/cursos/faculdades, a ABEn (gestão 2001/2004) propôs e criou o Conselho Consultivo. 

Esse conselho requer a institucionalização do compromisso político das 

escolas/cursos/faculdades com a ABEn. A coordenação dos Fóruns Nacional e Estaduais fica 

sob a responsabilidade do diretor de educação da ABEn Nacional e das Seções, 

respectivamente. 

 

 
Esse Conselho Consultivo de Escolas de Enfermagem não [significa] um 

Fórum Nacional que se reúne por uma articulação política [ou] para discutir 
as políticas de cada momento, mas uma organização de escolas vinculadas à 

ABEn. Então tinha o compromisso com a ABEn, politicamente. Não [seria] 

só uma relação utilitária, um espaço de discussão [e] retirada de dúvidas 
(SILVA,2008).  
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Diferente do que ocorre com o Fórum de Escolas/Cursos/Faculdades, a adesão ao 

Conselho Consultivo já pressupõe um compromisso formalizado com a ABEn.  O Conselho 

agrega instituições identificadas com a proposta política da entidade e concorda com a sua 

agenda política.  

 

 
[com o Conselho Consultivo] as escolas passariam a ter um selo de 

qualidade da ABEn; passariam a fazer campanha de associados. A escola 

passaria a ter um compromisso com a ABEn. Não era só com direitos, eram 
direitos e deveres (SILVA, 2008). 

 
 

Esse formato de organização no conselho consultivo das escolas/cursos/faculdades 

possibilita o fortalecimento da ABEn. No entanto, a proposta, ainda, não foi compreendida 

pelo coletivo de profissionais que compõem as Escolas/Cursos/Faculdades de Enfermagem. É 

um processo que demandará tempo e um debate intenso. 

Assim, a diretoria de educação da gestão citada e das gestões seguintes não conseguiu 

implantar o Conselho Consultivo. Na avaliação de Barron (2004), o desafio consiste em 

perseverar no fortalecimento dos Fóruns de Escolas/Cursos/Faculdades, pois esses se 

constituem na base política do futuro Conselho Consultivo Nacional de Escolas de 

Enfermagem, avançando nas condições legais, jurídicas e organizacionais necessárias para 

sua constituição.  

No entanto, eles têm se fortalecido, em especial com o desenvolvimento do Programa 

de Sustentabilidade e continuam assumindo um papel estratégico na ABEn, no sentido de 

contribuir com o fortalecimento do projeto político da entidade em torno da construção 

coletiva da educação em enfermagem. 

 

3.6 Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área de Saúde – FNEPAS 

 

A instituição do Sistema Único de Saúde – SUS, preconizado pelo Movimento de 

Reforma Sanitária brasileira, ancorado na concepção da produção social do processo 

saúde/doença, passou a exigir a inversão do modelo da atenção à saúde, historicamente 

orientado pelo modelo flexneriano e, consequentemente, um outro processo de formação para 

as diversas profissões da área da saúde. Não é possível produzir a reorganização do trabalho 

em saúde sem interferir, simultaneamente, no espaço da formação. 
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Assim, a reorientação do processo de formação das profissões da saúde tem se 

constituído em tema fundamental para todos os sujeitos envolvidos e preocupados com a 

consolidação do SUS e, cada vez mais, presente na agenda política dos gestores do SUS, das 

entidades/associações de ensino, dos estudantes, se configurando como um grande movimento 

em torno de mudanças na graduação dessas profissões. 

Ressaltamos que o movimento de mudança na graduação em saúde existe há alguns 

anos, antes mesmo da constituição do SUS, como o Movimento de Reforma Sanitária, na 

saúde e o Movimento Participação, na enfermagem. Aliás, uma parte significativa dos 

profissionais que integravam o movimento sanitário foi originalmente sujeito ativo de 

projetos de mudança na formação, como os de Integração Docente Assistencial – IDA. 

Nesse movimento de mudança, as entidades/associações de ensino, isoladamente ou 

articuladas com outras entidades e com o movimento estudantil e com movimentos populares 

têm sido sujeitos decisivos na construção de processos de mudança, possibilitando que essa 

necessidade de mudança deixasse de ser preocupação somente de alguns 

professores/departamentos de algumas escolas e passasse a ser questão relevante para todo um 

segmento profissional (FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS PROFISSÕES NA 

ÁREA DE SAÚDE, 2006) 

Todo esse movimento possibilitou o acúmulo de experiências que acenavam para a 

necessidade de discussão e construção de estratégias/iniciativas de natureza coletiva como 

forma de imprimir mais consistência ao processo de reorientação da formação e, 

consequentemente, fortalecer o SUS. Entre essas iniciativas, está o Fórum Nacional de 

Educação das Profissões na Área da Saúde – FNEPAS, que congrega uma diversidade de 

entidades/associações de ensino das profissões da saúde.  

Essa diversidade de entidades/associações de ensino passou a exigir a construção 

conjunta da mudança na formação em saúde que, por um lado, respeitasse a autonomia de 

cada associação/entidade e, por outro lado, fortalecesse o movimento em busca dos interesses 

comuns. Esse espaço possibilita um processo de reorientação da formação de modo articulado 

e tem como referência o trabalho coletivo, tão necessário para a transformação dos perfis 

epidemiológicos como objeto de trabalho em saúde.  

O FNEPAS teve como referência para a sua configuração a experiência acumulada 

com o Fórum de Escolas de Enfermagem.  Foi constituído, em 2004, no contexto do 

movimento em torno da construção de uma política de incentivo às mudanças curriculares, 

nos cursos de saúde, desencadeado inicialmente, por movimentos sociais organizados da 
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sociedade civil, a partir do processo de construção das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação da Área da Saúde. 

É constituído pelas associações de ensino das profissões da saúde como a Associação 

Brasileira de Enfermagem - ABEn;  a Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM; a 

Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, a Associação Brasileira de Ensino 

de Fisioterapia - ABENFISIO; a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP; a 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS; a Rede UNIDA; a 

Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino - ABRAHUE; a Associação 

Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO; a Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia - SBFa; a Associação Brasileira de Educação em Nutrição - ABENUT; a 

Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico - ABENFAR; e a Rede Nacional de Ensino de 

Terapia Ocupacional - RENETO. 

O Fórum é aberto à adesão de outras associações de ensino de profissões da área da 

saúde que demonstrarem interesse em participar. A intenção é contribuir para a mobilização e 

formação de profissionais que se disponham a impulsionar os processos de mudança, 

orientados pelas diretrizes curriculares e sob a ótica da integralidade da atenção à saúde, como 

princípio estruturante do SUS e da Política de Educação Permanente em Saúde. 

Foi criado com o objetivo de contribuir com o processo de mudança na graduação das 

profissões da área da saúde, tendo como eixo a integralidade na formação e na atenção à 

saúde. Especificamente, contribuir para a mobilização de docentes, estudantes, gestores da 

educação e da saúde e usuários para a mudança na graduação na saúde; promover a troca de 

experiências entre os diversos cursos de graduação em saúde; realizar ações conjuntas 

voltadas à formação profissional e ao trabalho em saúde; estabelecer compromissos e 

cooperação técnica entre as entidades participantes do FNEPAS e os Ministérios da Saúde e 

da Educação, além de outras entidades da sociedade civil organizada (FÓRUM NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO DAS PROFISSÕES NA ÁREA DE SAÚDE, 2006). 

Com esses objetivos, assume o compromisso em apoiar o processo de 

implantação/implementação das diretrizes curriculares, a partir de uma ação coletiva que 

partilhe da concepção da integralidade da atenção à saúde e articule os cursos de graduação da 

saúde em mudanças comprometidas com as necessidades de saúde da população e com a 

consolidação do SUS, preconizado pelo Movimento de Reforma Sanitária. 

O sentido da integralidade possibilita a atenção em todas as instâncias de produção dos 

serviços e por todas as profissões de saúde, que enfrentam o desafio de descobrir em cada 

saber, novos fazeres profissionais, buscando uma atenção em saúde mais próxima das 
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necessidades das populações, minimizando o sofrimento dos indivíduos e proporcionando o 

exercício da cidadania.  

A articulação das associações de ensino das profissões organizadas em fórum pode 

contribuir para a superação de uma visão positivista da ciência e possibilitar a mudança na 

lógica do ensino tradicional centrado no professor e/ou nas tecnologias tradicionais, 

avançando para novas práticas. Práticas essas que busquem a diversificação de cenários de 

ensino que passam a ser multireferenciais por meio de metodologias ativas de 

ensino/aprendizagem; que articulem instituições de serviços, professores, estudantes e 

comunidade; que promovam experiências intercursos de uma mesma IES ou entre IES. 

O FNEPAS se constitui em ator social interessado em participar de forma crítica e 

propositiva dos momentos de articulação política, formulação e negociação junto ao 

Ministério da Saúde e ao Ministério de Educação e Cultura, uma vez que são espaços onde 

são estabelecidas as bases para a tomada de decisão e aprovação de políticas de educação e de 

saúde para o país. 

Para a sua participação nos espaços institucionais citados, construiu uma agenda 

política em torno da Reforma Universitária; desdobramento da regulamentação das diretrizes 

curriculares nacionais: duração de cursos, carga horária, entre outros; implantação do 

SINAES; proposição de diretrizes operacionais para a melhoria da qualidade do ensino 

superior no país; regulamentação das especializações/residências na área da saúde; construção 

de critérios e da política de abertura de novos cursos na área da saúde, no contexto da 

articulação entre a sociedade civil, Ministério da Educação e Cultura - MEC, Ministério da 

Saúde - MS, Conselho Nacional de Educação - CNE e Conselho Nacional de Saúde - CNS; 

regulamentação de Lei Orgânica da Educação (SILVA, 2004). 

Como desdobramento dessa agenda e com o objetivo de impulsionar a incorporação da 

integralidade da atenção como eixo norteador da mudança na formação, bem como de 

contribuir com o fortalecimento da educação permanente em saúde, o FNEPAS desenvolveu 

um projeto de cooperação técnica com o Ministério da Saúde para a realização de pesquisas, 

oficinas regionais, produção e publicação de artigos (FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

DAS PROFISSÕES NA ÁREA DE SAÚDE, 2006).  

Além dessas atividades, o Fórum se propõe a estabelecer parcerias e formular 

estratégias conjuntas com os profissionais envolvidos no Curso de Especialização em 

Ativação de Processos de Mudança na Formação Superior de Profissionais de Saúde, com o 

movimento estudantil, com os gestores municipais de saúde, com os movimentos sociais e 

com as diversas instituições envolvidas em experiências de mudança na formação, incluindo 
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os tutores e facilitadores de educação permanente, as equipes que atuam em cursos 

contemplados pelo PROMED e PRÓ-SAÚDE, agregando entidades envolvidas com a 

formação de profissionais da área da saúde que ainda não o integram  

O Fórum é, portanto, uma estratégia política delineada por um conjunto de iniciativas 

institucionais e movimentos sociais que perseguem mudanças nos saberes e nas práticas, 

novos modos de intervir em saúde. Essas mudanças se concretizam no cotidiano do trabalho 

em saúde, no processo de construção coletiva da reorientação do modelo assistencial e de uma 

educação comprometida com o SUS enquanto política pública capaz de atender às demandas 

da maioria da população.  

Desse modo o Fórum se constitui em um espaço que potencializa o movimento de 

reorientação da formação do enfermeiro uma vez que amplia o debate com outras categorias 

profissionais, socializa saberes e práticas, possibilita a aprendizagem com a diversidade 

intrínseca às diferentes culturas e práticas profissionais, bem como (re)constrói esse processo 

de formação ancorado na concepção do trabalho coletivo. Dessa forma, se constitui em um 

potencial para a superação das amarras do modelo biomédico, avançando no sentido de 

produzir práticas integrais em saúde/enfermagem. Isso requer a quebra de barreiras 

corporativas que pode contribuir com a construção de processos formativos coerentes com a 

realidade do SUS. 

No entanto encontra-se ameaçado diante do Projeto de Lei nº 7.703 que regulamenta o 

exercício da profissão do médico (Ato Médico), que está em tramitação na Câmara dos 

Deputados. Assim, o FNEPAS enfrenta o desafio de empreender todo esforço possível no 

sentido de promover uma ampla mobilização das diversas categorias profissionais na 

perspectiva de fortalecer o movimento em torno de um posicionamento contrário ao ato 

médico.  

Esse Projeto de Lei é resultado da ação corporativa que subentende uma organização 

verticalizada do processo de trabalho em saúde, com a hegemonia de uma categoria 

profissional sobre as demais. Constitui-se, portanto, em uma invasão de campo de ação e, 

consequentemente, cerceia a autonomia dos outros profissionais da área da saúde na produção 

de serviços de saúde. Além desse aspecto, provoca o “constrangimento, por imposição legal, a 

um exercício profissional vigiado ou sob tutela da medicina” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE ENFERMAGEM, 2009, p. 2). 

Desse modo, desconsidera o trabalho das demais categorias e reafirma a hegemonia da 

corporação médica no trabalho em saúde, bem como reforça os princípios flexnerianos que, 

historicamente, permearam o ensino e o trabalho em saúde.  
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De igual modo, compromete a consolidação do SUS cuja prática está ancorada na 

concepção da produção social do processo saúde/doença. Essa concepção apela para a 

inversão do modelo de atenção à saúde e para a reorientação do processo de formação das 

diversas profissões que compõem a área da saúde, o que requer o trabalho coletivo como 

forma de construir estratégias para o enfrentamento dos problemas relativos ao processo 

saúde/doença do coletivo, bem como assegurar a integralidade da atenção à saúde.  

Esse se constitui em um dos grandes desafios para o processo de formação, não 

somente do enfermeiro, mas para todas as profissões da área da saúde, considerando o 

contexto no qual o Projeto de Lei se encontra em tramitação. Ou seja, momento de 

crescimento do modelo de saúde privatista, de base neoliberal, fortalecido por meio de 

consórcios, cooperativas médicas, seguros privados e convênios. 

No caso específico do enfermeiro acrescentamos outros aspectos que se constituem em 

desafios para a conformação de uma política de educação para a enfermagem encaminhada 

pela ABEn oriunda do Movimento Participação.  

Entre esses desafios citamos a estrutura organizacional da universidade em caráter 

disciplinar e departamental, que fragmenta o processo ensinar/aprender e os conteúdos, 

comprometendo a concretização do princípio da interdisciplinaridade e da integralidade; a 

efetivação do trabalho coletivo; a incorporação de práticas pedagógicas inovadoras, além da 

viabilização da articulação ensino/trabalho. 

Além dos desafios anteriormente citados elencamos ainda, o pouco ou nenhum 

compromisso político com a formação em saúde/enfermagem assumido por alguns docentes 

que se materializa na ausência ou pequena adesão e na postura de resistência ao processo de 

formação que podem ser interpretadas, entre outros aspectos, como dificuldades em 

compreender, incorporar ou aceitar a proposta pedagógica. 

sses desafios nos remetem à necessidade de construir estratégias coletivas de 

resistência e ação contra-hegemônicas na tentativa de superá-los uma vez que limitam as 

possibilidades de consolidação das mudanças que favoreçam o processo em andamento na 

enfermagem. Dessa forma, assegurar a coerência entre o projeto político de formação do 

enfermeiro encaminhado pela ABEn e o projeto político de sociedade que se pretende 

construir. 
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CAPÍTULO 4 – O MOVIMENTO DE (RE)CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO NO ESPAÇO DA FAEN/UERN 

 

 

Abordar sobre o movimento de (re)construção do processo de formação no espaço da 

FAEN/UERN requer situá-lo no cenário político da saúde no município de Mossoró/RN, 

lócus de sua materialização. Embora a política de saúde no município seja efetivada como 

desdobramento do movimento que ocorreu em nível nacional em torno da definição de uma 

nova política de saúde para o Brasil, apresenta especificidades que vão conformar um modo 

peculiar de organizar e produzir serviços de saúde. Consequentemente, determina a 

conformação de mudanças no processo de formação da força de trabalho em 

saúde/enfermagem. 

 

4.1 A política de saúde no município de Mossoró/RN nos anos 1980 

  

Acompanhando o processo que ocorreu em nível nacional, o final dos anos 1970 e 

início dos anos 1980 são referências para a discussão em torno da problemática dos serviços 

de saúde de Mossoró e a sua conseqüente necessidade de reorganização. Entretanto o debate 

encontrava-se restrito aos profissionais de saúde, de modo especial, impulsionados pela 

Associação Médica de Mossoró em articulação com o Movimento de Renovação Médica - 

REME. Aliás, esse movimento foi bastante expressivo no município, com repercussão no 

Estado
16

.  

O Movimento de Renovação Médica, em nível nacional, marcou o reconhecimento da 

categoria em torno da sua condição de classe assalariada na sociedade, bem como a 

necessidade de organização política. Embora esse reconhecimento não tenha atingido a 

totalidade da categoria, acrescenta Escorel (1998), parcela significativa de médicos recorreu 

aos instrumentos dos trabalhadores em geral, como os sindicatos, as greves, a luta salarial, 

como mecanismos de organização e reivindicação.  

O REME incorporou à análise e às ações do movimento a crítica e as propostas para a 

(re)orientação do Sistema Nacional de Saúde, construídas pelo conjunto do movimento de 

reforma sanitária. Assim, significou o espaço, não somente, de discussão das relações de 

trabalho, mas também de difusão de um conhecimento e de uma análise da política de saúde. 

                                                
16 Sobre o assunto ver o trabalho de Bosco Filho (2002). 
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Esse movimento foi ampliado, atingindo outras categorias da saúde, que também 

passaram a se organizar na luta pela renovação de seus sindicatos e associações profissionais, 

bem como reforçando propostas de reorientação da política nacional de saúde e de vinculação 

com a população na defesa de melhores condições de vida e saúde, utilizando como estratégia 

a construção de alianças com os movimentos populares. 

A enfermagem de Mossoró se inseria nesse debate impulsionado por profissionais, 

docentes e estudantes ligados à Associação Brasileira de Enfermagem – Regional de Mossoró, 

em articulação com o Movimento Participação. A sua contribuição com a discussão em torno 

da Reforma Sanitária foi expressiva, de modo especial, por representar o único curso de 

graduação na área da saúde existente no município, fato que a fez conquistar assento no 

Conselho Municipal de Saúde. Porém, essa especificidade não assegurou uma participação 

significativa do ponto de vista quantitativo, mas (re)afirmou a responsabilidade da 

universidade com a construção da base teórica de sustentação às análises assumidas pelo 

conjunto do movimento sanitário e comprometido com o processo de (re)orientação da 

política de saúde e, consequentemente, da formação para o setor. 

Os debates aconteciam em torno das condições de trabalho e salário dos profissionais 

de saúde; da dificuldade de acesso aos serviços de saúde pela maioria da população do 

município; da forma como os serviços de saúde encontravam-se organizados, ou seja, 

centrados na doença e, desse modo, com reduzida capacidade resolutiva diante dos problemas 

evidenciados no município.  

Debatia-se, ainda, em torno da pouca ou inexistente autonomia do município na gestão 

da política pública de saúde uma vez que eram centralizados no governo do Estado. As 

políticas e práticas eram construídas e implementadas desconsiderando a realidade local, 

portanto, assumindo um caráter autoritário e centralizador. Assim, não conseguia construir 

estratégias para o enfrentamento dos problemas relativos ao processo saúde/doença coerentes 

com essa realidade. O Estado detinha o poder decisório sobre a política de saúde considerando 

os interesses políticos partidários. 

Esse debate assumiu um caráter particular no município de Mossoró, considerando 

algumas especificidades. Trata-se de uma cidade localizada no sertão do Nordeste brasileiro, 

marcada por resquícios da política coronelista e oligárquica-familiar em que o espaço 

territorial se constitui em suporte do poder. Ou seja, o território define a fronteira política 

local bem como as estratégias utilizadas para o domínio político
17

.  

                                                
17 Como forma de aprofundar a temática, ver o trabalho de Felipe (2001). 
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Esse domínio político vai se materializar no controle das instituições públicas, e os 

serviços produzidos são usados para compra, venda e troca de favores, verbas e cargos 

públicos por apoio político. Nesse sentido, a assistência à saúde se constitui em instrumento 

político partidário a ser incorporado à plataforma de campanha para os pleitos eleitorais, uma 

vez que traduz uma necessidade social concreta. Por outro lado, a produção de serviços de 

saúde é usada em bases clientelistas como forma de assegurar a legitimação política para 

conquistar votos e, consequentemente, manter-se no poder. 

De forma semelhante, o emprego público se constitui em mercadoria para ser trocada 

por apoio político, possibilitando a barganha em torno dos cargos de toda a natureza, desde o 

emprego de serviços gerais em uma instituição do município bem como cargos de chefia em 

uma das três esferas de governo, até secretarias de Estado ou do Município, entre outros 

(FELIPE, 2001). 

Esse domínio e controle de instituições públicas resulta no enfraquecimento dessas 

instituições, no que se refere ao atendimento às demandas da maioria da população. Essa 

prática é determinada por uma relação de dependência, de subserviência e ao mesmo tempo 

de proteção que, muitas vezes, se estabelece com a finalidade de manter a centralização do 

poder por meio de uma estrutura rígida, conservadora e tradicional. 

Por outro lado, o município de Mossoró é marcado, ainda, pelo pioneirismo, lutas e 

gestos nobres de coragem como resultado de alguns acontecimentos históricos. Entre esses, 

citamos o movimento pela abolição dos escravos; o motim das mulheres contra a convocação 

dos seus maridos e filhos para lutarem na Guerra do Paraguai; o primeiro voto feminino do 

Brasil e a resistência ao bando de Lampião (FELIPE, 2001). As características citadas são 

capazes de construir e estimular sentimentos de rebeldia, resistência e amor à liberdade. No 

entanto, são usadas como instrumentos políticos para impor conformidades de acordo com os 

interesses que se evidenciam em cada contexto histórico.  

Essa especificidade do município de Mossoró vai determinar o processo de construção 

do Sistema Único de Saúde. Esse cenário cria as condições necessárias para o embate entre 

dois projetos. Um projeto de mudança para o setor saúde a partir da concepção da saúde como 

direito de cidadania e não uma política de favores. E, outro projeto, em caráter conservador e 

tradicional, que busca estratégias para dificultar o processo de descentralização das ações e 

serviços de saúde, em especial, no que se refere à participação popular. 

Assim, o Sistema Único de Saúde, como estratégia para a (re)orientação da produção 

dos serviços de saúde, vai sendo construído em um cenário coronelista e oligárquico-familiar, 

cuja prática é marcada pela centralização, pelo autoritarismo, pela conservação, pela 
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permeabilidade do clientelismo e pelo desrespeito à participação dos trabalhadores e usuários 

nos processos de gestão. Essa prática não é coerente com o movimento que acontece em nível 

nacional em torno da construção de um modelo de atenção à saúde centrado na saúde como 

direito universal, integral, equânime, descentralizado, acessível e democrático. Essa 

racionalidade entra em contradição com os princípios e diretrizes organizativos do sistema e 

compromete seus resultados. 

A predominância dessa prática, que se intersecta no campo da política partidária e no 

espaço da gestão pública, determina uma relação com a sociedade marcada pelo pouco 

respeito à cidadania, em que os grupos com maior poder social se utilizam da sua inserção nas 

instituições públicas para assegurar seus interesses e se constituem em entraves para a política 

de saúde (LUZ, 2002). 

Porém, o movimento de reforma sanitária, de modo especial, a partir de 1986, com a 

realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi decisivo na institucionalização da política 

de saúde e na conformação do arcabouço legal que orienta a organização do sistema, 

ampliando as iniciativas institucionais e incorporando novos instrumentos de gestão e de 

democratização da gestão. 

Assim, a descentralização das ações e serviços de saúde, no município de Mossoró, foi 

um processo permeado pelo embate entre várias frentes políticas, diversidade de interesses e 

muitos focos de resistência. Por outro lado, pela via do incrementalismo, o Ministério da 

Saúde estimulou a adesão dos municípios à assunção de responsabilidades de gestão por 

intermédio da indução financeira. 

O fortalecimento do processo de descentralização, em Mossoró, passou a ser 

evidenciado, em 1991, por ocasião da 1ª Conferência Municipal de Saúde - CMS, no período 

de 12 a 14 de novembro, com o tema A Construção do Sistema Único de Saúde em Mossoró. 

Essa Conferência Municipal teve como objetivo promover o debate sobre a realidade de saúde 

de Mossoró e significou o espaço de definição de diretrizes para a institucionalização da 

política de saúde do município (CONFERÊNCIA MUNICPAL DE SAÚDE, 1991). 

Essa data explicita que o processo de institucionalização do SUS em Mossoró ocorre 

tardiamente, ou seja, cinco anos após a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 

forma como se encontrava organizada a gestão dos serviços de saúde em nível local foi um 

elemento que dificultou essa institucionalização, uma vez que Mossoró não contava, sequer, 

com a Secretaria de Saúde estruturada. Até o momento, o município tinha, em sua estrutura 
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administrativa, a Fundação Municipal de Saúde, que, posteriormente, se constituiu na 

Secretaria Municipal de Saúde.
18

  

A Conferência reconhece as precárias condições de vida da população de Mossoró, 

como determinante para o conjunto de problemas de saúde existentes no município, marcado 

por um perfil epidemiológico caracterizado pela prevalência de doenças infecto-contagiosas e 

parasitárias e pelo crescimento das doenças crônico degenerativas. Em face dessa realidade, 

as medidas adotadas pelo poder público são pouco resolutivas, haja vista se constituírem em 

ações antidemocráticas, paliativas, assistemáticas e clientelistas (CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 1991). 

Por outro lado, as condições sócioculturais da população, bem como o baixo poder de 

organização política e/ou ações desorganizadas dos movimentos populares e sindical, dos 

conselhos comunitários e dos partidos políticos diante dos problemas de saúde do município, 

comprometiam o impacto dessas ações na resolução dos problemas, e, ainda, favoreciam 

grupos políticos partidários tradicionais da cidade. 

Diante desse cenário, a Conferência reafirmou a descentralização da saúde, por meio 

da municipalização das ações e serviços, como o caminho para assegurar ao município plena 

autonomia na condução da política de saúde, bem como para o enfrentamento dos problemas 

relativos ao processo saúde/doença de modo mais coerente com a realidade na qual estão 

inseridos.  

No entanto, para atender a essa nova dinâmica nos serviços de saúde, recomenda a 

implantação de uma política de recursos humanos que possibilite uma efetiva gestão, 

promoção e valorização da força de trabalho, bem como a necessidade de um processo de 

capacitação e formação orientado para a articulação ensino/trabalho. 

Porém, enfatiza que devem ser consideradas as diretrizes definidas na 8ª Conferência 

Nacional de Saúde - CNS, bem como os princípios constitucionais em vigor e os 

encaminhamentos oriundos da 1ª CMS, além do efetivo controle das ações por meio do 

Conselho Municipal de Saúde.  

Realizada em um contexto marcado por uma grave crise ética e política que permeava 

o país no governo Collor de Mello, a referida Conferência significou um espaço expressivo 

para análise de conjuntura e de apresentação de proposições de resistência e de crítica à 

                                                
18 A Fundação Municipal de Saúde era um órgão ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, responsável pela 

produção de serviços de saúde no município. As ações produzidas por essa fundação assumiam o caráter 

assistencialista e clientelista. 
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política econômica neoliberal que compromete a materialização da universalidade e da 

equidade no SUS, fragilizando o processo de consolidação do sistema citado.   

A Conferência, em questão, foi bastante significativa para saúde do município pelo 

caráter democrático e participativo. Dessa forma, possibilitou a ampliação do debate em torno 

dos problemas relativos à saúde. O debate que até o momento estava restrito aos profissionais 

de saúde, passou a aglutinar parlamentares e lideranças partidárias, sindicais e movimentos 

populares interessados ou comprometidos com a reorganização dos serviços de saúde.   

Essa Conferência encontrou, no cenário do processo de democratização vivenciado no 

Brasil e na conformação dos preceitos legais que orientaram a organização do sistema, as 

condições necessárias para a sua realização, de modo especial, a participação da sociedade. A 

questão da saúde torna-se uma reivindicação popular. A presença de profissionais 

provenientes, de modo especial, do REME e do Movimento Participação na estrutura 

administrativa do município, embora em certos momentos portadores de opiniões conflitantes 

no encaminhamento do processo, assegurou o desenvolvimento do debate.  

Corroborando a discussão, Vasconcelos (2006) acrescenta que o poder de articulação e 

mobilização do movimento sanitário na defesa do direito à saúde, apoiado nas conquistas 

legais foi decisivo para a institucionalização de um sistema universal e público, em um 

contexto mundial marcado por reformas nos sistemas de saúde orientados pela busca da 

eficiência do gasto e pela focalização na produção de serviços de saúde. 

Porém, a Conferência mencionada acontece em novembro de 1991, no final de uma 

gestão municipal (gestão 1989/1992), que não tem mais espaço tampouco tempo, dentro da 

agenda de trabalho, para a efetivação das deliberações oriundas do evento. Dessa forma, a 

gestão municipal constrói a imagem de democrática, em um contexto em que o discurso 

democrático tinha uma expressiva aceitação social, deixando a responsabilidade da 

concretização dos encaminhamentos para a próxima gestão. 

Assim, apesar do processo democrático, vivenciado com a conferência, o desafio 

estava em assegurar a efetivação da descentralização do sistema de saúde considerando, por 

um lado, a mudança do gestor municipal, o pouco conhecimento dos profissionais com 

relação ao processo de descentralização, além da pequena experiência institucional em relação 

ao processo de institucionalização do SUS no município.  

Por outro, a resistência da gestão local em avançar no processo de descentralização 

expressa na pouca efetivação dos princípios e diretrizes do SUS e, consequentemente, na 

(re)orientação do modelo assistencial, bem como na participação popular nos serviços de 

saúde. Entre essas, Bosco Filho (2002) cita o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 
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que, embora homologado em 1991, somente em 1992 passou a funcionar, uma vez que se 

constituía em condição fundamental para o processo de descentralização regulamentado pela 

Lei nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b). 

A resistência do poder local para o avanço do SUS vai conformando uma prática, 

ainda, embasada no modelo campanhista, focado no combate às doenças transmissíveis de 

maior repercussão sanitária e, no modelo curativista, centrado no médico e no hospital, que 

alimentava a progressiva especialização e tecnificação das práticas em saúde. A permanência 

dessa prática, apesar das propostas para inversão do modelo assistencial, se revela como um 

indicador das dificuldades de incorporação dos princípios e diretrizes da Reforma Sanitária no 

município. Essa realidade traduz uma prática em que 

 

 
A tendência à acomodação dos interesses e a conservação das situações 
herdadas se contrapõem à necessidade de mudança, num sistema em 

construção e orientado para a transformação das práticas, tidas pela 

população como insatisfatórias. Em geral, essas gestões são marcadas por 

uma ação burocrática que visa manter as condições mínimas de 
funcionamento dos serviços existentes e implementar ou implantar novos 

programas, próprios ou elaborados em outras esferas de governo, e tem 

grande dificuldade de lidar com a participação social, seja nos serviços, seja 
no funcionamento dos Conselhos de Saúde (VASCONCELOS, 2006, p.62). 

 
 

Podemos apreender que instituir um processo construído a partir de ideais 

democráticos, como o SUS, na realidade de Mossoró se constitui em grande desafio. Significa 

romper com o modo clientelista de fazer política pública e hegemonizado por forças políticas 

partidárias identificadas com o projeto social conservador que permeia a prática na cidade. 

Corroborando essa discussão, Bosco Filho (2002) afirma que o processo de construção 

do SUS, no município de Mossoró, foi viabilizado por força da lei. Nesse cenário, o Conselho 

Municipal de Saúde teve uma atuação de forma tímida, assumindo um caráter homologatório 

e intervindo, em alguns momentos, enquanto fiscalizador dos serviços de saúde credenciados 

ao SUS. Assim, preocupado em atender às exigências legais, definidas em nível nacional, o 

gestor municipal da saúde (gestão 1993/1996) convoca a 2ª CMS. 

A Conferência citada sofreu vários adiamentos e somente foi convocada por 

imposição legal, de modo especial por meio da Lei nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b) que dispõe, 

entre outras coisas, sobre a participação da população na gestão do SUS e sobre a 

periodicidade para a realização das Conferências. Dessa forma, foi organizada e efetivada em 

um intervalo de tempo curto, bem como sem uma divulgação efetiva que possibilitasse a 

mobilização da sociedade para participar do evento (BOSCO FILHO, 2002). 
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O autor acrescenta que essa Conferência ratifica a resistência da gestão local com o 

processo de descentralização/democratização da saúde, oportunidade em que, reduz, 

consideravelmente, o número de conselheiros que compõem o Conselho Municipal de Saúde. 

Nessa redução, perdem assento no Conselho, as representações institucionais/sindicais mais 

participativas, como é o caso da universidade por meio do curso de enfermagem.  

A saída da representação da UERN, por meio da FAEN, foi lamentada pelos demais 

integrantes do Conselho. No seu trabalho, Bosco Filho (2002) apresenta o depoimento de um 

dos representantes do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró, oportunidade em que esse 

conselheiro lamenta a saída da universidade considerando tratar-se da representação mais 

qualificada para o processo. Esse depoimento vem reforçar a resistência da gestão municipal 

em torno do avanço na descentralização dos serviços de saúde, uma vez que retira do espaço 

de discussão e construção um representante institucional que tem os instrumentos necessários 

para contribuir com a construção e consolidação da municipalização da saúde. 

Essa prática explicita, por um lado, a dificuldade da gestão municipal em reconhecer o 

Conselho como co-partícipe da gestão em saúde, determinada pela inexpressiva vontade 

política com o processo democrático e, por outro, a frágil capacidade de intervenção no 

debate e nas deliberações sobre a política de saúde, demonstrada pelo Conselho, 

comprometendo o seu poder de pressão na relação com a gestão municipal. 

A 2ª CMS aconteceu, no período de 4 a 6 de dezembro de 1995, apresentando como 

tema central A Operacionalização da Municipalização. Essa Conferência teve a intenção de 

apresentar o Plano Municipal de Saúde, submetê-lo à apreciação da plenária, e, com base nas 

propostas apresentadas pelos diversos segmentos sociais, presentes ao evento, construir 

diretrizes norteadoras de uma política municipal para o setor saúde (MOSSORÓ, 1995). 

A Conferência citada se constituiu em etapa preparatória para a X Conferência 

Nacional de Saúde, momento em que evidenciou a necessidade de aprimoramento do SUS, 

em nível nacional, na perspectiva de construir um modelo de atenção à saúde para a qualidade 

de vida. Para tal, priorizou o debate em torno do financiamento do sistema pela necessidade 

de garantir fontes definitivas e estáveis, diante do conjunto de medidas de ajuste fiscal, dentre 

as quais, a redução e a reorientação dos gastos públicos, determinadas pela política econômica 

neoliberal. 

Para a implementação do processo de descentralização, a Conferência reafirma a 

necessidade de assegurar uma política de formação e capacitação da força de trabalho em 

saúde em articulação com os órgãos formadores, aspecto a ser retomado nas demais 

Conferências. Por outro lado, proporcionar, em articulação com órgãos formadores, processos 
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permanentes de capacitação para as equipes do Programa Saúde da Família - PSF e para os 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS, capacitando-os para atuar na atenção integral à saúde. 

As deliberações da 2ª CMS e a forma como o  processo de municipalização foi sendo 

efetivado construiram as bases para a convocação da 3ª CMS (gestão 1997/2000). Essa 

Conferência ocorreu no período de 29 a 31 de março de 2000, discutindo o tema O SUS na 

Construção de um Município Saudável. 

A 3ª CMS, a exemplo da conferência anterior, significou o espaço de preparação para 

a participação do município de Mossoró na etapa nacional, ou seja, na XI Conferência 

Nacional de Saúde. Além de espaço de preparação, possibilitou o debate em torno do 

fortalecimento do controle social na construção de um município saudável, explicitando os 

pontos de estrangulamentos na atenção à saúde, ou seja, o acesso, a humanização e a 

qualidade. Porém, enfatiza a necessidade de um efetivo controle social sobre a gestão do 

sistema como forma de assegurar que as propostas construídas por ocasião da Conferência 

sejam encaminhadas.  

O evento em questão reconhece a necessidade de construir estratégias para o 

fortalecimento dos vínculos entre o espaço de produção de serviços de saúde e a universidade, 

promovendo articulações intersetoriais, para que a formação dos profissionais seja 

modificada, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. Por outro lado, reafirma a 

necessidade de assegurar força de trabalho em saúde, em especial, para as equipes do 

Programa Saúde da Família - PSF e para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, processos 

permanentes de educação. 

A 3ª CMS, na opinião de Bosco Filho (2002), mostrou-se bastante contraditória. Ou 

seja, ao mesmo tempo que consegue aglutinar um número expressivo de atores/atrizes, é 

apontada como a conferência que engessa a sua participação, pelo caráter autoritário que 

imprime à condução do processo, de modo especial, nos trabalhos em grupo, momento em 

que o gestor municipal da saúde inibe a expressão das opiniões dos participantes e determina 

um tempo restrito para as discussões de temáticas consideradas decisivas para o processo de 

descentralização. 

Nesse sentido, Hoschman (1998) já nos advertia que as Conferências aparecem no 

cenário da saúde no Brasil, em 1937, como instrumento de um regime totalitário. Portanto, 

não são por natureza, necessariamente democráticas. Elas foram constituídas originalmente 

como parte de um processo de extrema centralização político-administrativa no Estado 

brasileiro e foram pensadas como espaço para encontro de técnicos e administradores do 

ministério e dos Estados para assessorar o ministério nos campos da educação e da saúde. 
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Porém, com o processo de democratização da sociedade/saúde esse espaço assume uma nova 

configuração, se constituindo em uma das instâncias privilegiadas de pactuação e participação 

social. 

No entanto, não podemos deixar de reconhecer que, apesar da prática autoritária 

presente na 3ª CMS, o município avançou no processo de descentralização com base na 

temática discutida no evento. Entretanto, muito ainda precisa ser feito para consolidar o SUS 

em Mossoró. Não se trata de uma prática concluída, mas um processo em permanente 

construção. Assim, como forma de aprofundar o debate e as práticas em saúde, o município 

(gestão 2001/2004) convoca a 4ª CMS. 

A 4ª Conferência foi realizada, no período de 17 a 19 de setembro de 2003, abordando 

a temática Saúde: um direito de todos e dever do Estado – a saúde que temos, o SUS que 

queremos. Essa Conferência se constituiu em etapa preparatória para a 12ª Conferência 

Nacional de Saúde e como espaço privilegiado para avaliação da saúde no 

município/estado/país e de proposição de estratégias de consolidação do SUS.  

O evento em questão teve seu período de realização modificado para atender a uma 

orientação nacional em torno da necessidade de sua antecipação. Ressaltamos que, pela 

primeira vez na história do país, uma Conferência foi antecipada para que o Ministério da 

Saúde pudesse discutir com a sociedade os avanços do SUS, bem como os desafios que se 

apresentam para o seu processo de consolidação. E, a partir desse debate com a sociedade, 

construir as bases para o delineamento de diretrizes orientadoras da política nacional de 

saúde.  

A 4ª CMS reafirma o SUS como uma conquista da sociedade brasileira e como a 

maior política de inclusão social existente no País. Porém, reconhece a existência, de um lado, 

de serviços de excelência disponíveis para os cidadãos, como os transplantes, os tratamentos 

oncológicos, o acesso a medicamentos para a AIDS, entre outros; por outro lado, existe, 

ainda, uma dificuldade de acesso a serviços básicos, de urgência, às consultas, entre outros, 

que precisam ser enfrentados. Reconhece, ainda, o papel fundamental do controle social na 

implementação de políticas de saúde que atendam às necessidades locais e na fiscalização da 

aplicação dos recursos financeiros (CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2003). 

O evento citado reconhece a necessidade de articulação entre os serviços, a academia e 

os segmentos de controle social do SUS, para disponibilizar, periodicamente, cursos de 

capacitação para conselheiros de saúde, na perspectiva de assegurar atores/atrizes sociais com 

qualificação crítica para intervir na política de saúde do município.  Reafirma a necessidade 

de implantação de uma política de formação e capacitação permanente da força de trabalho 
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em saúde e o incentivo técnico, financeiro e político para acesso dos profissionais a 

programas de pós-graduação em saúde, como forma de preencher a lacuna deixada pela 

graduação e, consequentemente, fortalecer o SUS. 

Essa realidade evidenciada na Conferência citada foi aprofundada por ocasião da 5ª 

CMS realizada no período de 24 a 25 de julho de 2007, que se constituiu em etapa 

preparatória para a 13ª Conferência Nacional de Saúde com a finalidade de debater o tema 

Saúde e Qualidade de Vida: política de Estado e desenvolvimento (CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 2007). 

Essa Conferência possibilitou o espaço para avaliação da situação de saúde, de acordo 

com os princípios e as diretrizes do SUS previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica 

da Saúde; para definição de diretrizes para a plena garantia da saúde como direito 

fundamental do ser humano e como política de Estado, de desenvolvimento humano, 

econômico e social; e, para definição de diretrizes que possibilitem o fortalecimento da 

participação social na perspectiva da plena garantia da implementação do SUS. 

A Conferência mencionada, enquanto etapa preparatória da 13ª Conferência Nacional 

de Saúde, teve como referência o debate ocorrido por ocasião da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, na perspectiva de redefinir os rumos da Reforma Sanitária Brasileira pautados na 

reafirmação dos princípios constitucionais de garantia do direito à vida e direito à saúde. 

Essa Conferência reafirma a importância de processos de formação e capacitação da 

força de trabalho em saúde, incluindo, nesse momento, a necessidade de formar gestores, 

gerentes e assessores com capacidade administrativa para o SUS. Recomenda a construção de 

parcerias entre o conselho municipal de saúde, gestores e órgãos formadores, para a definição 

de prioridades para as demandas de cursos, de graduação e pós-graduação; bem como o 

estímulo à viabilização de campos de estágio e atividades de extensão que promovam a 

reflexão em torno do modelo de atenção à saúde efetivado e a construção de propostas para 

uma nova lógica de atenção à saúde. 

Ao revisitar os relatórios das cinco edições das Conferências de Saúde realizadas no 

município de Mossoró, podemos dizer que elas se constituíram em fóruns de expressão 

democrática e de manifestação da sociedade sobre as políticas públicas, uma vez que 

possibilitaram a discussão e o aprofundamento de temas polêmicos relativos aos problemas de 

saúde e às estratégias institucionais visando solucioná-los. Esse espaço favoreceu a 

explicitação de posições e projetos políticos divergentes, peculiares ao debate plural e 

democrático.  
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Podemos, ainda, dizer que as Conferências de Saúde municipais contribuíram para 

uma inserção mais qualificada dos sujeitos, em especial, dos delegados por elas indicados, no 

debate nacional. De igual modo, assumiram uma importância expressiva para a superação de 

uma compreensão de saúde como mera ausência de doença, avançando para a construção de 

uma nova concepção, entendendo-a como resultado das condições de vida e trabalho na qual a 

população está inserida. Concepção essa que requer uma nova organização dos serviços que 

supere a prática historicamente efetivada caracterizada pela assistência médica individual e 

curativa. 

Os eventos em questão não conseguiram esgotar todas as temáticas propostas 

considerando o limite de tempo, para realizá-las, bem como o amadurecimento do processo de 

descentralização da saúde no município, além da realidade social que construiu novas 

necessidades, entre outros. Assim, as temáticas foram sendo retomadas em Conferências 

posteriores ou debatidas em Conferências específicas. Entre essas, citamos as Conferências 

para discutir e elaborar diretrizes para os problemas relativos à força de trabalho em saúde, 

que se constituiu em temática polêmica e sempre presente nos eventos citados.  

Assim, os problemas relativos à força de trabalho em saúde passaram a exigir um 

espaço específico para reflexão e encaminhamento de propostas considerando a ausência de 

uma política específica que superasse a prática de distribuição de cargos atrelada ao 

clientelismo político partidário. Esse espaço possibilitaria, também, a discussão e construção 

de estratégias que reduzissem a distância entre o perfil profissional formado e a dinâmica de 

trabalho no SUS que necessitava consolidar uma nova racionalidade à organização dos 

serviços. Esse sistema passou a exigir outro perfil profissional e, consequentemente, novas 

relações entre as instituições de ensino e as instituições responsáveis pela produção de 

serviços de saúde. 

Ressaltamos que, nesse conjunto de Conferências específicas para o debate em torno 

dos aspectos relativos à força de trabalho em saúde, o município de Mossoró esteve inserido, 

participando dos momentos que ocorriam em nível nacional. Porém, somente realiza a sua 1ª 

Conferência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no momento em que acontece a 

3ª Conferência Nacional, referente à temática. Essa participação, em nível nacional, 

possibilitou ao município repensar o papel da força de trabalho em saúde na construção e 

consolidação do sistema de saúde sob novas bases. 

Em nível nacional, logo após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, aconteceu a 1ª 

Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde - CNRHS, no período de 13 a 17 

de outubro de 1986, abordando a temática Política de Recursos Humanos Rumo à Reforma 
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Sanitária. Essa Conferência possibilitou aprofundar o debate em torno da problemática que 

envolvia a força de trabalho em saúde, considerada essencial para a construção do novo 

sistema de saúde. 

Essa Conferência foi desenvolvida orientada por cinco grandes eixos, ou seja: 

valorização profissional; preparação de recursos humanos; órgãos de desenvolvimento de 

recursos humanos para a saúde – estratégias de integração institucional; a organização dos 

trabalhadores de saúde; e a relação do trabalhador de saúde com o usuário dos serviços. Esses 

eixos materializavam os desafios para a construção e consolidação do modelo de saúde 

proposto (BRASIL, 1986). 

Os eixos possibilitaram a discussão em torno de problemas relativos à necessidade de 

admissão no serviço público por meio de concurso público; isonomia salarial entre os 

profissionais; garantia do direito à greve e sindicalização; discussão e implantação do plano 

de cargos e salários; a organização de equipes multiprofissionais, o estabelecimento de 

critérios para cobertura da população com ações e serviços de saúde considerando as 

necessidades produzidas em nível local; e, a incorporação de agentes populares de saúde 

remunerados e sob a coordenação do SUS, em nível local, para cumprir demandas relativas à 

atenção básica e educação em saúde. 

O debate ocorreu, ainda, em torno dos problemas relativos à ausência de articulação 

ensino/trabalho; à distância das instituições formadoras da área da saúde da realidade social; 

aos conflitos de interesses entre o espaço da formação e o espaço de produção de serviços de 

saúde; ao reduzido compromisso ético e político dos serviços de saúde com os usuários.  

Outra temática amplamente debatida foi a situação dos órgãos de recursos humanos e 

sua participação efetiva na política de desenvolvimento dos trabalhadores, cuja avaliação 

aponta para uma prática que se caracteriza pela incoerência com o conjunto de ações 

desenvolvidas, seja no âmbito administrativo ou na formação e capacitação permanente. 

Aliás, a capacitação permanente dos trabalhadores, que, historicamente já vinha sendo 

assumida pelas instituições produtoras de serviços, se constituiu em prática preponderante 

para os órgãos de recursos humanos, sendo, às vezes, a única desenvolvida, devido às 

necessidades imediatas do serviço, em consequência da distância entre a formação 

profissional efetivada e a necessária
19

. 

Ressaltamos que, institucionalmente, não existia uma política de articulação entre o 

espaço da formação e o espaço de produção de serviços de saúde, que possibilitasse uma 

                                                
19 Sobre a conformação histórica dos órgãos de recursos humanos nas políticas de saúde no Brasil, ver o trabalho 

de Miranda (1992). 
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formação coerente com os princípios e diretrizes do SUS, apesar das recomendações das 

Conferências Nacionais de Saúde e, em especial, da Conferência Nacional de Recursos 

Humanos para a Saúde. No entanto, existiram algumas experiências localizadas, geralmente 

ligadas a projetos de Integração Docente Assistencial – IDA, com financiamento próprio, 

pouca adesão dos docentes, baixa institucionalidade e de caráter assistencialista. 

No município de Mossoró, esses projetos de Integração Docente Assistencial – IDA, 

eram viabilizados pela universidade por meio da Pró-Reitoria de Extensão, em especial, com a 

execução do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC. As 

práticas eram desenvolvidas em comunidades rurais e assumiam um caráter impositivo, 

assistencialista e curativo. Apesar de ter possibilitado o ensino extramuros da universidade e 

se constituído na tentativa de restaurar a integralidade da atenção, as práticas desenvolvidas 

não conseguiram alterar a lógica da produção de serviços no que é fundamental, ou seja, na 

ruptura com o processo de trabalho centrado no médico e na realização de procedimentos. 

A relação estabelecida entre a universidade e a produção de serviços de saúde, em 

geral, assumia, e ainda assume, porém em menor intensidade, um caráter utilitarista por 

ocasião das práticas ou dos estágios curriculares, momento em que os alunos em processo de 

formação e docentes reconheciam os serviços de saúde como espaço onde ocorre a aplicação 

da teoria e não como um cenário de construção de um novo saber. Saber esse que tem, como 

referência, a realidade concreta da produção de serviços de saúde, no qual eles são inseridos 

como co-partícipes do trabalho coletivo.  

A crítica ao caráter da relação estabelecida entre a universidade e o espaço de 

produção de serviços é assumida pala FAEN/UERN que reconstrói seu processo de formação 

a partir de 1986, em articulação com o movimento que ocorre em nível nacional, coordenado 

pela ABEn. Nessa reconstrução, redefine a concepção em torno da relação mencionada e 

assume a articulação ensino/trabalho como política institucional. Com essa compreensão, tem 

como horizonte formar profissionais comprometidos ética e politicamente com o SUS, 

pensado pelo Movimento de Reforma Sanitária brasileira. 

Nesse sentido, participa ativamente de todas as Conferências Municipais de Saúde, 

contribuindo com a sua organização, com o debate e com a reorganização dos serviços de 

saúde em nível de município. A universidade, por meio da FAEN, tem assumido uma postura 

propositiva diante do sistema de saúde no município e se constituído em sujeito 

imprescindível ao processo de descentralização, conforme podemos evidenciar nos 

depoimentos dos docentes, participantes do estudo, no próximo capítulo. 
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As discussões ocorridas por ocasião da 1ª Conferência Nacional de Recursos Humanos 

para a Saúde se desdobraram em propostas que acenavam para a reorientação na dinâmica do 

trabalho em saúde; para o delineamento de condições visando assegurar a valorização 

profissional; para a organização ética e política dos trabalhadores; para a reestruturação dos 

órgãos de recursos humanos condizentes com os princípios e diretrizes do SUS. Em especial, 

no que se refere à formação profissional, acena para a necessidade de capacitação permanente 

dos trabalhadores da saúde; para a formação dos profissionais da saúde integrada ao sistema 

regionalizado e hierarquizado de atenção à saúde; para a organização curricular contemplando 

saberes das práticas terapêuticas alternativas; e, para a articulação ensino/trabalho. 

Essa Conferência reafirma que, para a implementação das propostas apresentadas, é 

necessário que os gestores assegurem recursos orçamentários para a educação dos 

profissionais, bem como criem ou fortaleçam núcleos de desenvolvimento de trabalhadores, já 

inseridos no setor saúde, junto à gestão de recursos humanos. Esse desenvolvimento de 

trabalhadores diz respeito aos programas e ações geridos em cada esfera de governo para a 

atualização dos profissionais e para a modernização de processos de trabalho. Recomenda, 

ainda, que os gestores devem assegurar a criação de escolas de formação de trabalhadores em 

saúde em suas estruturas gerenciais ou em articulação com universidades ou com outras 

instituições de ensino públicas. 

Essas recomendações oriundas da Conferência contribuíram para o fortalecimento do 

processo de profissionalização dos trabalhadores, já inseridos no setor saúde, por meio do 

Projeto de Formação em Larga Escala de Pessoal em Nível Médio e Elementar para os 

Serviços de Saúde
20

, iniciado, em nível nacional, no ano de 1982 e operacionalizado de forma 

descentralizada pelos Estados. No Estado do Rio Grande do Norte, foi operacionalizado pelo 

Centro de Formação de Pessoal para os Serviços de Saúde – CEFOPE, criado em 1984. 

Esse caráter descentralizado empreendido ao projeto de formação, mencionado 

anteriormente, possibilitou ao CEFOPE a realização de cursos no município de Mossoró, por 

intermédio da Coordenação de Recursos Humanos. Essa coordenação faz parte da II Regional 

de Saúde, hoje, II Unidade Regional de Saúde Pública – URSAP, órgão da Secretaria de 

Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, com sede em Mossoró. 

Esse Projeto contribuiu com o processo de construção do SUS ao possibilitar uma 

formação que tem, como eixo norteador, a articulação ensino/trabalho. Para esse fim, recorre 

                                                
20 O Projeto visava profissionalizar trabalhadores em nível médio e elementar em larga escala considerando o 

crescimento do número de trabalhadores sem qualificação específica, no setor saúde, como desdobramento da 

política de extensão de cobertura dos serviços de saúde. Para uma melhor compreensão sobre o Projeto, ver os 

trabalhos de Germano e colaboradores (1996); Castro; Santana; Nogueira (2002); Castro (2008). 
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a uma metodologia que busca estimular a capacidade dos alunos para conhecer e refletir 

criticamente sobre a realidade na qual estão inseridos, na perspectiva de construir estratégias 

para enfrentamento dos problemas identificados, perseguindo sempre a transformação da 

realidade. Nesse sentido, contribui Bordenave (1989), o aluno aprende com a realidade 

concreta e ao mesmo tempo se prepara para transformá-la. 

Com essa compreensão, o Larga Escala não se constituía em um projeto de formação 

dos trabalhadores apenas. Mas, acima de tudo, um processo de reorganização dos serviços. 

Não era suficiente investir em processo de formação, mas, acima de tudo nas condições e no 

processo de trabalho no qual esses alunos/trabalhadores encontravam-se inseridos.  

As temáticas suscitadas por ocasião da 1ª CNRHS foram retomadas na 2ª Conferência 

Nacional de Recursos Humanos para a Saúde realizada, no período de 12 a 17 de setembro de 

1993, abordando a temática Os Desafios Éticos frente às Necessidades de Saúde. Essa 

Conferência objetivou aprofundar o debate ocorrido na 1ª CNRHS bem como na IX 

Conferência Nacional de Saúde e propor diretrizes para a política nacional de recursos 

humanos para a saúde. 

A referida Conferência produziu um conjunto vasto de indicativos para a área da 

gestão e formação de recursos humanos como condição fundamental para a implementação do 

SUS. No que se refere à formação, destacamos, entre outras, a imediata regulamentação do 

Artigo 200, Inciso III, da Constituição Federal de 1988, que atribui ao SUS a tarefa de ordenar 

a formação de recursos humanos. (BRASIL, 1993). Significa dizer que compete ao Ministério 

da Saúde a responsabilidade em emitir parecer sobre a necessidade social dos cursos 

existentes que compõem a grande área da saúde, bem como definir critérios para a ampliação 

do número de vagas e da abertura de novos cursos.  

Além da recomendação mencionada, destacamos, ainda, o fortalecimento da 

articulação entre as instituições formadoras e os serviços de saúde, incluindo, nesse processo, 

os conselhos de saúde e de educação, de forma a viabilizar a efetiva participação do SUS na 

regulação e na ordenação dos processos de formação; revisão dos currículos de formação, 

como forma de assegurar a construção de um modelo de atenção à saúde coerente com a 

realidade local e regional, aos avanços tecnológicos, às necessidades epidemiológicas e às 

demandas do SUS. 

Destacamos, ainda, como recomendações, a obrigatoriedade, para as instituições 

privadas vinculadas ao SUS, de possuírem um plano de qualificação profissional para os 

trabalhadores e garantia de profissionalização dos trabalhadores sem qualificação específica; 

criação de estruturas de desenvolvimento de recursos humanos nas secretarias estaduais e 
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municipais de saúde, com a redefinição de responsabilidades nas três esferas de governo; 

criação de um sistema de informação sobre os trabalhadores nos três níveis de governo, para 

servir de base ao planejamento, à formação e capacitação, bem como à gestão, no qual 

estejam incluídas as instituições privadas vinculadas ao SUS, como condição para 

manutenção desse vínculo ou para novos credenciamentos. 

Essas recomendações acenam para a necessidade de articulação entre o espaço da 

formação e o espaço de produção de serviços de saúde sob novas bases. Ou seja, que supere 

práticas de formação no qual o desenvolvimento de habilidades técnicas, para um sistema de 

alta complexidade diagnóstica e terapêutica, se contrapõe à capacidade crítica para apreensão 

da realidade de saúde em uma população com diferentes perfis epidemiológicos.  

Algumas iniciativas institucionais vão sendo viabilizadas, em nível nacional e 

operacionalizadas de forma descentralizada pelos Estados e municípios, como forma de 

amenizar a lacuna deixada entre a formação efetivada e a necessária para o SUS.  Entre essas 

iniciativas, citamos o Pólo de Capacitação, Formação e Educação Permanente de Pessoal para 

Saúde da Família do Estado do Rio Grande do Norte
21

, a partir de 2001; o Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área da Enfermagem – PROFAE, 
22

no período de 

2000 a 2004.  

O município de Mossoró, representado pela UERN por meio da FAEN, passou a 

compor o coletivo de instituições integrantes do Pólo de Capacitação, Formação e Educação 

Permanente de Pessoal para Saúde da Família, no Estado. Desse modo, passou a oferecer 

cursos introdutórios para equipes do PSF, bem como, cursos de pós-graduação em nível de 

especialização em saúde da família, em especial, para os profissionais já inseridos nas equipes 

de PSF. De modo semelhante, ofertou pelo PROFAE, cursos de auxiliar e técnico de 

enfermagem, com o objetivo de profissionalizar os trabalhadores de enfermagem, já inseridos 

no setor saúde. 

A inserção da universidade nos espaços citados expressa a sua preocupação com a 

lacuna existente entre a formação efetivada e a necessária para o SUS, bem como o debate 

                                                
21 O Pólo tem como objetivo capacitar os profissionais para atuarem no PSF. Para tal, desenvolvem ações de 

curto, médio e longo prazo. No curto prazo a ação diz respeito a realização do curso introdutório para as equipes 

do PSF com o objetivo de melhorar a capacidade resolutiva das equipes; das ações de médio prazo fazem parte 

os cursos de especialização e residência; e, as ações de longo prazo estão direcionadas para a modificação dos 

currículos da saúde (BUENO, 2002). 
22 O PROFAE foi criado no ano 2000 pelo Ministério da Saúde, contando com o financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, com o objetivo de profissionalizar os trabalhadores de enfermagem, já 

inseridos no setor saúde, em auxiliar e técnico de enfermagem. Significou uma etapa amadurecida do Projeto 

Larga Escala, citado anteriormente. 
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existente no município em torno das questões específicas à força de trabalho e às demandas 

relativas ao seu processo de qualificação para o novo sistema de saúde. 

O tema relativo à força de trabalho em saúde foi sendo debatido, no município de 

Mossoró, nas cinco edições das Conferências Municipais de Saúde e aprofundadas por 

ocasião da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no 

período de 21 a 22 de dezembro de 2005, tendo como tema central Trabalhadores de Saúde e 

a Saúde de Todos os Brasileiros: práticas de trabalho, de gestão, de formação e de 

participação. 

Essa Conferência, que aconteceu em Mossoró (gestão 2005/2008), se constituiu em 

etapa preparatória para a 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde e possibilitou o debate em torno de temáticas relativas à necessidade urgente de 

desprecarização do trabalho no SUS; de compartilhamento do financiamento da gestão do 

trabalho pelas três esferas de governo; de adequação dos currículos da área da saúde à 

realidade brasileira; de fortalecimento da negociação entre gestores e trabalhadores; e, de 

participação da sociedade em todo o processo (CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, 2005). 

O evento recomenda a implantação de uma política de capacitação permanente e a 

reorientação do processo de formação em saúde, em articulação com os gestores do SUS e 

com o Conselho de Saúde, aproximando-o das necessidades locais, dos avanços tecnológicos, 

das necessidades epidemiológicas e das demandas do SUS; o estímulo à utilização dos 

serviços do SUS, nos diversos níveis de atenção, como espaço prioritário para a formação da 

força de trabalho em saúde, sob a supervisão das instituições formadoras e dos serviços, 

assegurando uma articulação qualificada entre essas instituições e a formação de profissionais 

com perfil mais próximo do SUS; implementar as novas diretrizes curriculares para os 

diversos níveis de formação em saúde, de modo a possibilitar uma formação cidadã, 

fundamentada em princípios éticos e comprometida com o SUS. 

Além das recomendações citadas, a Conferência acrescenta, ainda, como necessário, 

destinar um percentual de, no mínimo, 0,5 % dos recursos oriundos de royaltes para fortalecer 

a educação na saúde; assegurar o cumprimento da recomendação da 11ª Conferência Nacional 

de Saúde, de aplicar, no mínimo, 1% do orçamento da saúde para qualificar a capacitação da 

força de trabalho em saúde em cada esfera de governo, com prioridades e programas 

aprovados pelo respectivo conselho de saúde.  

O conjunto das Conferências citadas nos possibilitou apreender avanços significativos 

no processo de construção do SUS em Mossoró, apesar da resistência da gestão municipal em 
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romper com uma prática clientelista característica do município, conforme já assinalado. 

Entre esses, podemos citar o investimento e fortalecimento da rede pública de serviços de 

saúde, de modo especial nos serviços de atenção básica; o aumento da cobertura de serviços; a 

ampliação dos procedimentos de atenção básica; o aprimoramento das instâncias de 

participação e controle social. O município encontra-se, atualmente, ou seja, em 2009, na 

forma de gestão plena do sistema municipal de saúde.  

Não podemos negar as conquistas existentes, mas reconhecer os desafios que 

necessitam ser enfrentados para o fortalecimento do processo de descentralização da saúde em 

Mossoró. Entre esses, citamos: a inadequação entre a oferta de serviços e os perfis de 

morbimortalidade; as dificuldades com o sistema de informação em saúde; o acesso aos 

serviços baseado na demanda espontânea; serviços com baixa resolutividade, gerando 

multiplicidade e repetição de intervenções sobre um mesmo problema de saúde; pouco 

preparo e qualificação insuficiente dos profissionais; o PSF ainda se estrutura como uma 

prática de medicina simplificada, dirigida às regiões e aos grupos sociais em situação de 

exclusão social; pouca articulação entre os diversos níveis de complexidade do sistema; e, 

resistência corporativa às mudanças dos processos de trabalho por parte de alguns 

profissionais de saúde. 

São desafios que dizem respeito à efetiva inversão do modelo de atenção à saúde, que, 

ainda, se encontra organizado centrado na doença; a melhoria na qualidade da atenção e do 

acesso à saúde; ao fortalecimento dos mecanismos de controle e participação social; à 

ampliação do aporte de recursos financeiros e à utilização dos mesmos de maneira eficiente; 

e, os problemas relativos à força de trabalho em saúde, em especial uma política de gestão do 

trabalho e da educação em saúde.  

Podemos apreender, ainda, que, embora de forma tímida, a preocupação com a força 

de trabalho em saúde, em especial, com o processo de formação, está presente no processo de 

construção da municipalização da saúde em Mossoró. Existe um apelo frequente nas 

Conferências para que os órgãos formadores revisitem o seu processo de formação, em 

articulação com a gestão do SUS e com o controle social, considerando as necessidades 

sociais e as demandas do sistema. Da mesma forma, um apelo para que as instituições de 

ensino ampliem o debate com temáticas relativas às políticas de saúde, da legislação e do 

trabalho no SUS, além dos saberes da epidemiologia social e da saúde coletiva.  

Todas essas iniciativas se constituem no desafio de comprometer a universidade, ética 

e politicamente, com o processo de construção e consolidação do SUS e com a formação de 

profissionais igualmente comprometidos com o sistema. 
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De modo geral, podemos apreender avanços consideráveis no processo de 

descentralização da saúde no município. A participação dos atores sociais apoiados nas 

diretrizes constitucionais foi decisiva para esse avanço. Porém, foi um processo marcado por 

conflitos entre as várias frentes de disputas e muitos focos de resistência que tornaram 

complexos o debate e as disputas no processo, evidenciando os avanços e as permanências na 

descentralização. 

Esses avanços e permanências identificados no processo de descentralização das ações 

e serviços de saúde no município de Mossoró expressam que esse processo se efetiva em um 

campo de disputas de interesses e projetos divergentes. No entanto, nesse campo de disputas 

são criadas as possibilidades de articulações e pactuações diversas que conformam projetos 

sínteses, capazes de interferir nos modelos e políticas de saúde no município.  

Embora existam avanços consideráveis na organização da atenção à saúde no 

município, no sentido de reverter o modelo assistencial, em especial com a introdução do 

Programa Saúde da Família - PSF, diversos são os desafios a serem enfrentados para produzir 

impacto no modo como acontecem as práticas dos profissionais e o funcionamento dos 

serviços para atender às necessidades dos usuários.  

A forma como o processo de reorganização dos serviços de saúde foi sendo 

implementada, em especial com o PSF, foi sendo moldada por tradições instituídas e 

assumindo contornos de continuidade de práticas embasadas no modelo curativista, de base 

flexneriana, centrado no médico e no hospital, que alimenta a progressiva especialização e 

tecnificação do processo de trabalho em saúde. A persistência desse modelo compromete a 

consolidação de iniciativas e práticas inovadoras no trabalho em saúde e, consequentemente, 

o aprofundamento do processo de municipalização preconizado pelo Movimento de Reforma 

Sanitária. 

 

4.2 O movimento de construção do Projeto Político-Pedagógico da FAEN/UERN 

  

A criação do curso de graduação em enfermagem da FAEN/UERN 
23

ocorreu, em 

08/07/1968, por meio do Decreto nº 04/68, pela Prefeitura Municipal de Mossoró, autorizado 

pelo Conselho Universitário, por intermédio da Resolução nº 028 – A/70-U de 28/11/1970 e 

reconhecido pelo Decreto nº 82.939, de 26/12/1978.  

                                                
23 Sobre a criação do curso, consultar os trabalhos de Costa (1992) e de Miranda (2003). 
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Essa criação resultou da expansão de vagas e cursos, possibilitada pela Reforma 

Universitária, em 1968; pela capacidade de articulação política do gestor municipal com 

órgãos do governo federal; pelo interesse por parte da universidade em instituir cursos da área 

da saúde, uma vez que poderia facilitar a universidade a angariar recursos financeiros por 

meio de subvenções sociais, bem como outro status em função do valor social de um curso da 

área da saúde (COSTA,1992). 

Por outro lado, a criação do curso, no entendimento da autora, foi fortalecida com a 

instituição da política de expansão das escolas de enfermagem, adotada pelo MEC, com a 

finalidade de atender ao déficit de enfermeiros existentes no país. Essa expansão faz parte da 

agenda de trabalho da Organização Pan-Americana de Saúde-OPAS/Organização Mundial de 

Saúde-OMS para os recursos humanos na América Latina e Caribe cujas recomendações 

estão contidas no II Plano Decenal de Saúde para as Américas.
24

 

O curso em questão significou o primeiro curso de graduação em enfermagem criado 

no Estado do Rio Grande do Norte e o primeiro da área da saúde no município de Mossoró. 

Esse fato é expressivo para a população de Mossoró, uma vez que, por um lado, possibilita a 

geração de novos empregos; amplia a oportunidade educacional, em especial para pessoas 

sem recursos financeiros e disponibilidade para se deslocarem para centros maiores. Por outro 

lado, fortalece a construção histórica e social em torno do pioneirismo inerente ao município.  

O curso de enfermagem caracterizava-se por uma estrutura curricular definida a partir 

de paradigmas técnicos, baseados no planejamento econômico de necessidades do mercado de 

trabalho, estabelecidas de forma imediatista e ideologizada em estreita articulação com a 

concepção instrumentalista da educação adotada pelo Estado autoritário no Brasil 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1997). 

Como desdobramento, os conteúdos de ensino foram tecnificados, com ênfase no 

manuseio de equipamentos hospitalares, orientados pelo modelo flexneriano de ensino e pelo 

enfoque biológico e cartesiano acenando para a formação de um enfermeiro voltada, 

essencialmente, para o desenvolvimento de técnicas destinadas à assistência ao corpo do 

indivíduo hospitalizado. Essa formação visava atender a lógica do mercado, que, naquele 

momento, era constituído, basicamente, por hospitais privados.  

                                                
24 O II Plano Decenal de Saúde para as Américas foi instituído por ocasião da Reunião Especial de Ministros da 

Saúde das Américas realizada em Santiago do Chile, em outubro de 1972. No que se refere à enfermagem, o 

Plano reconhece os enfermeiros e auxiliares de enfermagem como categorias profissionais centrais para a 

prestação da assistência em saúde, sobretudo em países em desenvolvimento. Nesse sentido, considerando o 

diagnóstico que evidenciou a existência de um grande déficit de enfermeiros no continente, o Plano recomendou 

investimentos nacionais massivos para a formação nessa área profissional. 
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Essa orientação permanece assim no curso de enfermagem da UERN até o ano de 

1986, momento em que, acompanhando todo o movimento ocorrido em nível nacional em 

torno da democratização do país, a Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, discutia a 

necessidade de definir políticas de formação para a força de trabalho em enfermagem 

comprometida com as necessidades sociais, tendo, por base, o movimento da reforma 

sanitária brasileira.     

Inserida no movimento nacional em torno da saúde e da educação em enfermagem, a 

FAEN vem incorporando essas discussões na busca de marcos teóricos e metodológicos 

(re)orientadores do ensino e do trabalho da enfermagem, na perspectiva da construção do 

Projeto Político-Pedagógico que possibilite o delineamento de um novo saber/fazer e de uma 

nova ética que dê respaldo a uma nova prática profissional, capaz de contribuir para a 

transformação da saúde no interior da sociedade brasileira. 

Assim, o processo de construção do Projeto Político-Pedagógico na FAEN/UERN teve 

como referência o ano de 1986, momento em que vai se conformando como proposta, 

passando a ser sistematizada e formalizada pela plenária do Conselho Acadêmico 

Administrativo – CONSAD, uma vez que se tratava de reformulação curricular. Esse processo 

de construção foi acompanhado pela Comissão de Estudos Curriculares – CEC e assessorado 

por profissional vinculado diretamente à Comissão, hoje, diretoria de Educação da 

ABEn/Nacional. 

O marco dessa construção foi o ano de 1986, quando ocorreu o I Seminário para 

Estudos Curriculares, contando com a participação de docentes, discentes e enfermeiros dos 

serviços. Na oportunidade, foram discutidos temas relativos à legislação que embasa o ensino 

de graduação em enfermagem e os estudos preliminares de reorientação curricular 

coordenados pela ABEn Nacional. Além dessa temática, foram debatidos assuntos relativos a 

tipos de currículo, marco estrutural, conceitual e filosófico que permeiam a prática da 

enfermagem, entre outros. O seminário citado evidenciou a necessidade de aprofundar 

temáticas referentes à concepção de currículo, correntes filosóficas de pensamento que 

embasam a prática da enfermagem, bem como temas sobre a educação em geral e, em 

especial, em enfermagem.  

O debate iniciado por ocasião do I Seminário foi aprofundado no II Seminário para 

Estudos Curriculares, em 1988, com a participação de docentes da FAEN, enfermeiros dos 

serviços de saúde do município de Mossoró e representantes da administração central da 

universidade. Nesse momento, foi discutida a forma de implementação do currículo pleno do 

curso de enfermagem e suas implicações para a prática profissional, bem como temas acerca 
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dos problemas que a educação em enfermagem vem enfrentando em nível nacional, estadual e 

local. Além dessa temática, foram discutidas, ainda, as bases conceituais de um currículo 

tendo por base a realidade social do município, da região e do Estado. 

O Seminário evidenciou que a dicotomia teoria/prática, ciclo básico/tronco 

profissionalizante, presente em todos os momentos do curso eram decorrentes da visão 

idealista que os enfermeiros têm da enfermagem, bem como do seu atrelamento às políticas 

definidas pelo Estado brasileiro. Nesse evento, foi deliberada a elaboração de uma proposta de 

currículo pleno considerando a realidade do ensino; o perfil epidemiológico do município e da 

região; as necessidades do aluno; a realidade da força de trabalho de enfermagem e sua 

inserção no processo produtivo. 

O evento mencionado reconheceu a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre 

o marco teórico norteador do curso, bem como sobre o perfil e as competências a serem 

construídas no decorrer da graduação, de modo a assegurar uma sólida formação ética, técnica 

e política para o enfermeiro. Com essa compreensão, foi pactuado que a definição da proposta 

de currículo somente seria viabilizada com o aprofundamento dos estudos, pelo coletivo de 

atores/atrizes envolvidos no processo de construção. 

Houve diversos eventos sob a forma de seminários, oficinas, grupos de discussões, 

entre outros, contando com a colaboração de docentes ligados à FAEN/UERN e a diversas 

instituições de ensino superior do país. Esses eventos foram de suma importância à medida 

em que possibilitaram o aprofundamento teórico da proposta, instrumentalizando os 

profissionais para o processo de construção da nova proposta, bem como a qualificação dos 

docentes para o processo ensinar/aprender. 

Nesse movimento, merece destaque a I Oficina de Trabalho sobre Reformulação 

Curricular, em 1989, com o objetivo de discutir e estabelecer o marco conceitual, as 

referências e os objetivos do curso, bem como o perfil do enfermeiro da FAEN. Essa oficina 

aconteceu em consonância com o movimento nacional de reorientação curricular conduzido 

pela ABEn nacional, tomando como referência o documento Sobre uma nova Proposta de 

Currículo Mínimo para a Formação do Enfermeiro (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM, 1989). 

O documento em questão acena para a formação de um enfermeiro comprometido com 

os princípios defendidos pelo Movimento de Reforma Sanitária, materializados no Sistema 

Único de Saúde – SUS, bem como no atendimento às demandas e exigências requeridas pelo 

novo sistema para a formação da força de trabalho em saúde.  
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Assim, os trabalhos tiveram continuidade na perspectiva de discutir/construir novos 

marcos teóricos (re)orientadores para o ensino e para o trabalho da enfermagem, culminando, 

em 1993, com o IV Seminário e II Oficina de Trabalho sobre Currículo, tendo como tema 

Marcos Teórico e Conceitual do Currículo de Graduação em Enfermagem da FAEN.  

As discussões sobre a reorientação curricular na FAEN/UERN sempre acenavam para 

a reformulação da “grade curricular”, com a introdução e/ou supressão de algumas disciplinas 

sem, no entanto, enveredar por aprofundamentos mais consistentes sobre os marcos teóricos 

norteadores do novo processo de trabalho da enfermagem e das transformações no processo 

de formação do enfermeiro, respondendo, em parte, às demandas impostas pela realidade 

estrutural e conjuntural da FAEN. Como resultado dos eventos realizados, as discussões 

começaram a ter como eixo norteador a necessidade da formação do enfermeiro que, de fato, 

viesse intervir na realidade de saúde (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 1997). 

Os estudos tiveram continuidade visando ao aprofundamento teórico na perspectiva de 

embasar a construção em curso das concepções do novo currículo. Concomitantemente 

ocorre, em 1994, a elaboração e execução do Projeto de Pesquisa “A Transformação do 

Ensino e da Prática de Enfermagem em Mossoró, com inegável contribuição para a 

sistematização da proposta de currículo pleno (UERN/FAEN, 1997). 

Nesse momento, em nível nacional, ocorre a aprovação, pelo Ministério da Educação e 

Desportos, da Portaria nº 1.721/94, que instituiu o prazo de um ano para que as 

escolas/cursos/faculdades adequassem seus currículos plenos às diretrizes dessa portaria. 

Assim, os estudos foram intensificados, na FAEN, na tentativa de cumprir os prazos 

estabelecidos.     

Nesse momento, merece destaque o I Seminário de Integração Curricular do Estado do 

Rio Grande do Norte realizado, em 1995, por ocasião da Semana de Enfermagem. O evento 

em questão teve como finalidade possibilitar o encontro entre os cursos de graduação de 

enfermagem da UERN (na época URRN) e da UFRN, na perspectiva de socializar os 

processos em construção (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1997). 

Podemos apreender que o seminário foi bastante significativo para o fortalecimento da 

parceria existente entre os cursos das instituições referidas, em especial, durante esse 

momento de redefinição das diretrizes orientadoras da formação, bem como para a tentativa 

de construção de um processo de formação único para o enfermeiro no Estado. 
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As discussões acumuladas nos eventos possibilitaram o aprofundamento dos marcos 

referenciais por ocasião da V e da VI Oficina de Trabalho sobre Currículo, ocorridas em maio 

e junho de 1995, respectivamente. Nessa última, oficina foi construída a versão preliminar do 

Projeto contendo referencial utilizado, conceituação abordada, estrutura curricular, ementas e 

nivelamento. Essa versão foi amplamente discutida por cada disciplina do curso, oportunidade 

em que os docentes da FAEN encaminharam suas apreciações e sugestões à Comissão de 

Estudos Curriculares - CEC. 

As apreciações e sugestões foram sistematizadas, sob a forma de proposta, por uma 

comissão composta por docentes, sob a coordenação da CEC e de uma assessoria externa. 

Para a sistematização da proposta, a comissão tomou, como referência, os documentos 

produzidos durante o processo; os diplomas legais definidos pelo MEC (Parecer nº 314/94 – 

CFE e Portaria Ministerial nº 1.721/94 – MEC); perfil sócio-econômico e epidemiológico da 

população brasileira e da região; as transformações do setor saúde; o redimensionamento das 

bases teórico-metodológicas para a formação do enfermeiro para assumir a coordenação do 

processo de trabalho em enfermagem; o código de ética e Lei do Exercício Profissional; a 

concepção da enfermagem como prática social; e a compreensão da pesquisa como eixo 

norteador do processo educativo (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 1997). 

A proposta sistematizada contemplava a conformação histórica do processo de 

construção coletiva da (re)orientação da formação e sua articulação com o movimento 

nacional; a justificativa em torno da opção dessa conformação; as bases referenciais e 

concepções que fundamentam a formação; o perfil do egresso e os objetivos da formação; o 

caminho para alcançar os objetivos; e, os instrumentos necessários à conformação da proposta 

de formação. Assim, essa proposta se configurava como o Projeto Político-Pedagógico da 

FAEN/UERN. 

A proposta de formação foi consolidada tendo como referência a concepção de 

enfermagem e de educação como práticas sociais, portanto historicamente estruturadas e 

socialmente articuladas. Desse modo, encontram-se articuladas às demais práticas na 

dinâmica social e, assim, uma parte que contém as determinações da totalidade desse social.  

A saúde, na proposta consolidada, é concebida como processo, portanto, processo 

saúde/doença que é determinado pela forma como o homem se insere nos momentos da 

produção e reprodução social. Essa forma de conceber o processo saúde/doença ao invés de 

desqualificar a atenção em saúde, possibilita outras alternativas de reorganização do sistema 

de saúde. 
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Essas concepções foram amplamente difundidas pelo Movimento de Reforma 

Sanitária, na saúde e pelo Movimento Participação, na enfermagem e incorporadas ao 

processo de formação na FAEN/UERN. Ao assumir essas concepções, a instituição se 

compromete com a formação de um enfermeiro capaz de se inserir na produção de serviços de 

saúde de forma crítica e propositiva. Esse compromisso pressupõe a ruptura com um ensino 

meramente tecnicista, biologizante, centrado na doença e no hospital.  

A proposta foi sistematizada e aprovada no CONSAD/FAEN, em 1995, e, em 1996, 

encaminhada às instâncias deliberativas no âmbito da UERN para homologação, ocorrida em 

1997. Essa proposta expressa a ação intencional da formação do enfermeiro, com um 

compromisso construído coletivamente.  

O trabalho coletivo foi importante na construção desse processo de formação 

configurado na proposta de 1996. Mas, somente foi possível por meio da participação de 

diversos atores/atrizes no processo como docentes, discentes, enfermeiros dos serviços, 

representantes das entidades de enfermagem, entre outros. Convém destacar que, foi um 

processo de construção permeado por momentos de significativa participação dos atores 

envolvidos, mas também por momentos de pouca participação marcados pelo esvaziamento e 

desinteresse do grupo. No entanto, a CEC, enquanto comissão coordenadora do processo, 

trabalhou na perspectiva de promover eventos com o objetivo de manter o andamento dos 

trabalhos. Esse movimento coincidiu com o momento e o crescimento dos atores envolvidos. 

A participação mais efetiva foi a dos docentes, talvez, por estarem vinculados 

diretamente ao processo ensinar/aprender. Assim, eles se identificaram como atores/atrizes do 

processo, embora não se identifiquem como atores principais pela pouca aproximação com a 

temática em discussão ou por não se sentirem responsáveis pela construção dos referenciais 

que norteiam o processo de formação. 

Assim, embora o espaço de discussão/participação tenha sido ampliado, tornando-se 

mais democrático, possibilitando, assim, a inserção de diversos sujeitos, antes excluídos do 

processo de construção curricular (enfermeiros dos serviços e entidades representativas dos 

trabalhadores de saúde/enfermagem), ainda se apresentava restrito ao âmbito da universidade. 

A ausência desses sujeitos pode ser atribuída ao fato de que a universidade sempre foi um 

espaço de produção de conhecimento e formação da força de trabalho restrito aos docentes e 

pesquisadores.  

Por outro lado, com a construção coletiva, os docentes puderam vivenciar uma prática 

democrática, estabeleceram novas relações de trabalho que exigiram a ruptura com o 

isolamento e o individualismo, por meio da negociação (TIMÓTEO, 2000). A construção 
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coletiva possibilita a ampliação dos espaços de participação num verdadeiro exercício 

democrático. Dessa forma, a participação nos processos de construção coletiva é resultado da 

conquista e não do consentimento ou permissão concedidos ou, ainda, tutelados. 

Participar é conquista e, no dizer de Demo (1993, p. 20), “é encarar o poder de frente, 

partir dele e, então, abrir os espaços de participação, numa construção arduamente levantada, 

centímetro por centímetro, para que também não se recue nenhum centímetro”. A participação 

entendida como conquista fortalece o processo de construção, bem como a organização 

política dos atores. Possibilita, ainda, a intervenção crítica e ativa nos processos que intentam 

mudanças ou asseguram a democratização das relações.  

Corroborando essa discussão, Timóteo (2000, p. 260) acrescenta que construir 

coletivamente não significa dizer que essa construção ocorrerá com 

 

 
A „concessão‟ de todos, mas depreende luta e participação que remetem a 

uma postura contestatória, reivindicatória, participação efetiva e 

compromisso daqueles que se dispuseram a realizá-lo. É conquistar direitos, 

mas é também [e principalmente] assumir riscos e custos oriundos de 
escolhas e decisões tomadas coletivamente e, enquanto tal, expressão da 

vontade coletiva do grupo ou da sua maioria, um constante exercício de 

prática democrática.  
 

 

Assim, reiteramos que a proposta curricular submetida à apreciação e homologada, em 

1997, pelas instâncias deliberativas, no âmbito da FAEN e da UERN, representou e representa 

o resultado possível de profundas reflexões, nem sempre aceitas, compreendidas ou 

participadas por todos os atores. Constitui o produto de um processo de construção negociado, 

lento e difícil, permeado por conflitos, contradições e uma diversidade de concepções de 

mundo, mas, é válido destacar, que resultou do esforço coletivo.  

A construção coletiva teve continuidade durante os anos seguintes, quando a FAEN 

inicia um movimento concomitante em torno da implantação, aprofundamento da base 

referencial e reconstrução do currículo pleno.  Esse movimento culminou com a instituição 

das Diretrizes Curriculares para a Graduação em Enfermagem e para os Cursos de Formação 

de Docentes. Assim, a FAEN intensificou os estudos, a partir de 2001, no sentido de avaliar a 

(in)coerência existente entre o processo de formação implementado e as orientações contidas 

nas DCN‟s.  

Os estudos aconteceram sob a forma de oficinas, encontros, seminários, e teve a 

participação de docentes da UERN e de outras universidades, discentes, enfermeiros dos 

serviços. Esses estudos possibilitaram o aprofundamento das bases referenciais contidas nas 
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DCN‟s. No entanto, evidenciaram que muitas demandas oriundas das DCN‟s já estavam 

incorporadas ao processo de formação da FAEN. Necessitava, porém, (re)visitar esse 

processo, para atender às demandas, em especial da formação de docentes. Como produto dos 

estudos, a FAEN construiu uma proposta de reorientação do processo de formação no final de 

2005, tendo, como referência, o Projeto Político-Pedagógico construído, a partir de 1986, 

implementado e reconstruído a partir de 1996. 

Porém, esse momento coincidiu com a mudança da gestão da FAEN e final de gestão 

da UERN, inviabilizando o encaminhamento e homologação da proposta de reorientação 

citada, uma vez que a orientação para o processo de formação, a partir de então, se 

conformava sob novas bases referenciais. A nova gestão encaminhou o processo no sentido de 

modificar a formação, até então implementada. No entanto, em função da forma como o 

processo foi conduzido, ou seja, com tímida discussão e socialização com docentes e 

discentes, determinou o pouco amadurecimento dos docentes em torno das novas concepções 

e, consequentemente, insegurança em adotá-las, como referência, para a sua prática político-

pedagógica. 

Diante desse cenário, a plenária do CONSAD delibera por prorrogar o prazo para a 

reconstrução do PPP da FAEN e encaminha a discussão no sentido de elaborar um projeto de 

adequação às Diretrizes Curriculares. Desse debate, resultou a Adequação Curricular do 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da FAEN, aprovada por 

meio de Resolução nº 20/2008 do CONSEPE. Esse documento, juntamente com o PPP 

(construído a partir de 1986 e implementado a partir de 1996) passam a orientar a formação 

no espaço da FAEN/UERN. 

 

4.3 Os novos delineamentos do Projeto Político de Formação do Enfermeiro na 

FAEN/UERN 

 

Embora tenha sido implantado, o Projeto Político-Pedagógico, (re)orientador do 

processo de formação do enfermeiro na FAEN/UERN, continuou em movimento permanente 

de reconstrução coletiva. Esse movimento possibilitou o aprofundamento e ampliação das 

bases referenciais que fundamentam a reconfiguração do processo no ano de 2000. 
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4.3.1 Bases referenciais que orientam o novo Projeto Político de Formação do Enfermeiro na 

FAEN/UERN
25

 

 

Pensar o processo de formação em saúde/enfermagem exige dos educadores a 

compreensão da educação como prática social, espaço de lutas e de interesses divergentes 

entre os grupos sociais, num movimento dialético, cujo desdobramento se materializa no 

modo de produzir atores, que reproduzem e/ou recriam as diferentes práticas sociais 

(GADOTTI, 2008). Por ser social, configura-se como produto e produtora de determinações 

sociais. Assim, o desafio consiste em compreender essas determinações para nelas intervir.  

Essa maneira de pensar a formação do enfermeiro pressupõe a superação de práticas 

de reformas curriculares marcadas pelo simples (re)agrupamento de planos de ensino e 

atividades, bem como por revisão e/ou reordenação de conteúdos, disciplinas e cargas 

horárias. Requer a discussão e a construção de novos marcos teóricos e metodológicos, que 

explicitem a intencionalidade da universidade em relação ao seu compromisso social com a 

formação de um enfermeiro como cidadão participativo, crítico e implicado com projetos que 

contribuam para a transformação de uma dada realidade social.   

Com essa compreensão, o Projeto Político-Pedagógico da FAEN/UERN está 

fundamentado em bases referenciais que devem nortear a formação do enfermeiro definidas 

como a análise da situação e as perspectivas da sociedade brasileira, dentro da Nova Ordem 

Econômica Mundial que conforma uma nova divisão mundial do trabalho, desencadeado pela 

globalização da economia e orientado pela política neoliberal e suas implicações para as 

políticas públicas e movimentos da sociedade em geral; considerou, ainda, os documentos 

produzidos durante o processo de discussão/construção desse projeto (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2000). 

O Projeto Político-Pedagógico da FAEN tomou, ainda, como referência os diplomas 

legais 
26

definidos pelo MEC, Parecer nº 314/94 – CFE e Portaria Ministerial nº 1.721/94 – 

MEC, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

os perfis sócioeconômico e epidemiológico da população brasileira e da região; as 

transformações ocorridas no setor saúde, em especial a instituição do Sistema Único de Saúde 

- SUS; a concepção da enfermagem como trabalho, parcela do trabalho coletivo em saúde; o 

                                                
25 Para a construção das bases referenciais, a FAEN/UERN recorreu aos estudos de Medeiros (2000), Queiróz & 

Salum (1998), Lima (1996 ). 
26 A partir de 2001, passou a considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001) e a partir de 2002, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores (Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 e 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002). 
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redimensionamento das bases teórico-metodológicas para a formação do enfermeiro, 

definidas pela ABEn, a fim de que o enfermeiro possa assumir a coordenação do processo de 

trabalho em enfermagem; a concepção da investigação como eixo norteador do processo 

educativo; o código de ética e a lei do exercício profissional; as diretrizes  para a formação do 

enfermeiro, definidas nos SENADENs; o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da 

UERN (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Essas bases referenciais acenam para a necessidade de reconstrução das concepções 

que orientam o processo de formação do enfermeiro no espaço da FAEN/UERN. As 

concepções (re)construídas dizem respeito à sociedade, gênero, processo saúde/doença, 

trabalho, produção dos serviços de saúde, trabalho coletivo/trabalhador coletivo, processos de 

trabalho de enfermagem, educação, políticas de saúde e interdisciplinaridade. 

Para a (re)construção dessas concepções, a FAEN/UERN recorreu a autores como 

Breilh (1991); Queiroz; Salum (1996a); Castellanos et al (1990); Mendes (1995); Nogueira 

(1994, 1997); Egry (1996); Gadotti (1987); Fonseca (1997); On (1995), entre outros. Porém, 

para esse trabalho, não farei referência aos autores aos quais a FAEN/UERN recorreu para a 

(re)construção mencionada. Mas, a concepção que foi (re)construída a partir desses autores e 

que foi assumida institucionalmente. 

  

Sociedade
27

 

  

Constitui a base que fundamenta as formas de trabalho (produção social) e de vida 

(reprodução social), determinando as necessidades sociais e possibilidades de atendimento a 

essas necessidades. Formada por classes e grupos sociais antagônicos e extremamente 

desiguais, haja vista que o processo de produção exerce um papel determinante sobre elas. As 

classes e grupos sociais são formadas pelo conjunto de sujeitos sociais determinados 

principalmente, mas não exclusivamente, por seus lugares no processo de produção. O 

momento da reprodução comporta a organização da vida na sociedade e representa os 

diferentes „modos de andar a vida‟ das diferentes classes e grupos sociais (UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Essa concepção de sociedade pressupõe uma orientação para o processo de formação, 

na saúde, ancorado na compreensão de que existe uma relação de determinação entre a forma 

como a sociedade está organizada e o aparecimento de riscos ou potencialidades para o 

                                                
27 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN recorreu aos estudos de Queiróz; Salum (1996). 
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processo saúde/doença, uma vez que a saúde se constitui em uma necessidade social. A 

inserção dos sujeitos em diferentes classes e grupos sociais vai determinar igualmente 

diferentes exposições a processos de risco que produzem o aparecimento de doenças e mortes 

específicas. Assim, o conhecimento acurado sobre a forma histórica e particular de 

estruturação da sociedade torna-se imprescindível, na busca de aspectos de vulnerabilidade, 

para uma intervenção coerente com a realidade concreta na qual os sujeitos encontram-se 

inseridos. 

  

Gênero
28

 

 

Compreende as inter-relações que conformam a complexidade da natureza humana 

dos sujeitos sociais, tomando, como eixo, a condição do ser homem e do ser mulher 

construída histórica e socialmente a partir das relações de poder estabelecidas na sociedade, 

extrapolando a naturalização biológica das diferenças de gênero (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Essa concepção se constitui em desafio para o processo de formação do enfermeiro 

uma vez que pressupõe a ruptura com a histórica utilização de estratégias sutis e refinadas de 

naturalização e legitimação das diferenças e desigualdades entre homens e mulheres que 

precisam ser (re)conhecidas, (de)marcadas e problematizadas, bem como superar a 

homogeneidade, a essencialização e a universalidade contida nos termos mulher, homem, 

dominação masculina e subordinação feminina, entre outros, na perspectiva de explicitar os 

mecanismos de poder que instituem e legitimam estas noções. 

Essa forma de conceber o gênero redimensiona o seu uso como ferramenta teórica e 

política considerando que as análises e as intervenções empreendidas devem ter, como 

referência, as relações de poder entre homens e mulheres e a diversidade de formas sociais e 

culturais que os constituem como sujeitos de gênero. Implica, portanto, analisar os processos, 

as estratégias, os saberes e as práticas sociais e culturais que educam indivíduos como 

mulheres e homens de determinados tipos. Implica, ainda, considerar que as instituições 

sociais, os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis, as doutrinas e as políticas sociais 

são constituídas e atravessadas por representações e pressupostos de feminino e de masculino, 

ao mesmo tempo que estão, centralmente, implicadas com sua produção, manutenção ou 

ressignificação (MEYER, 2004).  

                                                
28 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN utilizou como referência os estudos de Fonseca (1997). 
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Processo Saúde/Doença
29

 

  

Resposta dinâmica que as classes e grupos sociais manifestam de forma diferenciada, 

de acordo com sua inserção no momento da produção frente aos determinantes sociais, 

resposta essa dada pelas características de riscos e de potencialidades que são reflexos do 

processo biológico de desgaste. Em nossa sociedade estratificada em classes e grupos sociais, 

a qualidade de vida de cada um deles é diferenciada na medida em que é também diferenciada 

a sua exposição aos processos de risco e ao acesso a processos benéficos ou potencialidades 

de saúde. A relação entre o processo saúde/doença do coletivo e do indivíduo fica 

estabelecida na medida em que o processo saúde/doença do coletivo determina as 

características básicas sobre as quais assenta-se a variação biológica individual 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001) 

Essa concepção sobre saúde/doença como processo, portanto, processo saúde/doença, 

redireciona a formação do enfermeiro, uma vez que se constitui em antagônica ao pensamento 

funcionalista, que historicamente permeou a prática e a formação do enfermeiro. O 

funcionalismo é a corrente mais expressiva do positivismo na área de saúde que tem como 

pressuposto o fato de que as leis que regem os fenômenos sociais são intemporais e tendentes 

à estabilidade e à coesão. 

Essa concepção possibilita uma formação fundamentada na compreensão do processo 

saúde/doença, como determinado histórica e socialmente e, dessa forma, manifestado de 

modo diferenciado entre as classes e grupos sociais, no qual as condições de vida e trabalho 

vão determinar diferentes potenciais de risco e benefícios que caracterizam diferentes formas 

de adoecer ou de morrer. 

Ressaltamos que a expressão do processo saúde/doença de um grupo é social, uma vez 

que os padrões de normalidade biológica do homem são construídos em momentos históricos 

distintos (LAURELL, 1983). 

  

Trabalho
30

 

  

Forma pela qual o/a homem/mulher retira da natureza o seu sustento, uma vez que 

transforma essa natureza de acordo com as suas necessidades, estabelecendo, 

                                                
29 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN considerou os estudos de Breilh (1991); Laurell (1983). 
30 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN recorreu aos estudos de Mendes-Gonçalves 

(1979,1994); Nogueira (1994, 1997). 
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consequentemente, uma relação de produção com outros homens. Está voltado para a 

obtenção de um produto que perspectiva atender a essas necessidades humanas que 

motivaram a sua criação. Para a obtenção desse produto, necessita do objeto (matéria) sob a 

qual se aplica o projeto; dos meios/instrumentos com os quais este se realiza e de uma 

atividade adequada a um fim, ou seja, o próprio processo de trabalho. É um ato consciente e 

proposital, cuja elaboração mental antecede o processo e se manifesta no curso e no produto 

do trabalho. O homem não transforma, apenas, o material sobre o qual opera; ele imprime ao 

material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do 

seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. É condição inerente ao homem, 

como forma de garantir a sua subsistência. É a inserção no modo de produção que garantirá a 

base material de sustentação do trabalhador, fato que definirá a qualidade de vida no momento 

da reprodução social (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2001). 

Essa concepção, enquanto norteadora do processo de formação do enfermeiro, 

materializa o compromisso da universidade com uma formação pautada no trabalho como 

princípio educativo, e, consequentemente, uma formação coerente com a realidade social, 

uma vez que possibilita a articulação entre o trabalho e a educação, se constituindo em 

alternativa de superação da dicotomia teoria/prática, trabalho manual/trabalho intelectual. 

O trabalho, como princípio educativo, não se reduz a uma técnica didática ou 

metodológica no processo ensinar/aprender, no sentido de aprender fazendo ou de preparação 

para o trabalho, mas um princípio ético-político de formação de um cidadão, capaz de fazer 

uma leitura crítica da realidade onde vive e com condições de agir sobre ela (FRIGOTTO, 

2005). 

  

Produção dos Serviços de Saúde
31

 

  

Categorizado como serviço, inserido no setor terciário da economia, particularmente 

na produção de serviços. Por ser serviço, está ancorado numa relação interpessoal muito 

intensa que assume caráter forte e decisivo para a própria eficácia da ação. Esse serviço não se 

realiza sobre coisas ou objetos. Dá-se sobre pessoas estabelecendo uma relação entre quem 

consome o serviço e quem o produz sendo marcado por uma direcionalidade técnica e pela 

fragmentação dos atos. Caracterizado, ainda, pela integração entre os aspectos intelectual e 

                                                
31 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN adotou como referência os estudos de Nogueira (1997); 

Breilh (1991). 
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manual. No entanto, não significa dizer que não existe a separação entre pensar/fazer no 

trabalho em saúde. A unidade entre concepção e execução pode ser dissolvida, ou seja, a ideia 

concebida por uma pessoa pode ser executada por outra (UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Para a FAEN/UERN se constitui em processo que acontece numa/para determinada 

realidade social cuja intervenção deve ser pensada considerando que, na visão hegemônica, o 

reconhecimento dos problemas de saúde e doença das populações e a correspondente resposta 

dos serviços de saúde tomaram e tomam por base, em nosso meio, a demanda individual pelo 

serviço, ancorada no modelo médico/clínico de intervenção, de enfoque biologicista, centrado 

no agravo do corpo individual, atribuindo ao agravo uma causa ou causas diversas (sociais, 

econômicas, biológicas), não hierarquizadas. 

O reconhecimento de tais problemas deverá estar articulado às formas de trabalho e de 

viver dessa população, raízes que explicam os diferentes gradientes de saúde e doença; a 

intervenção em saúde será, pois, comandada pela estratégia da vigilância em saúde, 

ferramenta fundamental para o controle do processo saúde/doença das populações, em que o 

trabalho, a vida, a saúde e a doença convivem de modo articulado (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Essa forma de conceber o processo de produção em saúde requer um processo de 

formação que supere o modelo predominante, orientado por uma racionalidade científica que 

estabelece, como critério de verdade sobre as doenças, a presença de alguma alteração nos 

tecidos, na anatomia e no funcionamento dos órgãos do corpo. Esse modelo predominante 

resulta em limites na percepção das necessidades de atenção e na efetividade das intervenções 

que são marcadas pelo uso de tecnologias duras e/ou leve-duras. 

Com essa compreensão, as práticas em saúde apontam para uma nova organização, 

tendo por objetivos, de um lado, as necessidades sociais, reconhecidas como problemas de 

saúde da população e, de outro, a resolução da maior quantidade possível de problemas, pois 

não será mais possível aceitar uma organização centrada exclusivamente na assistência 

médica individual. Dentro dessa compreensão, um novo modelo de práticas de saúde seria 

pautado na realização de trabalho epidemiologicamente orientado assumindo a atenção à 

saúde na sua dimensão coletiva. Nesse modelo, a clínica assumiria a função indispensável, 

porém, complementar da atenção individual (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 20001. 

No entanto, essa clínica precisa ser ressiginificada, considerando tratar-se de um 

espaço estratégico para a construção de novas práticas. Nesse sentido, Campos (1996) 
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apresenta o conceito de clínica ampliada para definir a clínica necessária nos serviços de 

saúde, ou seja, uma clínica que inclua, além da doença, o sujeito e seu contexto e se 

responsabilize pelo seu processo saúde/doença. Uma clínica que consiga compreender de 

forma ampliada, o processo saúde/doença e seus determinantes, bem como seja espaço de 

construção de projetos terapêuticos singulares com ações que visem intervir nas diversas 

dimensões relativas ao processo saúde/doença. Enfim, uma clínica comprometida com a 

produção de saúde e de vida. 

  

Trabalho Coletivo e Trabalhador Coletivo
32

 

  

Instrumento do processo de produção dos serviços de saúde no qual o trabalhador 

coletivo é executor e produtor da política pública de saúde, desenvolvendo processos 

cooperativos de trabalho que não se limitam à soma dos processos parciais de trabalho. Nesse 

momento, é resgatada a natureza coletiva dos trabalhadores, sem perder de vista as suas 

dimensões individuais (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2001). 

Essa concepção se constitui em imprescindível e ao mesmo tempo como desafio para 

o processo de formação. Imprescindível em função da natureza do objeto de trabalho em 

saúde, ou seja, os perfis epidemiológicos do coletivo, que requer para o seu aperfeiçoamento, 

o trabalho coletivo/trabalhador coletivo. Desafio considerando a histórica relação de poder e 

as disputas existentes no interior do trabalho coletivo, haja vista tratar-se de um coletivo de 

trabalhadores com formações, saberes, práticas, histórias e interesses divergentes demarcados 

pela divisão técnica e social do trabalho. 

A divisão técnica e social do trabalho reproduz as classes e grupos sociais, bem como 

o funcionamento da sociedade capitalista no interior do trabalho. No processo de produção em 

saúde, os trabalhadores produzem na cisão entre elaboração e execução, na divisão do 

trabalho manual e intelectual, na operacionalização de rotinas e normas repetitivas, em que 

uns são responsáveis por prescrever, outros por supervisionar e outros por executar. Dessa 

forma, cada trabalhador é responsável por uma etapa do processo de produção, executando a 

sua tarefa, porém sem entender a finalidade do trabalho 

Essa divisão técnica e social do trabalho tem permanecido mesmo diante das 

transformações ocorridas no mundo do trabalho desde os anos 1980. Embora o trabalho 

                                                
32 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN recorreu aos estudos de Queiróz; Salum (1996). 
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coletivo passe a ser mais valorizado, os salários ficam vinculados à produtividade do conjunto 

dos trabalhadores e, esses tornam-se controladores uns dos outros para o alcance de metas. De 

igual modo, a participação passa a ser estimulada e a funcionar como mecanismo de regulação 

para o aumento da produtividade (ANTUNES, 1995). 

Porém, é um espaço de possibilidades de construção/desconstrução/reconstrução 

permanente. Nesse espaço, existem movimentos/momentos de maior potência de trabalho e de 

vida, ao mesmo tempo, momentos de maior desarticulação, de desânimo, de resistência e 

momento de (re)criação. A junção de diversas categorias profissionais em um mesmo espaço 

de trabalho não se configura como trabalho coletivo. Os trabalhadores precisam enfrentar o 

desafio de reconstruir o trabalho coletivo, possibilitando a (re)articulação de saberes e práticas 

historicamente instituídos, na perspectiva de construir uma nova institucionalidade. 

Ressaltamos que não se trata de uma responsabilidade somente dos trabalhadores, mas uma 

prática que requer o compromisso político institucional. 

Na perspectiva de construir uma nova institucionalidade, o desafio está em reconstruir 

o processo, para atender ao indivíduo/família/sociedade em sua integralidade, construindo 

projetos terapêuticos individuais e distintos para os diversos atores, tendo em vista que as 

necessidades mudam de acordo com o contexto que as criou. Porém, essa prática acontece em 

um espaço de tensões, estranhamentos e conflitos. No entanto, os conflitos precisam ser 

enfrentados, nominados. Eles se constituem em possibilidade de inclusão e mudança, 

movendo-se do lugar da conservação para o lugar da transformação (BONALDI et al., 2007). 

  

Processos de Trabalho de Enfermagem
33

 

  

A enfermagem, enquanto prática social, encontra–se inserida no processo de produção 

dos serviços de saúde e, como tal, compartilha características e sofre as determinações sociais 

como os demais serviços na sociedade brasileira. Também vai se submeter às relações de 

produção estabelecidas no setor saúde, embora sua evolução e crescente divisão técnica de 

trabalho, impostas pelas necessidades capitalistas a diferencie assumindo características muito 

próprias que a distingue da prática médica. Daí a importância de analisá-la no conjunto dos 

elementos que a compõem, ou seja, seus agentes, objeto, meios/instrumentos de trabalho que 

conformam a sua prática (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2001). 

                                                
33 Para a (re)construção dessa concepção, a FAEN/UERN recorreu aos estudos de Moura (1997); Queiróz &  

Salum (1996); Castellanos et al ( 1989 ). 
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Enquanto parcela do trabalho coletivo em saúde, se constitui em uma prática 

igualmente coletiva, cooperativa e heterogênea, realizada por diferentes categorias com graus 

de qualificação diferenciados e níveis de atuação com complexidade distinta, que 

compartilham parcelas desse trabalho para compor um conjunto complementar e 

interdependente referido ao todo. 

O trabalho da enfermagem tem especificidades que se materializam em quatro 

processos: assistir/intervir, gerenciar, investigar e ensinar/aprender, de forma indissociável 

nos modelos epidemiológico e clínico de intervenção em saúde. Nesse trabalho, o enfermeiro 

assume a coordenação do trabalho da enfermagem nos modelos de produção de serviços de 

saúde citados (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Por se tratar de trabalho coletivo, os processos de trabalho em enfermagem são 

parcelas do processo de trabalho em saúde e, em alguns casos, configuram-se como 

meio/instrumento desse mesmo trabalho. 

- Processo de Trabalho Assistir/Intervir: tem, como objeto, os perfis epidemiológicos 

do coletivo na totalidade, nos grupos sociais homogêneos e na singularidade 

(indivíduo/família); como finalidade, a transformação desses perfis visando aperfeiçoar o 

processo saúde/doença do coletivo também nas dimensões geral, particular e singular; como 

meios/instrumentos, o saber e a tecnologia de enfermagem construídos sobre o modelo clínico 

e epidemiológico de modo a fundamentar o assistir/intervir; e, o trabalho em si, caracteriza-se 

pela presença constante da enfermagem junto ao objeto, acompanhando-o diretamente ou a 

distância. 

- Processo de Trabalho Gerenciar: tem, como objeto, a dinâmica de como se processa 

a assistência, a educação e a pesquisa em enfermagem, na sua aderência e articulação com os 

perfis epidemiológicos do coletivo; como finalidade, compatibilizar essa dinâmica às 

necessidades de transformação do processo assistir/intervir, ensinar/aprender e investigar 

articuladas às transformações dos perfis epidemiológicos; como meios/instrumentos, modelos 

e métodos gerenciais, o processo de educação permanente, a formação, a educação em saúde, 

força de trabalho; e, o trabalho em si, ocorre sob a orientação do plano diretor para a saúde do 

município e pelo plano diretor para a assistência, a investigação e a educação em enfermagem 

a ele subordinado, nas Instituições e/ou outros espaços em que se processa o trabalho de 

enfermagem. 

- Processo de Trabalho Ensinar/Aprender: tem, como objeto, o conhecimento que os 

sujeitos têm acerca do objeto, finalidade do processo de produção de serviços de saúde; como 

finalidade, a construção de um conhecimento que atenda às demandas sociais e que produzirá 
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o enfermeiro coordenador do trabalho da enfermagem com vistas a transformação dos perfis 

epidemiológicos de Mossoró e região; como meios/instrumentos, docentes, discentes, 

usuários, processos de trabalho que assegurem a infraestrutura acadêmica e administrativa, 

projeto político-pedagógico, pesquisas, tecnologias, material e equipamentos; e, o trabalho em 

si, se caracteriza pelo desenvolvimento de práticas educativas, processos de educação 

permanente em saúde, desenvolvimento do projeto político-pedagógico na perspectiva de 

produzir um novo conhecimento que venha contribuir para a transformação da produção dos 

serviços de saúde. 

- Processo de Trabalho Investigar: tem, como objeto, o estado da arte que caracteriza 

o saber da enfermagem e sua articulação com a produção dos serviços de saúde; como 

finalidade, a construção de um novo saber da enfermagem de modo que venha a contribuir 

com uma nova forma de produção dos serviços; como meios/instrumentos, os referenciais 

teórico-metodológicos, métodos e técnicas, projetos de pesquisa, etc ; e, o trabalho em si, se 

caracteriza pela participação em processos de produção de conhecimento: pesquisas e/ou 

outras formas de produção, específicas da enfermagem ou em parceria com os demais 

trabalhadores da saúde. 

  

Educação
34

 

  

A educação é entendida como um processo de formação integral do homem, que visa 

contribuir com a elaboração de sua visão de mundo de forma crítica, consciente. Prática social 

utilizada como forte instrumento ideológico. É também um elemento de alienação e 

submissão das classes menos favorecidas em detrimento da ideologia dominante. Mas se 

apresenta, ainda, como um processo social que dá aos indivíduos a possibilidade de construir 

(por meio de um processo de construção, apreensão e reconstrução do conhecimento) uma 

visão crítica da realidade a fim de transformá-la. Constitui-se, também, num processo 

pedagógico que se constrói a partir da realidade do indivíduo, ultrapassando os limites das 

instituições escolares, ou seja, produto e produtor de determinações sociais. Partindo desse 

pressuposto, na concepção dialética, ela se propõe compreender essas determinações para 

nelas intervir, buscando libertar o homem. Espaço de luta que poderá ser trabalhado na 

perspectiva da construção de uma nova cultura (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2001). 

                                                
34 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN recorreu aos estudos de Gadotti (1987). 
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A educação extrapola os limites das instituições oficiais de ensino. Não há uma forma 

única tampouco um único modelo de educação; ela existe sob várias formas e é praticada em 

situações e espaços diversos, em alguns casos sem percepção do ato educativo. A educação 

está intimamente ligada à política e à cultura, e, por isso, o projeto político-pedagógico nunca 

é, apenas, um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos e nas 

salas de aula. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado de um recorte de 

terceiros, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É, portanto, 

produto de tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e 

desorganizam um povo (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2001). 

  

Políticas de Saúde
35

 

  

Intervenção do Estado que, sob a ótica neoliberal, acontece com o objetivo de garantir 

somente o mínimo de serviços produzidos para aliviar a pobreza. Propõe uma política 

assistencialista organizada sob a forma de programas e ações orientadas à atenção de 

problemas prioritários e de impacto mais imediato, com um forte grau de imposição 

governamental, constituindo-se em política de negação dos direitos sociais e da 

obrigatoriedade do Estado em garanti-los (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2001). 

O Movimento de Reforma Sanitária representou um espaço de fundamental 

importância da expressão das reivindicações dos setores comprometidos com a definição de 

uma nova política de saúde para o Brasil, materializada na institucionalização do Sistema 

Único de Saúde em caráter público, universal, equânime, integral, descentralizado e sob 

controle social. No entanto se encontra, hoje, ameaçado pela lógica neoliberal (ibidem) 

Nesse contexto, a rede de serviços públicos volta-se para a assistência básica de saúde 

e é responsável pela atenção primária de baixo custo e tecnologia simplificada; o setor 

privado concentra-se no segmento hospitalar, incorporador de alta tecnologia e maiores 

custos, financiado com recursos públicos. Essa é a concepção mercadológica em saúde 

reforçada pelo Estado neoliberal, a quem interessa a consolidação de um modelo econômico 

que favoreça o processo de privatização, sob a égide da dinâmica de acumulação privada. 

  

                                                
35 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN recorreu aos estudos de Mendes (1996); Paim (1994, 

1997). 
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Interdisciplinaridade
36

 

  

Entendida como postura profissional que se permite transitar no espaço da diferença 

com sentido de busca, de desvelamento da pluralidade de ângulos de um determinado objeto, 

é capaz de proporcionar a uma determinada realidade diferentes formas de abordar o real. 

Princípio constituinte da diferença e da criação. Alternativa para transpor as fronteiras 

instituídas pelas profissões, superar as endogenias, deixar de falar só com os mesmos, e, quem 

sabe, diluir as vaidades pessoais que as profissões de saúde insistem em fomentar. A 

perspectiva interdisciplinar não fere a especificidade das profissões, tampouco seus campos 

de especialidades. 

Muito pelo contrário, requer a originalidade e a diversidade dos conhecimentos que 

produzem e sistematizam acerca de determinado objeto, de determinada prática, permitindo a 

pluralidade de contribuições para compreensões mais consistentes desse mesmo objeto, dessa 

mesma prática. Possibilidade de se ultrapassar a dificuldade concreta de conviver com as 

diferenças, com o múltiplo e, certamente, tal postura esbarra na necessidade de revisão da 

condição ética no próprio trabalho em saúde, buscando um amadurecimento profissional que 

se reverte em uma nova prática e um novo saber ético e social (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Essa concepção pressupõe a superação da orientação empirista e mecanicista que 

permeou, historicamente, a formação do enfermeiro, cuja organização curricular assumia um 

caráter tecnicista, centrado na fragmentação disciplinar e na abordagem da transmissão de 

conteúdos. As disciplinas encontravam-se isoladas entre si e sem articulação com a realidade 

concreta, e, como tal, funcionando como um dispositivo para ocultar o real.  

As bases referenciais e as concepções que orientam o processo de formação na 

FAEN/UERN explícitas no projeto consolidado, em 1996, apesar de se constituírem em 

avanço, conforme discutimos anteriormente, ainda eram pouco expressivas da 

intencionalidade que permeava e permeia a formação. Assim, foram sendo (re)construídas e 

(re)contextualizadas como expressão do amadurecimento e aprofundamento do processo de 

construção, e do próprio movimento político na saúde/enfermagem.  

Dessa forma, a FAEN/UERN (re)afirma o seu compromisso ético e político com uma 

formação que rompe com o caráter meramente tecnicista e instrumental que, historicamente, 

assumiu o ensino de enfermagem. De igual modo se compromete com o processo de 

                                                
36 Para a (re)construção dessa concepção a FAEN/UERN recorreu aos estudos de On (1995). 
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construção e consolidação do SUS, concebido pelo Movimento de Reforma Sanitária 

brasileira, como política de Estado.  

 

4.3.2 Intencionalidade do processo de formação na FAEN/UERN 

 

Na perspectiva de superar a visão idealista que sempre foi hegemônica na formação do 

enfermeiro, a FAEN/UERN privilegia a formação do bacharel e licenciado, crítico e reflexivo, 

capaz de conhecer e intervir no processo de produção dos serviços de saúde na perspectiva da 

transformação dos perfis epidemiológicos (nacionais com ênfase em sua região) e 

aperfeiçoamento do processo saúde/doença na perspectiva da vigilância à saúde 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

A formação do bacharel e licenciado se constituiu em ganho político expressivo para a 

FAEN/UERN, uma vez que reconhece o processo ensinar/aprender como processo de 

trabalho da enfermagem, por meio do qual o enfermeiro constrói os saberes e práticas 

necessários para assumir as ações educativas no espaço dos serviços de saúde, bem como para 

assumir a formação dos trabalhadores de enfermagem em nível médio, considerada 

responsabilidade privativa do enfermeiro. 

Desse modo, o enfermeiro necessita de um processo de capacitação docente, porém 

não pode ser capacitado por qualquer formação pedagógica. A formação docente do 

enfermeiro requer a articulação dos saberes didáticos pedagógicos com os saberes e práticas 

que asseguram a especificidade da profissão.  

Nessa perspectiva, a formação tem como objetivos formar o enfermeiro crítico e 

reflexivo com competência técnico-científica e ético-política para participar efetivamente da 

consecução do direito universal à saúde, partindo da realidade dos serviços de saúde e da 

totalidade social, com vistas à sua transformação, respeitando os princípios éticos e legais da 

profissão valorizando o ser humano em sua totalidade e no exercício da cidadania; construir 

no aluno competência técnico-científica e ético-política para que possa assumir a coordenação 

do trabalho de enfermagem, materializado nos processos de trabalho assistir/intervir, 

gerenciar, ensinar/aprender e investigar, parcela do trabalho coletivo em saúde 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Ainda, como objetivos, instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento dos 

processos de trabalho em enfermagem assistir/intervir indissociável do processo gerenciar, 

interfacetado pelos processos ensinar/aprender e investigar; capacitar o aluno para a produção 

de novos conhecimentos, enquanto instrumentos do trabalho em saúde/enfermagem, 
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comprometidos com a transformação dos perfis epidemiológicos do país e da região; formar o 

enfermeiro por meio da licenciatura (parte do processo ensinar/aprender) para a produção e 

qualificação dos demais trabalhadores da enfermagem. 

Com esses objetivos, a FAEN/UERN explicita o seu compromisso com uma formação 

ancorada nos princípios e diretrizes da Reforma Sanitária Brasileira, materializada no Sistema 

Único de Saúde, cuja prática é orientada pelas necessidades de saúde expressas sob a forma 

de perfis epidemiológicos, pela equidade, pela integralidade, pela universalidade, pela 

participação e controle social, bem como pelo trabalho coletivo e cooperativo. 

O SUS requer a formação de um profissional participativo, com um olhar crítico e 

uma prática propositiva diante da realidade, bem como uma nova organização do processo de 

trabalho. Essa exigência requer, consequentemente, novos saberes que qualifiquem o 

enfermeiro para identificar e interpretar os problemas relativos ao processo saúde/doença do 

indivíduo/família/grupo social, uma organização curricular que supere a fragmentação 

determinada pelas disciplinas, bem como práticas pedagógicas que possibilitem o movimento 

em torno da ação/reflexão/ação.   

Desse modo, a UERN/FAEN (2000, p. 5) construiu um novo perfil profissional, no 

qual o enfermeiro deve ser      

 

 
Comprometido com o desenvolvimento da profissão e aprofundamento de 

sua qualificação técnico-científica e dos demais trabalhadores de 

enfermagem; capaz de identificar as necessidades coletivas e individuais da 

população e seus determinantes; capaz de intervir na produção dos serviços 
de saúde com vistas à transformação dos perfis epidemiológicos e ao 

aperfeiçoamento do processo saúde/doença; coordenador do trabalho de 

enfermagem, parcela do trabalho coletivo em saúde, por meio dos processos 
de trabalho de enfermagem (gerenciar, assistir/intervir, ensinar/aprender e 

pesquisar), nos modelos clínico e epidemiológico de produção dos serviços 

de saúde; produtor de conhecimentos comprometidos com a transformação 

dos perfis epidemiológicos; responsável pelo processo de formação dos 
trabalhadores de enfermagem e participantes dos processos de formação de 

outros trabalhadores de saúde; capaz de estabelecer novas relações com o 

contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de organização social, 
suas transformações e expressões; capaz de compreender a política de saúde 

no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos 

das populações; capaz de reconhecer as relações de trabalho e sua influência 
na saúde; capaz de responder às especificidades regionais de saúde por 

intermédio de intervenções planejadas estrategicamente; comprometido com 

a organização política da enfermagem e demais trabalhadores; articulador, 

negociador, capaz de estabelecer alianças e parcerias. 
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Esse perfil demandou a organização do currículo em cinco áreas temáticas como as 

bases biológicas e sociais de enfermagem; os fundamentos do trabalho da enfermagem; a 

assistência de enfermagem; a administração em enfermagem; o ensino de enfermagem, e o 

estágio curricular supervisionado. Essas áreas são desenvolvidas por nível de complexidade 

crescente, ou seja, do sadio para o doente, do coletivo para o individual, da atenção primária 

para a secundária e terciária à saúde, oportunizando a construção de saberes e práticas que 

qualifiquem o enfermeiro para assumir a coordenação do trabalho da enfermagem 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

As áreas temáticas citadas possibilitam a integralidade e terminalidade ao processo de 

formação do enfermeiro no modelo clínico e epidemiológico de produção em saúde. A 

integralidade apreendida como o movimento possibilitado por meio das aproximações 

graduais e sucessivas do aluno ao conhecimento e, a terminalidade como princípio que 

assegura uma formação geral que capacita o aluno para a inserção no mercado de trabalho, 

acenando para a educação continuada como necessária para a construção de saberes e práticas 

específicos para o trabalho especializado. 

Ressaltamos que, ao assegurar a inserção do aluno no mercado de trabalho, a 

FAEN/UERN não está assumindo um compromisso com esse mercado. Mas, enquanto 

instituição que forma profissionais, tem a responsabilidade de (re)conhecer as necessidades do 

mercado, “porém não deve tornar-se refém do mesmo” (CABRAL NETO, 2000, p. 17). 

A universidade, enquanto instituição responsável pela construção e socialização de um 

conhecimento crítico, necessita construir e se comprometer com um projeto educativo que 

forme profissionais, capazes de exercer a crítica sobre a realidade na qual estão inseridos e, 

portanto, inconformados, capazes de se indignar e produzir indignação diante da realidade 

social de injustiça e exclusão. No dizer de Souza Filho (2000), produzir atos críticos. 

Assumir esse compromisso requer da universidade o redimensionamento, não somente 

dos conteúdos, mas também das práticas pedagógicas que, historicamente, permearam (e, 

ainda, permeiam) o ensino em enfermagem, na perspectiva de viabilizar alternativas de 

superação de práticas calcadas em concepções pedagógicas tradicionais, entre essas, a da 

transmissão e a do condicionamento, bem como redimensionar os papéis sociais dos sujeitos 

envolvidos no processo ensinar/aprender. Essas concepções pedagógicas, quando usadas de 

maneira dominante durante um período prolongado, provoca sérias consequências sobre a 

conduta individual e sobre o comportamento da sociedade como um todo.  

A pedagogia da transmissão pressupõe que os aspectos mais importantes da educação 

são as ideias e os conhecimentos. Diante desse pressuposto, o aluno é considerado uma 
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„página em branco‟ que precisa ser preenchida com os conhecimentos provenientes dos livros 

e dos professores. É marcada por uma relação autoritária e vertical na transmissão, em que o 

importante é o repasse de conteúdos sem o correspondente esforço para a construção de 

habilidades intelectuais, entre as quais, a observação, a análise, a avaliação, entre outras 

(BORDENAVE, 1999). 

Essa pedagogia, para o autor, produz consequências no âmbito individual e no âmbito 

social. No âmbito individual, provoca a elevada absorção de informação, memorização, 

profundo respeito às fontes de informação, tendência ao racionalismo radical, passividade e 

falta de atitude crítica diante da realidade. No âmbito social, determina a adoção 

indiscriminada de informações e tecnologias de outras regiões, conformismo, individualismo 

e falta de participação e cooperação, desconhecimento da própria realidade, submissão à 

dominação e ao colonialismo, manutenção do status quo. 

A pedagogia do condicionamento conhecida, também, como engenharia do 

comportamento, enfatiza os resultados e se concentra no modelo da conduta mediante a 

obtenção de respostas emitidas pelo aluno, condicionadas por estímulos e recompensas. Na 

educação humana, o processo consiste no estabelecimento de objetivos instrumentais de 

realização quantitativamente mensuráveis e programação de uma estratégia de modelagem 

baseada na repetição do ciclo estímulo-resposta-reforço. Nesse sentido, a aprendizagem 

ocorre por condicionamento mecânico (BORDENAVE, 1999). 

Essa pedagogia, para o autor, também provoca conseqüências no âmbito individual e 

social. No âmbito individual, determina a ausência de análise crítica da realidade, 

individualismo, competitividade, ausência de originalidade e criatividade individual. No 

âmbito social, determina a robotização da população, ênfase na produtividade e na eficiência, 

eliminação do conflito como ingrediente vital da aprendizagem social, manipulação 

ideológica ou tecnológica, dependência e conformismo. 

As pedagogias discutidas foram objeto de estudo de Brandão (1982), momento em que 

ao analisar os efeitos por elas produzidos, afirma que em sociedades dependentes como a 

brasileira, cumprem o papel de controlar, direta ou indiretamente, as instâncias da vida social. 

O autor afirma, ainda, que, nesse caso, se constituem em instrumento para transformar as 

pessoas em iguais, uniformes na docilidade, na obediência, no respeito e na veneração a 

valores e símbolos que, parecendo sustentar a ordem que compreende a felicidade de todos e 

o sentido de vida, contêm, na verdade, os interesses de pequenos grupos, tão minoritários 

quanto poderosos. 
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Ressaltamos que a educação está intimamente ligada à política e à cultura, e, por isso, 

nunca é um conjunto neutro de conhecimentos, que, de algum modo, se explicita nos textos e 

nas salas de aula. É sempre parte de uma tradição seletiva, resultado de um recorte de 

terceiros, da visão de um determinado grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É, 

portanto, produto de tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que 

organizam desorganizam uma dada sociedade. 

Dito de outra forma, numa sociedade cindida em classes antagônicas a educação 

expressa determinados interesses de classe, que podem ou não contribuir para manutenção ou 

transformação da realidade marcada por desigualdades sociais. Assim, concordamos com 

Yamamoto (2004, p.21), momento em que defende a ideia de que 

 

 
O processo educacional é eivado de escolhas – e estas não são somente 
técnicas, mas também políticas. É nesse ponto que se localiza a questão da 

neutralidade. Não se está afirmando que a [educação] tenha qualquer 

responsabilidade ou capacidade de transformar a sociedade, ou mesmo de 

desempenhar o papel de alavanca desse processo – mas que toma parte nele, 
como as demais instâncias sociais. 

 
 

A educação é entendida como um processo de formação integral do homem que visa 

contribuir com a construção de sua visão de forma crítica diante da realidade social na 

perspectiva de transformá-la. 

Entretanto, de acordo com a tradição pedagógica predominante, os educandos são 

massificados, e portanto, tratados como iguais, desconsiderando as suas particularidades, 

diferenças e disposições incorporadas (habitus); tal desconsideração ocasiona sérias 

implicações, como a perpetuação e legitimação das desigualdades sociais (BOURDIEU, 1998, 

p.53). 

O eixo norteador dessa concepção de educação é a proposição de modelos, de regras 

sociais nos quais o educando deve se enquadrar. A este, resta, apenas, a submissão às 

orientações do professor. Essa forma de compreender a educação determina uma dada 

organização escolar caracterizada por salas de aula compostas por um professor que faz a 

explanação de conteúdos para educandos atentos, disciplinados e conformados (SAVIANI, 

1984). 

Para Bourdieu (1998, p.58-59), o sistema educacional institucionalizado realiza um 

verdadeiro processo seletivo, embora assuma a aparência de equidade formal, consolidando as 

desigualdades reais, o que contribui para perpetuar as desigualdades, ao mesmo tempo que as 
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torna legítimas. Para conferir uma sansão que se pretende neutra a habilidades condicionadas 

socialmente que trata como desigualdade de dons ou mérito, a educação, através do seu 

espaço formal, ou seja, a escola, transforma as desigualdades de direito, as diferenças 

econômicas e sociais em distinção de qualidade e legitima a transmissão da herança cultural. 

 No que se refere às relações estabelecidas entre educador e educando em todo 

processo educativo, observamos uma característica marcante, ou seja, essas relações são 

essencialmente narradoras ou dissertativas. Nessa narração ou dissertação, o educador conduz 

o educando para memorizar, de maneira mecânica, o conteúdo narrado. Dessa forma, o 

educando é transformado em recipiente vazio que será enchido. Assim, a educação torna-se 

um ato de depositar, no qual os educandos são depositários e o educador é o depositante. Essa 

concepção é denominada por Freire (1987) de educação bancária. 

 Esta concepção bancária da educação não possibilita a construção de instrumentos 

que estimule a criatividade e crítica dos educandos. Ao contrário, determina uma postura 

ingênua da vida, satisfazendo dessa forma, os interesses dos grupos dominantes e opressores. 

Essa classe impõe uma educação para o trabalho alienante, com o objetivo de manter o 

homem dominado. Significa “o processo de interiorização das condições de legitimidade do 

sistema que explora o trabalho como mercadoria para induzi-los à sua aceitação passiva 

(MÉSZÁROS, 2005, p.17). 

Porém, ao pensar a educação numa perspectiva de luta pela emancipação dos sujeitos, 

esta deve ter, como eixo fundamental, a problematização dos homens em suas relações com o 

mundo. Significa produzir insubordinação, rebeldia para decifrar os fenômenos do mundo, 

sobretudo o do estranhamento de um mundo produzido pelos próprios homens. 

            Desse modo, educar ultrapassa a ideia de treinamento/adestramento pois, quando se 

pensa/faz educação emancipadora, alude-se à experiência conjunta, à atividade comum, algo 

que não acontece no treinamento ou mera transmissão de informações (MOREIRA, 2002). É 

construir, libertar o homem das cadeias do determinismo social, reconhecendo a história e a 

cultura como campos abertos de possibilidades. Esse é o sentido de se falar numa educação 

emancipatória. Educação emancipatória implica pensar em sociedade emancipada. 

Com essa compreensão, a FAEN/UERN tem, como referência, para o processo de 

formação, uma proposta metodológica que supere as concepções tradicionais e proporcione 

um processo ensinar/aprender em que os saberes se articulem e estimulem, no aluno, a crítica, 

a reflexão e a criatividade, mediante a utilização de práticas pedagógicas que tenham como 

ponto de partida a realidade sociocultural do aluno e dos grupos sociais homogêneos; 

recuperem experiências e vivências; articulem teoria e prática; possibilitem a interpretação e 
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análise coletiva de problemas; estimulem o olhar investigativo; se caracterizem pela 

participação ativa do aluno expressas na utilização de técnicas de ensino socializadas e/ou 

individualizadas. 

Trata-se, pois, de uma proposta metodológica e o que importa 

 

 

Não são os conhecimentos ou idéias nem os comportamentos corretos e 
fáceis que se espera, mas sim, o aumento da capacidade do aluno - 

participante e agente da transformação social – para detectar os problemas 

reais e buscar para eles soluções originais e criativas. Por esta razão, a 

capacidade que se deseja desenvolver é a de fazer perguntas relevantes em 
qualquer situação, para entendê-las e ser capaz de resolvê-las 

adequadamente (BORDENAVE, 1999, p.265) 

 

 

Com essa compreensão, a transmissão fiel de conceitos, fórmulas, receitas e 

procedimentos perdem a importância. Torna-se necessário construir no aluno a capacidade 

para observar a realidade na qual estão inseridos os sujeitos e os problemas relativos ao 

processo saúde/doença; captar todos os recursos tecnológicos de que possa lançar mão; 

identificar os problemas relativos ao processo saúde/doença e construir formas de organização 

do trabalho e de ação coletiva para o enfrentamento dos problemas identificados. 

Essa forma de entender a metodologia para a formação no espaço da FAEN/UERN 

encontra fundamentação na pedagogia problematizadora com o arco de Manguerez. Essa 

pedagogia parte do pressuposto de que o aluno é um ser historicamente determinado, com 

acúmulo de conhecimentos, de referenciais, de valores e de crenças, baseados na sua 

experiência de vida, bem como portador de determinadas formas de pensar e intervir na 

realidade. Para Bordenave e Pereira (1986), nessa pedagogia, o aluno é considerado, em sua 

totalidade, como um sujeito de transformação de sua realidade social, construindo suas 

capacidades e habilidades intelectuais, motoras e emocionais para transformar e recriar o seu 

contexto. No dizer de Bordenave (1999, p. 267), nessa pedagogia “o aluno usa a realidade 

para aprender com ela, ao mesmo tempo em que se prepara para transformá-la”. 

Ressaltamos que a problematização, no Brasil, tem, em Paulo Freire, sua principal 

expressão. Para Freire (1987), são as razões do aluno que definem o caminho da 

aprendizagem. Mas não é necessário que o tema seja significativo apenas para o aluno como 

indivíduo. É preciso que seja significativo para a sociedade, uma vez que o aluno precisa 

estabelecer relações, e a educação pode se constituir em um dos instrumentos que contribua 

para o despertar do cidadão. Além desse aspecto, torna-se necessário não ficar restrito às 

primeiras percepções sobre um determinado problema, ou seja, é preciso superar o senso 
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comum e construir um conhecimento melhor elaborado. Somente existe aprendizado quando 

o aluno se envolve profundamente com a situação. Nesse sentido, a educação deve conduzir o 

aluno a pensar criticamente e ser capaz de analisar a realidade. 

A repercussão do trabalho de Paulo Freire no Brasil foi significativa, em especial na 

educação adultos. Na enfermagem, a problematização foi a metodologia utilizada no Projeto 

Larga Escala e no Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área da Enfermagem - 

PROFAE, realizados no país, com o apoio do Ministério da Saúde, para a formação de 

auxiliares e técnicos de enfermagem. 

A pedagogia problematizadora pode provocar alguns desdobramentos no âmbito 

individual e no âmbito social. Em nível individual, possibilita um aluno ativo, crítico, 

observando, formulando pergunta, expressando percepções e opiniões; capacidade resolutiva 

diante dos problemas reais trabalhados; aprendizagem inserida em uma dada realidade; 

incentivo ao trabalho coletivo e cooperativo; superação dos conflitos como necessidade para a 

aprendizagem; status do professor não difere do status do aluno (BORDENAVE, 1999). 

No âmbito social, para o autor, permite  a construção de instrumentos para que a 

população conheça sua própria realidade; a cooperação na busca de soluções para problemas 

comuns; a redução da necessidade de um líder; a elevação do nível médio de desenvolvimento 

intelectual da população; e, ainda, a resistência à dominação por classes e países mais 

desenvolvidos. 

Essa metodologia oportuniza um processo ensinar/aprender o mais aproximado 

possível da realidade social, espaço no qual o aluno problematiza sobre situações reais de 

vida/trabalho, assumindo uma postura cidadã e de compromisso com a transformação dessa 

realidade. Essa aproximação com a realidade social favorece uma produção de conhecimento 

coerente com as necessidades sociais manifestadas sob a forma de problemas de saúde. 

Podemos apreender que a intencionalidade da FAEN/UERN se inscreve em um 

projeto de transformação social, uma vez que viabiliza uma forma de ver e compreender a 

realidade, de modo diferente da visão historicamente dominante na saúde/enfermagem. Desse 

modo, a FAEN/UERN explicita o seu compromisso com uma formação ancorada nos 

princípios e diretrizes da Reforma Sanitária Brasileira, materializada no Sistema Único de 

Saúde, cuja prática é orientada pelas necessidades de saúde, conforme discutimos 

anteriormente. 

Essa intencionalidade explicita a vontade do coletivo envolvido com o processo de 

formação, no espaço da FAEN/UERN, como desdobramento do projeto político para a 
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enfermagem construído em nível nacional na perspectiva de conformar um novo modo de 

produzir serviços de saúde/enfermagem e um novo processo de formação para a categoria.    

 

4.4 Estratégias para a construção do Projeto Político-Pedagógico 

 

Para a construção do Projeto Político Pedagógico, a FAEN/UERN definiu e efetivou 

uma diversidade de estratégias como forma de assegurar a viabilidade do processo e o seu 

caráter coletivo, bem como a qualificação dos sujeitos envolvidos com a formação. Essas 

estratégias dizem respeito à capacitação dos docentes e dos enfermeiros dos serviços de 

saúde; instituição da Comissão de Estudos Curriculares – CEC como espaço de construção 

coletiva; instituição de espaços de construção coletiva; estabelecimento da articulação 

ensino/trabalho como política prioritária. 

Ressaltamos que as estratégias definidas foram concretizadas não somente por ocasião 

do movimento de construção, mas também, durante o movimento de implementação do 

processo de (re)orientação da formação na FAEN/UERN. 

 

4.4.1 Capacitação dos docentes e dos enfermeiros dos serviços de saúde 

 

A capacitação dos docentes e dos enfermeiros dos serviços de saúde acerca do novo 

referencial teórico-metodológico para reorientação do processo de formação do enfermeiro, 

no espaço da FAEN/UERN, teve, como marco, a realização, no período de 1991 a 1992, do 

Curso de Especialização em Metodologia da Assistência de Enfermagem.  

O curso de especialização em questão foi operacionalizado considerando a realidade 

concreta dos serviços de saúde e dos problemas da grande maioria da população, como ponto 

de partida para o ensino, na perspectiva de romper com o ensino pautado na relação 

teoria/prática para avançar na relação prática/teoria/prática. 

O curso privilegiou a organização curricular pautada em áreas temáticas e blocos, 

tendo por base a proposta de Currículo Mínimo construída pala ABEn nacional em 1989, na 

tentativa de possibilitar aos docentes uma primeira aproximação com a articulação entre os 

conteúdos. Porém, essa organização, em áreas temáticas e blocos, se constituiu em desafio 

para a FAEN, uma vez que, no espaço da UERN, a estrutura institucional privilegiava (e 

ainda privilegia) a disciplinarização e departamentalização do ensino e dos conteúdos. 

Esse curso representou um marco histórico no processo de (re)orientação da formação 

do enfermeiro, pois possibilitou não somente a capacitação docente, mas incrementou a 
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produção científica docente voltada para a busca da compreensão da realidade e da 

transformação do ensino ministrado. Por outro lado, constituiu-se em proposta pioneira pela 

aderência à proposta de currículo mínimo para a formação em enfermagem e, nesse momento, 

operacionalizada antes mesmo da sua aprovação legal. 

Assim, os docentes e enfermeiros dos serviços foram ampliando seu conhecimento a 

partir da aproximação/apropriação de novas bases referenciais para a formação do enfermeiro, 

bem como de novas práticas pedagógicas que possibilitavam a construção de um processo 

ensinar/aprender comprometido com a reflexão crítica em torno da realidade na qual estava 

inserida a educação e a prática da enfermagem, bem como com a construção de estratégias 

para o atendimento das necessidades sociais, apresentadas sob a forma de problemas. Por 

outro lado, foram acreditando na viabilidade da proposta para a reorientação da formação do 

enfermeiro, haja vista o processo vivenciado por ocasião do curso de especialização citado. 

O curso de especialização significou o espaço das primeiras construções das bases 

teórico-metodológicas da FAEN/UERN. No entanto, não foi suficiente, tendo em vista que o 

conhecimento é sempre dinâmico e provisório. Sendo assim, eram e são necessários novos 

aprofundamentos. O despertar para a pesquisa não foi suficiente para gerar em alguns 

docentes novos questionamentos e nova necessidade de produção do conhecimento. Apesar 

da expressiva contribuição do curso de especialização para os docentes, o mesmo não 

conseguiu impactar na produção do conhecimento necessário a qualificação do processo de 

formação, uma vez que não foram todos os docentes que se envolveram numa discussão mais 

coletiva e/ou não conseguiram continuar produzindo. 

Além do curso de especialização mencionado, outros eventos possibilitaram a 

capacitação dos docentes e dos enfermeiros dos serviços. Entre esses citamos as diversas 

oficinas para reflexão da prática pedagógica; a capacitação de alguns docentes por meio da 

pós-graduação; a formação pedagógica em nível de especialização possibilitada a maioria dos 

docentes da FAEN/UERN e dos enfermeiros dos serviços pelo PROFAE; e, a oferta de cursos 

de especialização para os enfermeiros dos serviços.  

Ressaltamos que a participação dos enfermeiros dos serviços, nos momentos de 

capacitação, se constituía em condição essencial para que a (re)orientação do processo de 

formação acontecesse, uma vez que processos de mudança na formação não podem ocorrer 

somente no interior da instituição formadora. Por outro lado, a sua presença qualificava a 

discussão e, consequentemente o processo de formação, uma vez que o debate ocorria em 

torno de problemas concretos fortalecendo a construção de um processo de formação 

comprometido com a mudança da realidade social.   
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Assim, a participação dos enfermeiros dos serviços não representava o cenário em que 

a formação aconteceria, mas a construção de uma parceria para o processo de (re)orientação 

da formação, bem como fortalecimento do sistema de saúde. Desse modo, em todos os 

momentos de capacitação, possibilitados para os enfermeiros dos serviços, a FAEN/UERN 

priorizava a participação dos enfermeiros que já haviam aderido ao processo, considerados, 

portanto, parceiros da instituição.  

A capacitação dos docentes e dos enfermeiros dos serviços contribuiu com a 

qualificação do processo de formação e do espaço de produção dos serviços. A aproximação 

com as novas bases referenciais que orientam o trabalho e a formação do enfermeiro 

possibilitou, em algumas realidades, o repensar das práticas profissionais, das políticas e 

modelos de saúde no qual essas práticas estavam inseridas. Consequentemente, um ensino o 

mais próximo possível da realidade visando viabilizar e (re)afirmar a intencionalidade da 

formação inscrita no PPP.  

De igual modo, contribuiu para uma maior aproximação entre a instituição formadora 

e os serviços de saúde, bem como, para a conquista de parceiros para o processo, fortalecendo 

a política de articulação ensino/trabalho da FAEN/UERN, na perspectiva de superar a 

dicotomia entre teoria/prática, pensar/fazer que, historicamente, permeou e ainda permeia a 

saúde/enfermagem. 

No entanto, o desafio para a FAEN/UERN consiste em incorporar a capacitação como 

prática permanente, considerando a necessidade de aprofundar e fortalecer o processo de 

formação a partir da crítica constante a esse processo e dos novos questionamentos que vão 

surgindo durante o movimento de implementação do Projeto Político-Pedagógico. 

 

4.4.2 A Comissão de Estudos Curriculares como espaço de construção coletiva 

 

Para o processo de construção coletiva da reorientação da formação no espaço da 

FAEN/UERN, foi criada, em 1988, a Comissão de Assuntos Curriculares – CAC, hoje, 

Comissão de Estudos Curriculares – CEC. Instância política criada com o objetivo de 

planejar, organizar e desenvolver atividades/eventos relativos ao processo citado. A CEC é 

constituída por docentes, discentes, enfermeiros dos serviços e representante da ABEn – 

Regional de Mossoró. A participação dos mesmos na construção/reconstrução do projeto 

político-pedagógico se constitui como fundamental para a consolidação do processo. 

Nesse sentido, é de responsabilidade dessa comissão a construção coletiva de um 

plano de trabalho que viabilize o acompanhamento, a avaliação de metodologias e técnicas 
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pedagógicas utilizadas, o redimensionamento dos conteúdos e a redefinição de formas de 

avaliação do processo ensinar/aprender; possibilite processos de capacitação e atualização de 

docentes e enfermeiros dos serviços nos aspectos relativos ao projeto político-pedagógico; 

estimule junto aos docentes a adoção de novos cenários e estratégias metodológicas na 

tentativa de superação da concepção tradicional do ensino e avance para um processo 

ensinar/aprender crítico, problematizador e propositivo  

O acompanhamento da implantação do Projeto Político-Pedagógico deve ser 

compreendido como uma estratégia de (re)construção permanente o qual deverá enfatizar 

ações que contribuam para a reflexão/apropriação de referenciais teóricos e metodológicos 

fundamentais para as mudanças, principalmente em termos políticos e pedagógicos; a 

construção de propostas de formação, gestão do ensino e políticas de educação permanente 

mais compatíveis com os aspectos transformadores das práticas sociais em Saúde 

/Enfermagem  que apontam para a mudança nas relações com a organização e os processos de 

trabalho, o SUS e a sociedade; análise crítica das mudanças intencionadas e efetivadas, com 

base na avaliação institucional, do processo de ensino e da aprendizagem, da gestão e do 

planejamento do processo de trabalho e ensino em bases participativas e estratégicas. 

Devem ser enfatizadas, ainda, ações que contribuam para a apropriação do “potencial 

inovador” contido nas diferentes modalidades de educação, concepções pedagógicas críticas e 

inovadoras, regulamentações educacionais, posturas e práticas investigativas como 

instrumentos políticos e dinâmicos mediadores das mudanças na sociedade, no sistema de 

saúde e na prática social dos profissionais do ensino e dos serviços de saúde; a compreensão 

da perspectiva estratégica intrínseca ao trabalho multiprofissional e interdisciplinar, a 

integralidade da atenção na saúde, a ação intersetorial; a legitimação das práticas 

locorregionais  do ensino e da atenção á saúde junto aos usuários, para a efetivação de tais 

mudanças e a organização/fortalecimento de sujeitos comprometidos com os interesses 

sociais, dentre eles, o SUS; a institucionalização das mudanças com base na efetiva 

participação discente, docente, da rede de serviços, na resolutividade/responsabilização dos 

atores e práticas nos cenários de aprendizagem; dentre outros aspectos transformadores. 

A CEC se constituiu em espaço político imprescindível ao processo de construção e 

acompanhamento permanente do Projeto Político-Pedagógico no sentido de viabilizar a 

coerência entre a intenção expressa no documento e a sua concretização, na perspectiva de 

assegurar a interdisciplinaridade, a integralidade e a terminalidade, inerentes ao processo de 

formação do bacharel e licenciado em enfermagem. Desse modo, se constituiu na grande 

articuladora do processo, ou seja, promoveu a articulação entre os docentes, as disciplinas, as 
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áreas temáticas, bem como identificou necessidades de qualificação e/ou (re)construção do 

processo. Constituiu-se, ainda, em espaço de aglutinação de sujeitos interessados na formação 

na perspectiva de assegurar um processo de construção coletiva.  

 

4.4.3 Instituição de espaços de construção coletiva 

 

Para a construção coletiva, foram viabilizados diversos espaços, entre os quais, o 

espaço dos Seminários Interdisciplinares. Esses seminários representaram o espaço político 

para o acompanhamento, avaliação, desconstrução e reconstrução do Projeto Político-

Pedagógico e, consequentemente, das bases teórico-metodológicas. Dele, participavam 

docentes, discentes, enfermeiros dos serviços, representantes das entidades de enfermagem, 

em especial, da ABEn/Regional de Mossoró. Porém, de forma mais efetiva, participavam 

docentes e discentes. 

Os seminários interdisciplinares foram de suma importância, na medida em que 

proporcionam momentos de avaliação do processo de construção/implantação dos marcos 

teóricos e metodológicos a partir de cada disciplina, considerando os objetivos traçados em 

relação ao perfil profissional esperado, aos conteúdos relacionados com os objetivos, à 

coerência entre as bases teórico-metodológicas e o perfil profissional esperado. 

Concomitantemente, ocorria a qualificação dos docentes e discentes para a reconstrução do 

novo momento. Porém, esse espaço não foi compreendido por alguns profissionais que 

preferiam esvaziá-los em alguns momentos e não incorporavam às suas práticas as 

deliberações geradas nesse espaço. 

Enquanto espaço de construção, não podemos deixar de fazer referência ao PETEM. 

Esse programa foi criado, em 1979, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES, com a finalidade de melhorar a qualidade da formação na 

graduação por meio do ensino tutorial e do incentivo à produção do conhecimento. 

No caso específico da enfermagem em Mossoró, o PETEM trouxe contribuições 

efetivas para o processo de construção dos marcos teóricos e metodológicos na FAEN, com a 

promoção de eventos, contando com a participação de docentes de universidades de outros 

estados que desenvolvem estudos no campo da saúde coletiva. Além disso, o PETEM 

possibilitou a produção e publicação de trabalhos em eventos no âmbito nacional, 

contemplando discussões em torno dos marcos teóricos e metodológicos em questão e sua 

articulação com a saúde coletiva. 
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Ressaltamos que o PETEM desempenhou um papel ativo no momento da construção 

do processo e em alguns momentos da implementação, desenvolvendo um trabalho parceiro e 

articulado com o processo de (re)orientação da formação do enfermeiro. Porém, essa 

construção conjunta foi perdendo a força inaugural e o PETEM passou a assumir uma nova 

identidade dentro da FAEN, desenvolvendo atividades a partir de demandas geradas no 

interior do próprio programa.  

Os seminários interdisciplinares e o PETEM possibilitaram a aproximação com novas 

discussões, novos conhecimentos, e, com a participação de todos, constituíram-se numa 

verdadeira construção coletiva. Esses espaços, em especial, os seminários interdisciplinares, 

foram importantes para assegurar a natureza coletiva impressa ao movimento permanente de 

(re)construção do PPP; construir viabilidade política para práticas pedagógicas inovadoras; 

socializar experiências; conquistar parceiros; e, acumular poder político para a implementação 

do processo de formação do enfermeiro na FAEN/UERN. 

 

4.4.4 O estabelecimento da articulação ensino/trabalho como política prioritária 

 

A FAEN/UERN parte da premissa de que a articulação ensino/trabalho constrói os 

instrumentos necessários que possibilitam a ruptura com uma prática historicamente 

vinculada às classes dominantes de controle e direcionamento da dinâmica social. Isso pode 

ser realizado por meio do estabelecimento de uma nova ordem de organização e produção do 

saber/fazer, como produto e processo democrático e participativo das diferentes instâncias ou 

setores componentes do processo (EGRY, 1996). 

Diante dessa premissa, a instituição citada compreende que a articulação 

ensino/trabalho se constitui em projeto político que possibilita à universidade, por intermédio 

da enfermagem, intervir na produção dos serviços de saúde do Estado do Rio Grande do 

Norte. Dessa forma, não se configura como uma articulação mecânica e simples, nem como 

um projeto isolado de grupos ou pessoas, mas um projeto institucional que expressa uma nova 

concepção acerca do pensar/fazer na perspectiva de transformar a relação estabelecida para a 

construção do saber de teoria-prática para a relação prática-teoria-prática. 

Ressaltamos, no entanto, que se constitui em um desafio considerando as concepções 

lineares e propostas prescritivas que, hegemonicamente têm permeado a compreensão e 

operacionalização da articulação ensino/trabalho. Entre essas, citamos a compreensão do 

processo educacional como espaço de produção de um saber pronto e acabado e de produção 

de serviços de saúde como espaço do fazer, que ocorre de forma mecânica e como resultado 



257 

 

do saber. Citamos, ainda, a concepção que uniformiza e pasteuriza esses processos, 

desconsiderando a propriedade e especificidade de cada um (SANTANA e CHRISTÓFARO, 

1996) 

Essas concepções têm produzido, na enfermagem, práticas que são marcadas por uma 

relação utilitarista da universidade com os serviços, ou seja, os serviços são usados somente 

por ocasião do ensino prático, não se constituindo em cenários de construção de um novo 

saber ancorado na experiência concreta da produção de serviços de saúde. Essa relação 

utilitarista torna as práticas artificiais, no qual o ensino incidental ganha espaço como a única 

forma de aprendizagem. Por outro lado, as práticas se configuram apenas como execução de 

técnicas, especialmente, as que, ainda, não foram realizadas pelos alunos. Dessa forma, esses 

alunos são transformados em mão-de-obra para os serviços e passam a executar práticas 

totalmente desarticuladas da formação.
37

  

Embora sempre presentes no cenário da articulação ensino/trabalho, as concepções 

citadas não são únicas. Para Santana e Christófaro (1996), contrapondo-se as mesmas, se 

evidenciam concepções que têm, como fundamento, a compreensão da articulação citada 

como síntese e expressão do conjunto das relações sociais, portanto, imbricadas em si e com 

todos os demais processos que impactam o espaço do trabalho e da educação enquanto 

processos dinâmicos, históricos e, portanto, políticos. 

Com essa compreensão, a FAEN/UERN vem se preocupando com a desarticulação 

entre os saberes e práticas construídos no espaço da universidade e os saberes e práticas que 

são produzidos nas instituições de saúde, nas quais se dá a inserção direta de seus egressos. 

Dentro dessa preocupação, o esforço de construção do seu projeto político-pedagógico é, por 

consequência, o esforço de construção da Política de Articulação Ensino/Trabalho 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Essa política tem, como referência, a compreensão de que, na enfermagem, o processo 

ensinar/aprender se constitui como processo de formação da força de trabalho (ensino formal) 

e como um instrumento de trabalho dos demais processos de trabalho na enfermagem. Tem 

como ponto de partida a realidade concreta e como relação dialética entre a teoria e a prática, 

tenta estabelecer a devida relação entre o existente e o possível, entre o conhecimento obtido e 

aquele a ser construído, entre a competência técnico-científica e a política.  

Com essa política, a FAEN/UERN visa qualificar a força de trabalho comprometida 

com o atendimento às demandas da população em termos de suas necessidades e problemas 

                                                
37 Sobre a temática, ver o trabalho de Moura e colaboradores sobre a articulação ensino/trabalho (2002). 
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de saúde. De igual modo, assume o compromisso com a produção de saberes e práticas que 

contribuam para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS. 

Nesse entendimento, a política permeia a totalidade do processo de formação e, 

portanto, se materializa através das disciplinas e de outros momentos/espaços como encontros 

e eventos realizados para aprofundamento das concepções de enfermagem, ensino, educação, 

saúde, trabalho e estabelecimento de um processo de reflexão critica sobre a qualidade da 

atenção e do ensino na área de saúde.  

A política de articulação ensino/trabalho da FAEN é fortalecida com a instituição da 

Política de Educação Permanente em Saúde, em 2004, pelo Ministério da Saúde, de modo 

especial com o Aprendersus.  O Aprendersus se constitui em uma das linhas de atuação do 

Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde – LAPPIS, do Instituto de 

Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – IMS/UERJ. 

Esse laboratório realizou uma pesquisa que teve como objetivos identificar, apoiar e 

desenvolver experiências de ensino e pesquisa, capazes de transformar a formação em saúde, 

fundamentando-se no princípio da integralidade. Para dar conta desses objetivos, lançou edital 

referente à convocatória pública para apresentação de experiências de ensino na formação de 

profissionais para a integralidade em saúde. 

A convocatória citada foi lançada, em 2004, no Seminário Nacional sobre a Política 

Aprendersus e as Graduações na Saúde, promovido pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação. O evento contou com a parceria da Associação Brasileira de Universidades 

Estaduais e Municipais – ABRUEM, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior – ANDIFES e o Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de 

Integralidade em Saúde – LAPPIS, grupo de pesquisa do CNPq. 

Foram chamadas as experiências de graduação que se identificassem com práticas de 

integralidade ou que desenvolvessem projetos político-pedagógicos voltados para o princípio 

do SUS citado. Cem experiências responderam à convocatória, porém, somente, dez foram 

escolhidas para a pesquisa do LAPPIS. Entre as dez propostas, a FAEN foi selecionada em 

função do potencial inovador do projeto político pedagógico, em especial, a articulação 

ensino/trabalho, conforme afirma Lílian Koifman, uma das pesquisadoras do LAPPIS, em 

entrevista concedida a Radis (2006, p.13), por ocasião do encerramento do trabalho. 

 
 

A seleção do projeto político pedagógico da FAEN deveu-se à articulação 

ensino/trabalho que promove, preparando os enfermeiros em consonância 
com o serviço público e a comunidade. As estratégias metodológicas para a 

formação desse profissional visam à realidade, às reais necessidades dos 
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usuários. Essas necessidades se transformam em conteúdo do currículo da 

faculdade. 

 

 

Ressaltamos que esse depoimento é resultado da avaliação final realizada pelo grupo 

de pesquisadores, ao confrontar o conteúdo do projeto político-pedagógico com a prática 

efetivada no espaço da FAEN. Dito de outra forma, os pesquisadores, do laboratório citado, 

cumprindo as etapas da pesquisa, estiveram em Mossoró com o objetivo de realizaram 

entrevistas semiestruturadas com docentes e discentes da FAEN, como forma de avaliar, in 

loco, “como se dava a integralidade na prática da formação em saúde” (KOIFMAN, 2006, 

p.13). 

Mas, apesar da avaliação do LAPPIS, com a qual concordamos, consideramos que os 

docentes e discentes da FAEN estão diante do desafio de aprofundar ainda mais a 

compreensão e a efetivação da política de articulação ensino/trabalho, na perspectiva de 

estreitar os laços entre a universidade, os serviços, a gestão e o controle social, de modo a 

assegurar a efetivação do princípio da integralidade da atenção à saúde. 

A articulação ensino/trabalho se constitui em política prioritária no espaço da 

FAEN/UERN para a consolidação do processo de (re)orientação da formação. Assim, como 

desdobramento dessa política, a instituição citada constrói a proposta de interiorização do 

ensino de enfermagem; incorpora o projeto de profissionalização da força de trabalho de 

enfermagem sem qualificação específica; amplia o seu espaço de participação por meio do 

polo de capacitação, formação e educação permanente de pessoal para a saúde da família; e, 

redefine as atividades de extensão e de estágio curricular supervisionado, como espaços em 

potencial para a operacionalização da articulação mencionada anteriormente.  

 

Interiorização do ensino de enfermagem 

  

A Proposta de Interiorização do Ensino de Enfermagem se constitui na formação de 

turmas de enfermagem, em caráter temporário, como forma de atender a uma demanda 

existente, ampliando, dessa forma, as possibilidades de formação no Estado. Essas turmas 

podem ser constituidas com alunos de um único município, bem como com alunos de 

diversos municípios, por meio de consórcio realizado entre os municípios interessados e que 

têm demanda, porém, não dispõem da infraestrutura, necessária para o desenvolvimento do 

processo de qualificação e/ou formação. 
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A proposta de interiorização da FAEN pressupõe que as formas como as sociedades 

identificam e explicam seus problemas de saúde e o modo como se organizam para enfrentá-

los variam historicamente e dependem de determinantes estruturais, econômicos, políticos e 

ideológicos; que a formação da força de trabalho em enfermagem deve contemplar a 

construção da competência técnica, científica e política para participar da consecução do 

direito universal à saúde dentro dos princípios de resolutividade, equidade e integralidade 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Pressupõe, ainda, a capacidade de definir o seu pensar/fazer com base na compreensão 

dos perfis epidemiológicos da população, inserindo-se adequadamente na produção dos 

serviços de saúde, na produção de novas tecnologias e conhecimentos comprometidos com a 

transformação da totalidade social. 

Com essa orientação, a Proposta de Interiorização da FAEN tem como propósitos 

estabelecer mecanismos de cooperação entre municípios, UERN, Secretaria de Saúde do 

Estado, Instituições Particulares, entre outros; identificar as práticas de enfermagem no 

modelo clínico e epidemiológico contextualizados no processo de produção dos serviços de 

saúde, diante da implantação do Sistema Único de Saúde; estabelecer programas/atividades de 

reorganização dos serviços existentes, bem como qualificar a força de trabalho como forma de 

preparação dos possíveis campos de prática para o ensino de graduação em enfermagem 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

A FAEN tem, ainda, como objetivos, identificar, nos municípios envolvidos, os 

meios/instrumentos existentes e necessários à formação e/ou qualificação da força de trabalho 

em enfermagem, como hospitais, maternidades, unidades básicas, trabalhadores de saúde, 

necessidades de qualificação desses trabalhadores para o ensino e para o trabalho, 

possibilidades de intercâmbio com outras IES, produção de conhecimentos necessários, 

possibilidades de financiamentos, entre outros; reestruturar a pós-graduação lato senso da 

FAEN, espaço de qualificação da força de trabalho em saúde da região e, em um primeiro 

momento, qualificar docentes para o ensino de enfermagem na região; e, profissionalizar a 

força de trabalho em enfermagem sem qualificação específica. 

Com a interiorização do ensino de enfermagem, a UERN, por intermédio da FAEN, 

assume a parcela que lhe cabe na produção dos serviços de saúde do Rio Grande do Norte no 

que se refere à qualificação da força de trabalho em saúde/enfermagem relativos à formação e 

educação continuada. Assumir essa parcela não significa, apenas, a criação de novos cursos, 

mas um movimento que, de fato, possa interferir na produção e organização dos serviços de 
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saúde, considerando a realidade concreta desses serviços na perspectiva da superação das 

contradições identificadas.  

No entanto, a proposta de interiorização do ensino de enfermagem foi incorporada à 

política de gestão da universidade que a utilizou para implementar a expansão do ensino da 

instituição no Estado do Rio Grande do Norte. Essa incorporação resultou em um processo de 

implementação completamente diferente da proposta original construída para a interiorização 

do ensino de enfermagem.   

  

Projeto de Profissionalização da Força de Trabalho de Enfermagem sem Qualificação 

Específica - PROFAE 

  

A enfermagem brasileira, por meio da ABEn, preocupada com o grande contingente 

de trabalhadores de enfermagem sem a devida qualificação, mobilizou esforços em torno da 

definição de uma política de qualificação desses trabalhadores na perspectiva de garantir a 

produção de serviços de saúde/enfermagem sem riscos para a população e para os próprios 

trabalhadores.  

Compartilhando com essa preocupação e inserida nesse cenário, a FAEN incorpora o 

Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área da Enfermagem: PROFAE, enquanto 

espaço político para a formação dos trabalhadores sem qualificação específica em nível de 

auxiliar de enfermagem, bem como amplia a formação dos trabalhadores portadores de 

diploma de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem. 

O PROFAE se constituiu em um projeto de governo, oficialmente instituído em 15 de 

outubro de 1999, pela Portaria nº 1.262 do Ministério da Saúde. Institucionalmente, a 

formulação e a implementação do projeto citado resultaram de articulações do Ministério da 

Saúde (MS) com o Ministério da Educação (MEC) e com o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE). Internacionalmente, o Ministério da Saúde (MS) articulou-se com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a viabilização de cooperação financeira, e 

com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

para o estabelecimento de cooperação técnica. 

A principal finalidade do PROFAE foi a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, 

por meio da qualificação de profissionais do setor. Por isso, o projeto tem como objetivo 

principal a oferta de oportunidades de profissionalização em grande escala, visando atingir 

cerca de 225 mil auxiliares e 90 mil técnicos de enfermagem, já inseridos no setor 

saúde/enfermagem. 
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O PROFAE foi implementado em todo o Brasil, de forma descentralizada, sob a 

responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da coordenação da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). Constituiu-se em estratégia que serviu como o 

principal instrumento para a qualificação da força de trabalho da área de enfermagem no 

Brasil, no período de 2000 a 2004. 

Em função da diversidade de profissionais sem a devida qualificação, incluindo um 

expressivo contingente de profissionais que não concluíram o ensino fundamental, o 

PROFAE foi estruturalmente organizado em dois componentes. 

O Componente I voltado para atividades de qualificação de auxiliares e atendentes de 

enfermagem, complementação da formação de auxiliares e técnicos de enfermagem e 

complementação do ensino fundamental de atendentes de enfermagem. O Componente II 

destinado à garantia da estrutura necessária para o desempenho das variadas ações do 

primeiro componente, como a formação de docentes por meio do Curso de Formação 

Pedagógica na Área da Saúde: Enfermagem, em nível de pós-graduação lato senso para 

atuarem na educação profissional, certificação de competências, modernização de instituições 

e levantamento de informações sobre o mercado de trabalho. 

O PROFAE representou uma efetiva tentativa de enfrentamento da histórica 

problemática da formação dos trabalhadores da área da enfermagem no Brasil, por promover 

oportunidades de formação da força de trabalho a um contingente expressivo de trabalhadores 

do setor e, de certa forma, contribuiu para uma outra qualidade na atenção à saúde haja vista a 

produção de serviços com reduzido risco para os usuários. 

Porém, apesar dos esforços e do compromisso das instituições e entidades envolvidas 

com o projeto, não podemos desconsiderar que uma parcela considerável de trabalhadores 

continuou com um trabalho precarizado, bem como não podemos atribuir-lhes a 

responsabilidade pela melhoria da qualidade do serviço produzido uma vez que as condições 

materiais desses serviços igualmente apresentam problemas que facilitam ou impedem os 

processos educativos. Serviços que apresentam deficiência para o atendimento às 

necessidades sociais, somente facilitam os processos educativos se existe uma intenção 

política em modificá-los. 

No decorrer da sua operacionalização, alguns problemas foram evidenciados, entre os 

quais, citamos a baixa oferta de educação profissional; o conflito de interesses entre 

empregadores e trabalhadores dos serviços de saúde; as precárias condições de trabalho, bem 

como as dificuldades enfrentadas pelo aluno para participar do processo de formação, em 

especial, o deslocamento de sua residência para o local de sala de aula, provocando o 
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desestímulo por parte de alguns alunos/trabalhadores e o crescimento da informalidade nos 

vínculos profissionais. 

Porém, em algumas realidades, esses problemas se constituíram em conteúdos 

debatidos em sala de aula, se configurando como momento de aprendizagem tomando, como 

referência, a realidade na qual estavam inseridos. A metodologia utilizada no processo 

ensinar/aprender possibilitou a reflexão crítica em torno da realidade, contribuindo para a 

formação de um auxiliar e técnico de enfermagem, capaz de intervir na realidade de forma 

crítica e propositiva.  

Assim, o PROFAE, além de possibilitar a formação em nível médio, se constituiu em 

espaço de formação dos alunos de graduação da FAEN, por intermédio da licenciatura. O 

aluno de graduação participou dos momentos de planejamento e de capacitação pedagógica, 

bem como assumiu a condução do processo ensinar/aprender. Essa participação aproximou o 

aluno da problemática que envolve a formação em nível médio, de modo especial, do desafio 

da formação de alunos/adultos/trabalhadores. São alunos que têm uma sobrecarga de trabalho 

em função dos diversos vínculos empregatícios; de modo geral, são mulheres casadas e com 

filhos; o ensino é frequentemente noturno; são turmas constituídas por alunos na faixa etária 

que varia entre os 19 e 50 anos de idade, entre outros. 

O projeto citado possibilitou, ainda, a articulação entre os três níveis de formação ao 

viabilizar a formação em nível médio da enfermagem, a formação do aluno de graduação e a 

formação do enfermeiro/docente por meio da especialização. De igual modo, possibilitou o 

fortalecimento da articulação ensino/trabalho. 

Ressaltamos que a FAEN compreendeu os interesses implícitos na proposta, 

principalmente por parte do Banco Mundial, no entanto, estrategicamente ocupou esse espaço 

para formar auxiliares e técnicos de enfermagem, capazes de intervir na realidade da produção 

dos serviços de saúde/enfermagem intrinsecamente articulados ao seu projeto político 

pedagógico na perspectiva de criar condições de continuidade e fortalecimento da formação 

em nível médio para a saúde/enfermagem, na tentativa de impedir que um novo contingente 

de trabalhadores em situação irregular possa surgir no futuro. 

  

Polos de capacitação, formação e educação permanente de pessoal para saúde da família. 

  

Os Polos de Capacitação, Formação e Educação Permanente de Pessoal para Saúde da 

Família representam espaço de articulação institucional voltado para a formação e educação 

permanente da força de trabalho em saúde, vinculados às universidades ou instituições de 
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educação superior e que se consorciam ou celebram convênios com Secretarias Estaduais e/ou 

Municipais de Saúde para implementação de programas destinados aos trabalhadores 

inseridos na produção dos serviços em Saúde da Família.  

Trata-se, portanto, de um conjunto de instituições comprometidas com a articulação 

ensino/trabalho enquanto princípio norteador da formação dos Polos. A sistematização das 

experiências, no trabalho do Programa Saúde da Família – PSF, enriquece a organização 

curricular dos Polos que, por sua vez, vai aperfeiçoar os métodos de trabalho no interior do 

programa mencionado. Dessa forma, os Polos vêm desenvolvendo um importante papel junto 

aos gestores do SUS, na formação e operacionalização de uma agenda de trabalho voltada 

para orientar a formação, capacitação e educação permanente dos trabalhadores do PSF. Todo 

esse trabalho vem se consolidando em um processo dinâmico, permitindo identificar um 

cenário extremamente rico e diversificado de atividades. 

Os Polos vêm desenvolvendo um conjunto de ações voltadas para um trabalho de 

curto, médio e longo prazo. As ações de curto prazo têm como objetivo melhorar a capacidade 

resolutiva dos trabalhadores do PSF por intermédio do treinamento introdutório e cursos de 

atualização. As ações de médio prazo dizem respeito à oferta de cursos de especialização e 

residência em caráter multiprofissional, em consonância com os novos desafios colocados 

para a formação dos profissionais. As ações de longo prazo consistem em promover 

transformações no processo de formação das profissões da área da saúde. 

A FAEN, enquanto instituição partícipe do Polo de Capacitação no Estado do Rio 

Grande do Norte, fortalece a articulação ensino/trabalho, bem como assume um compromisso, 

em especial, com os seus egressos, cuja formação ocorreu em época anterior a 1996. Porém, 

considera os treinamentos introdutórios como estratégia ponte e temporária entre o processo 

de formação e a produção dos serviços, na medida em que esses treinamentos estão sendo 

desenvolvidos na perspectiva de preencher uma lacuna deixada pela formação no que se 

refere à construção de saberes e práticas, necessários ao trabalho no SUS, materializados no 

Saúde da Família. Assim, a FAEN vem realizando dois movimentos simultâneos, ou seja, à 

medida que oferta treinamentos introdutórios, incorpora essa discussão ao processo de 

formação em nível médio, da graduação e da pós-graduação lato senso.   

 

Extensão 

 

A extensão, como parte da política de articulação ensino/trabalho, explicita o vínculo 

político da FAEN na produção dos serviços de saúde e na educação profissional de Mossoró, 
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Região e Estado do Rio Grande do Norte. Essa explicitação possibilita o rompimento com 

uma prática de extensão, historicamente vinculada a propostas individuais de alguns docentes 

e pró-reitorias, para assumir uma prática vinculada às necessidades da saúde da maioria da 

população, consubstanciando-se, portanto, em um projeto institucional (UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001).  

Trata-se de uma perspectiva dialética, na busca de transformação, e cuja ação se dará 

em nível das relações sociais, de produção e de poder partindo da indissociabilidade entre 

ensino – pesquisa - extensão, no trabalho docente. Assim, o projeto de extensão da FAEN tem 

como objetivos:  

 Estabelecer um processo de reflexão crítica conjunta permanente, sobre a qualidade 

social do trabalho da enfermagem no processo de produção dos serviços de saúde e 

educação de Mossoró, Região e Estado do Rio Grande do Norte, bem como a 

responsabilidade da FAEN com práticas de extensão que contribuam para a transformação 

dessa produção.  

 Envolver efetivamente todos os atores/atrizes (docentes de todas as disciplinas, 

enfermeiros de serviços, discentes, usuários e gestores), tendo, como base, o princípio da 

construção coletiva, ou seja, um processo participativo em todas as instâncias. 

 Avançar na compreensão e construção dos princípios de flexibilidade, 

interdisciplinaridade, sob a lógica da concepção de educação comprometida com a 

transformação da realidade de saúde e totalidade social.  

 Desenvolver o princípio da responsabilidade compartilhada entre a Universidade 

(Pró-Reitoria de Extensão, FAEN: direção, núcleos e/ou coordenações, departamento, 

docentes e discentes) e os campos de prática onde todos estarão comprometidos com o 

desenvolvimento e resultados do processo tendo, cada parte, atribuições específicas sem, no 

entanto, perder sua identidade.  

Com essa compreensão, a FAEN pressupõe que as atividades de extensão sejam 

realizadas de modo articulado entre os períodos letivos e entre as áreas de conhecimento 

construídas pelo Projeto Político-Pedagógico. As atividades deverão acontecer por meio de 

cursos, atividades prático-teórico-prático, produção de conhecimento (trabalhos apresentados 

em eventos: pôsteres, comunicações cientificas entre outros), produzidas dentro dos projetos 

de extensão, articulados ao ensino e à pesquisa. Essas atividades serão planejadas a partir dos 

saberes específicos que serão trabalhados no decorrer do período letivo, articulados aos 

demais períodos para a posterior composição do plano de extensão da FAEN .  
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Essa forma de conceber a extensão possibilita a ruptura com uma prática 

essencialmente assistencialista, de prestação de serviços a uma população carente, que sempre 

permeou a extensão no âmbito da universidade, em especial, nos cursos da área da 

saúde/enfermagem. Essa prática de caráter complementar às atividades de ensino e 

desarticulada das atividades de pesquisa, tornava a extensão uma prática desqualificada e 

considerada de nível acadêmico inferior. No dizer de Andrade (2004, p. 33), o pensamento 

hegemônico que sempre permeou essa prática era de que “quem sabe, pesquisa, quem não 

sabe, ensina e faz extensão”.  

No entanto, a partir dos anos 1990, a extensão universitária foi redefinida, passando a 

ser concebida, no entendimento da autora, como a síntese entre a prática no espaço da 

universidade e a realidade social, articulando o processo educativo e a produção de 

conhecimento, se constituindo em instrumento fundamental para possibilitar uma formação 

referenciada na realidade social, nas suas necessidades. 

Dessa forma, a extensão deixa de ser uma prática complementar e de caráter 

meramente assistencialista, para adquirir um novo significado na formação, contribuindo para 

a construção de novos saberes e práticas voltados para a resolução de grande parte dos 

problemas da/na sociedade. No entanto, essa prática, ainda, não é concretizada em grande 

parte das universidades, haja vista que continuam priorizando, somente, as atividades relativas 

ao ensino, desarticulado da extensão e da pesquisa. 

O desafio que está posto para a universidade diz respeito à construção de um processo 

de formação que consolide uma nova forma de pensar/fazer extensão universitária, 

concebendo-a como uma prática de compromisso com a sociedade, uma vez que, enquanto 

instituição social, a universidade tem o dever de refletir sobre a sociedade na qual está 

inserida e implicar-se e comprometer-se com a mesma. 

  

Estágio curricular supervisionado 

 

Estágio da FAEN, parte do projeto político-pedagógico, redefine as atividades de cada 

sujeito envolvido nesse processo dentro do projeto de articulação ensino/trabalho. Possibilita 

a qualificação dos atores, não como um fim, mas como um meio para a transformação da 

prática de enfermagem, adotando estratégias que possam superar limitações dos tradicionais 

programas de qualificação profissional desenvolvidos, historicamente, no interior das 

instituições de ensino, correndo-se o risco de produzir uma ação de reforço e de reprodução 



267 

 

da estrutura vigente por meio da ideologia, da cultura e das práticas dos docentes 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Na concepção da FAEN, o estágio supervisionado não se configura como uma 

disciplina isolada, nem como a parte prática do que foi trabalhado na teoria, mas como parte 

inerente ao projeto de articulação ensino/trabalho e síntese de todo o processo 

ensinar/aprender. Com essa compreensão, o estágio tem como objetivos: 

 Possibilitar ao aluno a conformação da autonomia, através dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes adquiridas ao longo do curso, nos processos de trabalho de enfermagem 

para assumir a coordenação do trabalho da enfermagem dentro de uma programação em 

parceria com serviços de saúde e da educação profissional. 

 Proporcionar experiências de articulação ensino / trabalho através de 

participação efetiva na produção de serviços (saúde e educação), organismos institucionais 

públicos e privados e demais setores da sociedade civil nas quais o enfermeiro é inserido 

como trabalhador. 

 Promover a articulação entre a formação e a prática pedagógica com vistas ao 

desenvolvimento do trabalho docente.  

 Possibilitar a produção de conhecimentos e tecnologias que contribuam para a 

transformação dos serviços de saúde e da educação profissional do Município de Mossoró, 

Região e Estado do Rio Grande do Norte.  

Essa forma de conceber o estágio na FAEN possibilita a superação da compreensão 

que permeou de forma hegemônica essa prática por um prolongado período como sendo o 

momento prático do processo de formação ou como o momento para instrumentalização da 

prática profissional. Essa ideia era defendida, e ainda é, por muitos sujeitos envolvidos, 

contribuindo para a permanência da dicotomia entre teoria e prática. 

A perspectiva essencialmente instrumental no estágio produz um distanciamento da 

vida e do trabalho concreto que ocorre nas instituições de ensino, haja vista que as disciplinas 

que compõem os cursos, em geral, não estabelecem os nexos entre os saberes trabalhados e a 

realidade na qual a formação acontece. 

A FAEN, parte do pressuposto de que o estágio se constitui como campo de 

conhecimentos, e como tal, se produz na articulação entre a universidade e a realidade social 

na qual se desenvolvem as práticas. Nessa perspectiva de produção de conhecimento, não 

pode continuar legitimando a ideia de imitação de modelos ou apenas instrumentalização da 

técnica, fortalecendo a histórica desarticulação entre as práticas de saúde e as necessidades 
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sociais. O estágio deve ser compreendido enquanto espaço para reflexão da realidade a ser 

transformada, que, por sua vez, produz a sua redefinição (PIMENTA; LIMA, 2004). 

A reflexão, na compreensão da autora, possibilita a visualização de novas experiências 

e a superação de modelos que, historicamente, vem se constituindo como ineficientes e 

ineficazes. Também permite o envolvimento e assunção de compromissos por parte dos 

envolvidos nas atividades do estágio, acenando, assim, para a necessidade de um 

aprofundamento conceitual do estágio e das atividades que nele se realizam. É preciso que os 

docentes, orientadores de estágio, procedam, no coletivo, junto a seus pares e alunos, essa 

apropriação da realidade, para analisá-la e questioná-la criticamente. Essa caminhada 

conceitual certamente será a trilha para a proposição de novas experiências 

Essa redefinição do estágio requer compreendê-lo como cenário para a investigação, 

permitindo a ampliação e análise dos contextos em que os alunos se inserem, além de 

possibilitar o exercício de posturas e habilidades investigativas a partir de situações concretas 

vivenciadas no estágio. Esse estágio pressupõe outra postura diante do conhecimento, 

considerando-o não mais como verdade capaz de explicar toda e qualquer situação observada. 

Supõe que se busquem novos conhecimentos na relação entre explicações existentes e os 

dados novos que a realidade impõe e que somente são percebidos com a postura investigativa.      

  

Pesquisa 

 

A pesquisa, no âmbito da graduação em enfermagem, deve ser concebida como 

processo de produção do conhecimento necessário ao Projeto Político-Pedagógico do Curso e 

da produção dos serviços de saúde e educação profissional. Tem como desafio maior 

conformar o processo investigar o que significa desenvolver, no aluno, a curiosidade e 

preocupação com a produção de novos conhecimentos e tecnologias, parte inerente do 

processo de trabalho da enfermagem, ultrapassando a reprodução, na prática, do 

conhecimento transmitido na universidade (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2001). 

 Esse processo articulado com os processos assistir/intervir, gerenciar, 

ensinar/aprender rompe com a concepção dicotômica entre o pensar e o fazer da enfermagem 

e da sociedade. Nessa perspectiva, a produção do conhecimento mesmo sendo um processo, 

passa a ser instrumento dos demais processos e está ancorada nas necessidades da educação 

em enfermagem e da produção dos serviços da saúde/enfermagem. 
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Na realidade da FAEN, a produção das monografias representa a materialização do 

processo investigar como inerente ao processo de trabalho de enfermagem. A elaboração da 

monografia é entendida como o momento de síntese do processo de trabalho investigar 

consequentemente espaço de produção de conhecimento e tecnologias e não apenas como 

exigência legal de um trabalho de conclusão de curso-TCC. Desse modo, deve se configurar 

como uma política institucional de produção de conhecimentos para dar suporte: ao ensino 

nos diferentes níveis, à produção dos serviços de saúde e à transformação do conhecimento na 

área de saúde/enfermagem. 

A FAEN assume o desafio de ter a investigação como eixo norteador para o processo 

de formação e, portanto, princípio educativo. Esse desafio aponta para a necessidade de 

construirmos uma nova postura em relação ao processo de produção de conhecimentos 

entendendo que a pesquisa faz parte da noção de vida criativa em qualquer tempo e em 

qualquer lugar. A investigação é um processo de criação. Criar não é retirar do nada, mas a 

partir da criação de outros, por elaborações próprias, que com o tempo vão emergindo 

condições próprias e mais profundas, construídas na história de vida, em processo de 

infindável conquista (DEMO, 2002). 

A Universidade constitui-se espaço privilegiado de formação da força de trabalho, de 

produção e divulgação do saber, com o objetivo de desenvolver a ciência e a produção de 

tecnologias, em estreita articulação com a realidade em que está inserida. A desarticulação 

entre o avanço tecnológico e a realidade social, bem como a falta de uma ética que se 

responsabilize pela regulação do uso do conhecimento que a Universidade produz, concorre 

para que essa produção seja desarticulada da realidade, não atendendo às suas necessidades, 

bem como não se constituindo espaço de reflexão e de transformação da totalidade social.  

A graduação tem que assumir o desafio de trabalhar ideias, concepções, mentalidades 

e visões de mundo, que interiorizamos pelo processo de socialização e da educação geral. 

Esse desafio implica vivenciar o choque e o conflito, no espaço da Universidade, onde 

também está presente o senso comum, a compreensão religiosa do mundo e da vida e crenças, 

na maioria das vezes, infundadas (SOUZA FILHO, 2000).
 

Na FAEN, a produção do conhecimento encontra-se inserida em dois grupos de 

pesquisa, cadastrados no CNPq, ou seja, Marcos Teórico-Metodológicos Reorientadores da 

Educação e do Trabalho em Saúde e O Processo de Trabalho na Saúde, a Especificidade do 

Trabalho do Enfermeiro e a Formação de Recursos Humanos e Educação em Saúde.
 

O primeiro grupo é composto por quatro linhas de pesquisa, ou seja, educação, saúde e 

sociedade; saúde coletiva; saúde e subjetividade; corporeidade, complexidade e 
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humanescência. O segundo grupo é composto por seis linhas de pesquisa, a saber: educação 

em saúde; formação do enfermeiro; assistência de enfermagem à mulher no período 

gestacional de baixo risco e no parto normal; assistência de enfermagem no âmbito hospitalar; 

o cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano e a organização dos 

sistemas de cuidado à saúde; o processo cuidar sob a ótica da integralidade. 

Os grupos de pesquisa se constituem em espaços de produção de conhecimento da 

graduação e pós-graduação lato senso e são de significativa importância para o Projeto 

Político-Pedagógico, uma vez que estimulam a prática investigativa nos docentes e discentes, 

incrementam a produção científica no âmbito da FAEN e subsidiam as discussões sobre os 

temas relativos à educação e ao trabalho em saúde/enfermagem.  

No entanto, enfrentam o desafio permanente de articular as suas investigações com as 

reais necessidades de produção do PPP e da produção de serviços de saúde/enfermagem. De 

igual modo, significa definir, a partir das necessidades do PPP, a área de produção de 

conhecimento de cada docente para que esses possam aprofundar seus estudos e organizar as 

suas orientações dos trabalhos monográficos. Consequentemente, ter uma produção de 

conhecimento consistente no espaço da FAEN/UERN, que possibilite, entre outros aspectos, a 

construção das condições necessárias para delineamento de uma pós-graduação stricto senso. 

  

Pós-graduação e capacitação docente 

 

A pós-graduação, na FAEN, iniciou com o curso de Especialização em Metodologia 

da Assistência de Enfermagem, em 1991, como forma de capacitar os docentes do seu quadro 

permanente e enfermeiros dos serviços de saúde que compõem o seu campo de prática e tendo 

como perspectiva a construção de uma nova forma de fazer a enfermagem. 

A partir de 1998, a FAEN implementou sua política de capacitação docente, ainda 

incipiente, mas tentando articular com outras instituições mestrado interinstitucional visando 

capacitar o maior número possível dos seus docentes. Nesse intuito, foi elaborado o quadro de 

projeção para a pós-graduação que está sendo implementado, procurando articular as 

pesquisas a serem desenvolvidas na pós-graduação com as necessidades do Projeto Político-

Pedagógico da FAEN e o interesse individual do docente. 
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Política de avaliação 

  

A avaliação do Processo Ensinar-Aprender da FAEN procura visualizar a formação 

de profissionais críticos e comprometidos com as necessidades sociais da população. É um 

processo que redireciona os conteúdos do ensino, da pesquisa e da extensão, e que aponta a 

necessidade da produção de um conhecimento próprio, inovador, aderente às necessidades 

sociais. Compreendendo que o processo de formação constitui-se em um dos instrumentos 

que contribui com a transformação social, a política de avaliação do FAEN busca valorizar o 

professor, nas suas condições de trabalho e na sua liberdade acadêmica, e aponta para a 

discussão do processo de trabalho docente em suas múltiplas determinações.  

Esse processo requer a construção de postura crítica em face da realidade, na 

perspectiva da construção de um projeto que recupere a organização política dos 

trabalhadores e, no caso da enfermagem, construa novas bases teórico-metodológicas para o 

ensino e o trabalho. Apresenta o desafio da construção de processos de avaliação que 

problematize a prática concreta dos docentes e discentes. transformando o processo de 

avaliação, comumente, utilizado em um processo formativo desenvolvendo as formas 

diagnóstica, somativa e formativa de modo processual, priorizando aspectos qualitativos, 

rompendo com a visão dicotômica e fragmentada dos conteúdos  e processos pontuais que 

justificam uma nota.    

Assim, a avaliação na FAEN tem como eixo norteador o projeto político-pedagógico 

construído coletivamente que explicita os pressupostos definidos no perfil profissional, 

concepções filosóficas e metodológicas (processo ensinar/aprender) que norteiam a formação 

do bacharel e licenciado em enfermagem.                                                                                                                                                             

A FAEN considera que a avaliação se constitui em um processo formativo de 

competências, habilidades e atitudes, e não como momento de atribuição de conceitos que 

reduzem o processo apenas ao estabelecimento de parâmetros numéricos. Nesse caso, a 

avaliação é do processo e resultados das ações, atitudes, aprendizagem e desempenho. Não se 

constitui etapa posterior ao processo, mas inerente a este. Aponta para a necessidade de ser 

realizada por todos os atores envolvidos, ou seja, docentes, discentes e enfermeiros dos 

serviços. Dessa forma, não pode se limitar ao preenchimento de fichas ou outros instrumentos 

previamente elaborados. Constitui-se numa etapa do processo ensinar/aprender, bem como do 

processo de produção dos serviços de saúde em que cada cenário construirá instrumentos que 

dêem conta da especificidade desse processo.  



272 

 

Dessa forma, não se limita exclusivamente às provas preestabelecidas, mas  utiliza 

relatórios, resultados de seminários, apresentação de trabalhos, experiências práticas e todas 

as possibilidades estratégicas da avaliação. As atividades de maior porte, desenvolvidas no 

decorrer da unidade programática ou ao seu final, serão importantes fontes complementares 

para a decisão do(s) docente(s) quanto à posição do aluno ao final da disciplina.. 

A FAEN utilizará a avaliação regimental, conforme o Projeto de Desenvolvimento 

Institucional- PDI. Para tanto, a verificação do rendimento escolar será feita por semestre 

letivo, em cada disciplina, compreendendo a apuração da frequência às aulas e o 

aproveitamento obtido nos trabalhos escolares. 

Objetivando mediar o aprendizado do aluno, concebendo-o como responsável e 

participante desse processo, cada disciplina efetuará o processo de avaliação de forma 

contínua. Tendo em vista tratar-se de uma avaliação (re)orientadora e  (re) dimensionadora de 

possibilidades, faz-se necessário que o professor se disponibilize a auxiliar o discente na 

tomada de consciência dos seus avanços e dificuldades, buscando juntos encontrar 

alternativas para o seu crescimento na disciplina ou mesmo no curso, pois a  avaliação se 

efetiva nas relações dinâmicas e progressivas do aprendizado, na compreensão e tratamento 

dados aos conteúdos, na metodologia adotada e na incorporação/recriação do conhecimento 

pelo aluno. 

A avaliação se efetiva em termos de acompanhamento permanente do processo de 

construção do pensamento do aluno, enquanto desenvolvimento da aprendizagem e não 

enquanto aquisição de informações. Essa tendência aponta para a avaliação como ação 

reflexiva, desafiando o discente a refletir sobre o não apreendido e os fatores que 

condicionaram essa situação, para que possa, a partir da reflexão, reformular seus conceitos e 

ações sobre aprendizagem. 

É necessário, para tanto, a tomada de consciência do educador justamente sobre o 

caráter subjetivo da avaliação, que não significa a ausência de rigor científico ou a falta de 

objetividade nos métodos e instrumentos de acompanhamento do desempenho dos alunos, 

mas o resgate da sensibilidade inerente ao processo de aprendizado. 

No que se refere ao sistema de autoavaliação da FAEN, será construído com base nas 

definições no PDI e deverá estar sintonizado com as necessidades de saúde; com a construção 

do SUS e da produção de conhecimentos relevantes para a realidade de saúde em suas 

diferentes áreas e com o Projeto Político-Pedagógico. 

Inicialmente, será construído o projeto de acompanhamento e avaliação do PPP 

enfatizando a valorização da formação pedagógica do docente, para que a sua prática supere a 
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de um técnico que ensina.  Esta pode ser possibilitada por indicadores que captem as 

concepções e práticas mobilizadas por ele, sua visão de aluno, de educação, de aprendizagem, 

método e metodologias, além das bases conceituais estruturantes do campo específico como: 

conceito de saúde, enfermagem, trabalho, política, sociedade, produção do processo saúde-

doença 

Esse projeto prevê atividades de autoavaliação desenvolvidas através de seminários 

interdisciplinares (início e término do semestre), avaliação das disciplinas pelos docentes, 

discentes, coordenação da CEC, entre outras. Os Seminários Interdisciplinares vêm se 

constituindo espaços de avaliação do processo de construção coletiva do Projeto Político-

Pedagógico da FAEN, espaço que possibilita a avaliação institucional e do processo 

ensinar/aprender. 

A instituição fará, a cada ano, uma avaliação institucional, através da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) tendo, como indicadores, as concepções do PPP e o 

desenvolvimento do processo ensinar/aprender. Essa avaliação deverá também ter como 

suporte todas as atividades avaliativas desenvolvidas pela coordenação do Curso, professores, 

alunos e funcionários e CEC.  

Outros sistemas de avaliação podem ser utilizados como reuniões da CEC; reuniões da 

direção com representantes de cada período e do Diretório Acadêmico, reuniões com 

coordenadores das disciplinas do currículo, entre outros. 

O projeto de acompanhamento e avaliação prevê simulações de avaliações externas, 

tendo como eixo o Sistema de Avaliação da Educação Superior SESU/MEC e INEP. 

O estabelecimento da política de articulação ensino/trabalho com seus 

desdobramentos, como política prioritária da FAEN, se constituiu em estratégia política que 

assegurou sustentação e viabilidade política ao PPP. Com essa política, a FAEN inverte a 

relação historicamente estabelecida entre a instituição formadora e os serviços de saúde, na 

tentativa de superar as dicotomias entre pensar/fazer, teoria/prática, que sempre estiveram 

presentes na formação do enfermeiro.  

Essa política também imprime uma nova qualidade ao processo de formação, uma vez 

que tem como ponto de partida para o processo ensinar/aprender a realidade concreta, o que 

possibilita trabalhar em cenários reais e, a partir de problemas da realidade, na perspectiva de 

formar profissionais comprometidos com a transformação da realidade social. Como 

desdobramento, fornece os instrumentos necessários para a (re)construção e 

(re)contextualização do PPP em caráter permanente. 
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Diante do cenário anteriormente construído sobre o movimento de concepção do PPP 

(re)orientador da formação do enfermeiro na FAEN/UERN, podemos apreender que ele se 

configura como processo que representa o desdobramento do projeto político para a 

enfermagem em nível nacional, construído a partir da crítica à crise na qual estava inserida a 

saúde e a enfermagem, na perspectiva da conformação de um novo saber/fazer capaz de 

contribuir para com a transformação da saúde no interior da sociedade brasileira.  

Mas, se constitui, também, como produto do esforço coletivo em nível local no sentido 

de buscar saída para a crise da categoria, bem como atender às demandas da sociedade do 

Estado do Rio Grande do Norte, em especial, do município de Mossoró, que apelava para a 

reorganização dos serviços de saúde na perspectiva de superar o clientelismo característico da 

gestão, na região, e de adotar um modelo de atenção à saúde resolutivo.  

Nesse sentido, o projeto político para a enfermagem brasileira forneceu as bases 

referenciais que dão sustentação ao processo de formação do enfermeiro na FAEN que 

assume um compromisso explícito com o processo de construção e consolidação do SUS, 

preconizado pelo Movimento de Reforma Sanitária. Esse compromisso demandou a 

superação da compreensão individualista e mecânica de intervir em saúde, bem como da 

formação centrada em procedimentos e que tem o hospital como lócus privilegiado dessa 

formação.  

Nesse sentido, a FAEN/UERN assumiu o desafio de (re)construir o seu papel 

enquanto instituição formadora e construiu o seu PPP comprometido com a formação de um 

enfermeiro, capaz de se inserir em uma determinada realidade e nela poder intervir 

criticamente e construir estratégias de enfrentamento para os problemas relativos ao processo 

saúde/doença, para as quais o modelo biomédico mostra-se insuficiente. 

De igual modo, redefiniu a relação historicamente estabelecida com os serviços de 

saúde por considerar a articulação entre esses espaços institucionais um instrumento, em 

potencial, para a concretização de uma educação coerente com a realidade social concreta, 

visando contribuir com a sua transformação. Desse modo assumiu a articulação 

ensino/trabalho como política prioritária. 

No entanto, esse processo de formação se constitui em desafio considerando as 

diversas dificuldades que precisam ser vencidas para a sua consolidação. Entre essas, citamos 

a organização acadêmico-administrativa da universidade que limita as possibilidades de 

mudanças; os interesses divergentes que movem a universidade e os serviços de saúde que 

restringem as possibilidades de articulação entre esses espaços institucionais; os saberes e 
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práticas instituídos, reduzindo as possibilidades de incorporação de práticas e saberes 

instituintes e, consequentemente, a produção de novas institucionalidades. 
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CAPÍTULO 5 – O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ESPAÇO 

DA FAEN/UERN: ESTRATÉGIAS, EMBATES E POSSIBILIDADES  

 

 

A construção dos capítulos anteriores nos possibilitou apreender que a conjuntura 

política e social, no Brasil, nos anos de 1970 e 1980, evidencia novas formas de organização 

dos serviços de saúde e, consequentemente, novas possibilidades para a formação em 

saúde/enfermagem em um contexto no qual vai se conformando o movimento de reforma 

sanitária, enquanto espaço de incorporação da saúde coletiva.   

Esse movimento acena para a formação do profissional da área da saúde, centrada na 

defesa de um projeto ético e político de compromisso com a construção e consolidação do 

SUS, ancorado nos princípios do direito à vida e à saúde, consequentemente, de cidadania. 

Tais direitos explicitam a responsabilidade do Estado no sentido de assegurar as condições 

fundamentais à saúde, garantidas pela Constituição Federal brasileira, expressa no texto 

constitucional por meio do acesso universal e equânime aos serviços de saúde, na 

integralidade da atenção, bem como na oportunidade e qualidade desses serviços.  

Esse compromisso, ao ser incorporado ao processo de formação do enfermeiro 

(re)afirma e/ou (re)constrói a identidade da FAEN/UERN. No entanto, se constitui em desafio 

uma vez que requer o esforço e a vontade política do coletivo envolvido com a formação, 

além da adoção de novos marcos teórico-metodológicos capazes de alterar as relações 

estabelecidas entre docentes e discentes e, desses com os espaços de produção dos serviços na 

perspectiva de produzir novos conhecimentos e novas práticas de saúde e educação. 

Com essa compreensão, construímos este capítulo que analisa a implementação do 

Projeto Político-Pedagógico - PPP que orienta a formação no espaço da FAEN/UERN como 

desdobramento do movimento desencadeado pela enfermagem, em nível nacional, em torno 

da construção de um projeto político para a enfermagem brasileira. Nele, constam os 

resultados relativos à implementação do PPP; à incorporação das bases teórico-metodológicas 

norteadoras do referido projeto, concebidas nacionalmente para a enfermagem, ao processo de 

formação do enfermeiro na FAEN/UERN e seus desdobramentos para a transformação do 

modelo de formação historicamente consolidado em caráter curativo, centrado na doença e 

hospitalocêntrico; além da viabilidade da formação diante da conjuntura política do país. 
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5.1 Implementação do Projeto Político-Pedagógico que orienta o processo de formação 

no espaço da FAEN/UERN 

  

A fase de implementação do Projeto Político-Pedagógico – PPP se constitui em grande 

desafio uma vez que se refere ao momento de concretização das expectativas acumuladas por 

ocasião da sua construção. Assim, requer extrapolar os limites de um texto bem redigido que 

se transforma em ação coletiva e se reconstrói de forma permanente. 

No entanto, a discussão objetivando implementar o PPP no espaço da FAEN/UERN, 

requer inicialmente a compreensão em torno dos determinantes que impulsionaram a 

(re)orientação da formação do enfermeiro nesse espaço; a explicitação do compromisso 

político assumido por essa formação; e a análise do movimento de implementação do referido 

PPP. Para essa análise, consideramos o caráter coletivo da implementação; a aceitabilidade 

dos docentes com relação ao projeto de formação; e, ainda, as estratégias utilizadas para 

viabilizar a execução do referido projeto.  

 

5.1.1 Os determinantes da (re)orientação da formação no espaço da FAEN/UERN 

 

 O processo de (re)orientação da formação no espaço da FAEN/UERN, na opinião de 

parcela significativa dos docentes, foi fortemente determinado pela conjuntura política, 

econômica e social do Brasil nos anos 1970 e 1980, momento em que a sociedade encontrava-

se inquieta e se organizava politicamente em torno da conquista da democratização da 

sociedade. Esse cenário construiu as condições necessárias para desencadear a busca pela 

democratização na saúde, por meio do Movimento de Reforma Sanitária; e, na enfermagem, 

por intermédio do Movimento Participação. A opinião desses docentes pode ser visualizada 

nos depoimentos a seguir. 

 

 
Era um momento em que o país vivia uma efervescência, onde os 

movimentos sociais se organizavam, a sociedade civil se organizava em 

busca de mudanças [pela] democratização do país e a enfermagem sofreu 

influências fortes deste momento que o país vivia (GF1). 
 

[Na saúde] o movimento de Reforma Sanitária. O Movimento Participação, 

na enfermagem, foi grande responsável por esse movimento [de mudança na 
formação], aqui em Mossoró (E1). 
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A intensidade dessa conjuntura, na (re)orientação da formação na FAEN/UERN, pode 

ser constatada na fala a seguir. “Esse período dessa efervescência influenciou [a mudança]. A 

gente embarcou nessa mesma luta Nós somos herdeiras desse movimento” (GF1). 

Podemos perceber nos depoimentos, a importância dos movimentos citados para o 

desencadeamento da (re)orientação da formação do enfermeiro na FAEN/UERN. Esses 

movimentos se constituíram em possibilidade de articulação de forças sociais em torno da 

crítica à crise da saúde e contrárias às políticas, para o setor, em caráter autoritário e 

privatizante. 

Nesse sentido, os participantes do estudo ressaltam a importância da inserção de 

alguns docentes, da instituição citada, nos movimentos como forma de fortalecer o 

questionamento interno, aprofundar as discussões e provocar inquietação, conforme 

observamos nas falas seguintes.  

 

 
O grupo de Mossoró era muito participativo nos eventos e nos movimentos 

nacionais. [Então] essas pessoas traziam para a FAEN [as discussões] e 

começávamos a discutir e isso nos trazia uma certa inquietação. Começamos 
a questionar [a formação na FAEN] (E2). 

 

Até 1985 a cada congresso e a cada evento que ocorria na enfermagem, as 

pessoas que participavam, que chegavam aqui, tentavam articular muitas 
discussões, mas eram, ainda, discussões pontuais. Algumas se apropriavam 

de determinados conceitos, algumas falas, mas era incipiente. O movimento 

cresceu em 1986, [momento em que] a enfermagem como um todo estava 
inquieta. E aqui em Mossoró também. Foi [nesse momento] que a gente teve 

um grande número de enfermeiros inscritos na ABEn e já querendo criar 

uma regional em Mossoró (E1). 

 

 

Os depoimentos reafirmam que a inserção de alguns docentes, da referida instituição 

no contexto do debate e do movimento contra hegemônico na saúde e na enfermagem, no 

Brasil, contribuiu, de maneira significativa, para desencadear a construção de novas formas de 

expressão e representação para a categoria no município de Mossoró, ampliando, assim, os 

espaços de discussão e participação.  

Essa ampliação dos espaços de discussão e participação, em especial, a partir de 1986, 

contribuiu para o encaminhamento da articulação política da categoria no sentido de mobilizar 

o maior contingente possível de profissionais da área, na perspectiva do desenvolvimento de 

uma campanha municipal de associação na ABEn, culminando com a criação de uma regional 

da entidade em Mossoró. Essa mobilização consolidou um importante momento organizativo 

da categoria, bem como acumulou força política em torno da mudança na formação.  
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Esse cenário possibilitou aos docentes, por um lado, a produção de um conhecimento 

crítico na FAEN/UERN em relação à crise na qual estava imersa a sociedade, a saúde e a 

enfermagem. Por outro lado, a incorporação das concepções amplamente difundidas pelos 

movimentos citados, em especial, a concepção de saúde, conforme depoimento a seguir. 

 

 
Esses movimentos [se referindo ao Movimento Participação e ao Movimento 

de Reforma Sanitária] contribuíram muito para a mudança no currículo da 

FAEN. Eles possibilitaram a reflexão sobre a situação precária de saúde no 
país [...] apresentaram uma nova compreensão de saúde que deveria orientar 

os serviços de saúde, a prática dos profissionais e o ensino. Saúde como 

resultado das condições de trabalho, educação, lazer, cultura, etc (E3). 

 

 

Ao incorporar as concepções amplamente difundidas pelos movimentos citados, em 

especial, o movimento de reforma sanitária, a FAEN/UERN assume o compromisso com uma 

formação que tem, como horizonte, a transformação da realidade social. Esse compromisso 

ocorre como desdobramento da compreensão de saúde difundida pelo movimento de reforma 

sanitária, ou seja, saúde como expressão das condições gerais de vida e não como mera oferta 

de serviços.  

Esse compromisso requer a superação da formação tecnicista, especializada, de base 

flexneriana que, historicamente, permeou a enfermagem e cuja finalidade consiste em atender 

às demandas do desenvolvimento científico e tecnológico do setor saúde. Essa formação já 

não responde às necessidades dos serviços de saúde alicerçados nos princípios e diretrizes do 

SUS, proposto pelo movimento de reforma sanitária. Também não atendeu às necessidades de 

saúde, nos anos 1980, reconhecidas como necessidades sociais. 

Além desses movimentos sociais considerados determinantes para a (re)orientação da 

formação na FAEN/UERN, um dos participantes do estudo identifica outro determinante, ou 

seja, a crise na qual estava inserida a enfermagem, conforme visualizamos no depoimento 

seguinte. “A insatisfação da enfermagem com as suas condições de trabalho e com o processo 

de formação [em articulação com] os movimentos sociais que estavam em ascensão na época 

no país inteiro” (E1). 

Esse depoimento traduz o reconhecimento de outros determinantes para a 

(re)orientação da formação como a crise da enfermagem, evidenciada no contexto dos 

movimentos sociais, em especial o Movimento de Reforma Sanitária e o Movimento 

Participação. Esse cenário construiu as condições necessárias para a categoria iniciar o debate 

em torno do seu compromisso social diante da ineficácia das práticas de saúde/enfermagem na 
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resolução dos problemas de saúde que afetam a maioria da população, em face da acentuada 

crise econômica vivenciada no país naquele momento.  

Por outro lado, a crise da enfermagem encontrava-se expressa na insatisfação da 

categoria com as suas condições de trabalho, bem como na ausência de definição do papel dos 

diversos profissionais da enfermagem no processo de trabalho, em especial do enfermeiro que 

vivia uma verdadeira crise de identidade em função da pouca clareza com relação à 

especificidade do seu trabalho.  

Essa crise impulsionou a necessidade de uma nova configuração para a prática e a 

educação em enfermagem no sentido de assegurar a coerência entre o papel do enfermeiro e a 

necessidade social, bem como aproximar o ensino e a prática da enfermagem das concepções 

amplamente difundidas pelos movimentos sociais na saúde e na enfermagem. 

Outro participante do estudo aponta as políticas de saúde e as políticas para a educação 

superior vigentes como determinantes para a (re)orientação da formação na FAEN/UERN, 

conforme podemos observar na fala seguinte. 

 

 
Foi um momento bastante interessante, que coincide com o movimento da 
Reforma Sanitária, com a Constituinte [...] o Brasil lançou o Movimento 

Nacional de Reforma Curricular e de reformas na educação e junto com as 

reformas do SUS começou-se a pensar o processo de formação do 

Enfermeiro. Internamente, a gente vivia um momento também que a 
universidade estava numa crise e a questão da estadualização acontece 

também nesse momento (GF1). 

 

 

No que diz respeito às políticas de saúde, o docente faz referência à necessidade de 

profissionais qualificados para produzir serviços de saúde considerando os princípios e 

diretrizes do SUS, preconizados pelo Movimento de Reforma Sanitária. Esses princípios e 

diretrizes acenam para a superação de práticas profissionais historicamente ancoradas na 

medicalização e na cientifização, uma vez que se mostravam incapazes de resolver os 

problemas da maioria da população brasileira, devido ao caráter centralizado e hierarquizado 

do conhecimento, do capital e do poder político. 

No que se refere às políticas educacionais, o docente faz alusão às exigências do MEC 

em torno de mudanças na organização e estrutura do ensino universitário. As políticas de 

educação superior estavam inseridas em um contexto de crise econômica e política 

materializada na redução de recursos financeiros, na queda relativa das matrículas, na 

desqualificação do ensino superior, no maior distanciamento entre governo e instituições de 

ensino, entre outros. Assim se constituíam em alvo de críticas pelo movimento dos 
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educadores e pelo movimento estudantil que perseguiam a democratização da educação, 

assegurando o caráter público, gratuito e universal, bem como a autonomia das universidades.  

Esse contexto de crise teve desdobramentos em nível local, momento em que a 

Fundação Regional do Rio Grande do Norte – FURRN, hoje Fundação Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – FUERN, mantenedora da Universidade Regional do Rio 

Grande do Norte – URRN, hoje, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 

passou por uma grave crise financeira, cuja solução ocorreu por meio da estadualização. 

Assim, em janeiro de 1987, a universidade, incluindo seu patrimônio e cursos, foi incorporada 

ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte. A estadualização foi resultado da aglutinação 

das forças políticas do município, se constituindo em um amplo movimento social. 

Ressaltamos que, no momento em que o docente faz referência à reforma da educação, 

como um dos determinantes para o movimento desencadeado na FAEN/UERN, não deixa 

clara a articulação com as demandas dos organismos internacionais como Banco Mundial e 

Fundo Monetário Internacional - FMI. Provavelmente, pelo fato de os profissionais da saúde, 

de modo geral, não possuírem uma formação política e, consequentemente, desconhecerem a 

discussão acerca dos interesses neoliberais vinculados à educação. Porém, o fazem de igual 

modo, quando se referem à reforma da saúde. 

Apesar de existir a dificuldade na articulação citada, consideramos um avanço a 

compreensão dos docentes que participaram do estudo sobre os determinantes que 

impulsionaram a (re)orientação da formação no espaço da FAEN/UERN na medida em que 

eles apresentam uma visão mais crítica da realidade ao colocarem em evidência as relações de 

determinação existentes entre a educação e a sociedade e a estreita vinculação entre a forma 

de organização da sociedade, os objetivos da educação e a maneira como a formação vai se 

configurando. 

No entanto, ainda percebemos, no interior do próprio grupo de docentes, que existem 

resquícios da visão tecnicista e reducionista sobre formação, oportunidade em que um número 

bastante restrito de docentes acrescenta as necessidades do mercado como determinante da 

referida formação, conforme percebemos no depoimento seguinte. “Já tinha outra necessidade 

no mercado que, o nosso currículo precisava se adequar” (GF1). 

Podemos apreender o pensamento que, ainda, prevalece entre alguns docentes de 

vinculação da formação às demandas e regras do mercado e, por conseguinte, a adoção de 

uma formação predominantemente tecnicista, centrada no conhecimento instrumental, 

desagregando a formação pelo atrelamento a tarefas e desempenhos específicos, prescritos e 

observáveis, o que caracteriza a concepção economicista da educação.  
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Essa concepção economicista adquire uma nova configuração no contexto político, 

econômico neoliberal e se constitui em uma tentativa de enquadrar a realidade educacional ao 

modelo econômico. Assim, “reduz os problemas econômicos, sociais e culturais a uma 

questão de técnica, por isso seria considerada como algo neutro, podendo ser aplicada em 

qualquer realidade, independente do contexto em que esteja inserida” (CABRAL NETO e 

CASTRO, 2004, p. 112). 

Essa concepção economicista da educação não é coerente com o projeto político para a 

saúde, construído pelo movimento de reforma sanitária, uma vez que esse movimento foi se 

conformado a partir das críticas às políticas e diretrizes definidas no âmbito da saúde que 

eram marcadas pela oferta de serviços de saúde insuficiente e inadequada à demanda. Em face 

dessa crítica propõem a reorganização dos serviços de saúde visando atender às demandas da 

maioria da população brasileira excluída do acesso a bens e serviços e, consequentemente, um 

processo de formação comprometido com essa reorganização.   

Ressaltamos, entretanto, que a universidade, ao definir o seu projeto político de 

formação, não pode desconsiderar as demandas do mercado, porém não pode aderir 

exclusivamente à sua lógica. Isso requer a formação de profissionais, capazes de fazer a 

crítica sobre a realidade social na qual estão inseridos e, assim, assumir o compromisso com o 

atendimento às necessidades da maioria da população. Significa construir a coerência entre o 

projeto de formação e o projeto de sociedade que se pretende construir. 

Mas, contrapondo-se ao compromisso citado e movido por uma visão reducionista da 

formação, encontramos um grupo pequeno de docentes que aponta, como determinante para a 

(re)orientação da formação, a legislação vigente, segundo explicita no depoimento a seguir. 

 

 
Eu acho que mais do que os determinantes históricos, o que determina as 
mudanças curriculares aqui são as leis. Por quê? Porque a gente tem medo de 

mudar, então a gente se arrasta sobre o documento velho até demais. No dia 

em que a lei diz: agora tem que ser implementado, então, todo mundo se 

reúne e vê que é capaz de implementar. Olhe, a gente teve todo o período de 
1986 a 1996 para fazer as mudanças curriculares necessárias, estudar, 

aprofundar, a gente até aprofundou as discussões, fez curso para capacitação 

de docentes, mas o currículo de fato, o documento só foi construído em 
1995, porque em 1996 o parecer dizia que a gente tinha que estar de acordo 

com aquele parecer. A gente ainda está muito atrelado ao limite da lei (GF1). 

 

 

Podemos apreender por esse depoimento que alguns docentes consideram que as 

mudanças na orientação da formação do enfermeiro, atendem às demandas da legislação, 

ficando a elas restritas. Não podemos deixar de reconhecer a interferência da legislação na 
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mudança da orientação da formação, porém o movimento de mudança na enfermagem não se 

restringe à força da lei.  

Com base nas informações contidas na fala anterior, podemos apreender que, por um 

lado, provavelmente existe uma negação da força política que teve o movimento de 

(re)orientação da formação em enfermagem em articulação com os outros movimentos sociais 

ocorridos nos anos de 1970 e 1980. Essa forma de pensar é expressão da prática conservadora 

que, historicamente, permeou a enfermagem de submissão e de subserviência às definições do 

Estado. E hoje, ainda, está presente na prática de alguns profissionais. Aliás, essa prática 

dificultou e dificulta a organização da categoria, bem como a compreensão da articulação 

existente entre a prática interna da enfermagem e as questões gerais da sociedade. 

Por outro lado, possivelmente, em função do pragmatismo que está presente na prática 

de alguns docentes, o caráter processual das mudanças é desconsiderado. A mudança na 

orientação da formação não pode acontecer em um vazio conceitual; requer estudo, 

aprofundamento e amadurecimento teórico. Requer, ainda, a apropriação, por todos os 

envolvidos com a formação, das bases teórico- metodológicas que norteiam o Projeto 

Político-Pedagógico.  

Essa apropriação demanda tempo, estabelecimento de acordos e parcerias 

considerando tratar-se de uma prática coletivo. Dessa forma, são sujeitos de inserções sociais 

diversas, o que implica diferentes construções ideológicas, bem como posturas e interesses 

potencialmente distintos diante da mudança.  

Podemos perceber, na (re)construção dos determinantes da (re)orientação da formação 

no espaço da FAEN/UERN, determinantes no sentido de indicar uma postura de manutenção 

da visão tecnicista e conservadora sobre a formação do enfermeiro. Esses determinantes, 

expressos por um número reduzido de docentes, não se constituíram em potencial para 

impedir, mas interferiram no compromisso com a implementação da mudança na formação.  

Mas, podemos apreender, também, determinantes expressos por parcela significativa 

dos docentes, possibilitando  uma compreensão mais ampla da realidade na qual estão 

inseridos, potencializando o compromisso com a implementação da mudança.  No entanto, 

têm uma maior clareza em torno dos determinantes específicos da área da saúde e da 

enfermagem, materializados no movimento de reforma sanitária e no movimento participação, 

para a mudança ocorrida na instituição citada, estabelecendo uma relação entre a dinâmica 

nacional e a local.   

Essa maior clareza acerca do movimento de reforma sanitária e do movimento 

participação pode ser observada em função da força substantiva desses movimentos sociais, 
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nos anos 1970 e 1980, que construíram, na enfermagem, uma nova concepção de saúde e 

educação e, consequentemente, novas práticas e novos saberes. 

As políticas de educação aparecem como um dos determinantes, porém não com a 

mesma força dos movimentos anteriormente citados. No entanto, ainda, restritas às exigências 

legais. Provavelmente, pela característica que permeia a docência na saúde/enfermagem, ou 

seja, são profissionais que ensinam. Os profissionais da saúde/enfermagem, de modo geral, 

não cursaram uma formação específica para exercer a prática docente. Assim, não possuem 

uma aproximação com relação ao movimento da educação em geral, portanto, têm 

dificuldades para proceder às devidas articulações entre a educação em geral e a educação em 

saúde/enfermagem.  

Podemos apreender que não existe uma consensualidade entre os docentes 

participantes do estudo em torno dos determinantes da (re)orientação da formação do 

enfermeiro no espaço da FAEN/UERN. No mesmo grupo de docentes, identificamos 

determinantes indicativos de uma visão mais crítica da realidade tais como os movimentos 

sociais acerca da democratização da saúde/enfermagem, consequentemente, da sociedade nos 

anos 1970 e 1980; a crise na qual estava inserida a saúde, a educação e a enfermagem; as 

políticas de saúde e de educação, além de determinantes que explicitam uma visão tecnicista e 

reducionista da realidade, como o atendimento às demandas do mercado e à legislação 

vigente.  

A divergência de opiniões explicita a diversidade de concepções sobre a formação que 

permeia os espaços coletivos e, consequentemente, compromissos políticos distintos e 

contraditórios com a implementação da mudança na formação do enfermeiro na 

FAEN/UERN.    

 

5.1.2 O compromisso político do processo de formação: transformação ou conservação 

 

O processo de (re)orientação da formação materializado no Projeto Político-

Pedagógico constitui um caminho, ou seja, uma direção com um sentido explícito. É, 

portanto, uma ação intencional expressando um compromisso político definido coletivamente 

e fundamentado em um determinado tipo de sociedade. Assim, adquire um significado 

indissociável, ou seja, é político 

 

 
Por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os 

interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de 
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compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade [...] Na 

dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da 

intencionalidade da [instituição], que é a formação do cidadão participativo, 
responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de 

definir as ações educativas e as características necessárias às [instituições] de 

cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade (VEIGA, 2001, p. 13). 

 

 

Com essa compreensão, o projeto de formação guarda coerência com o projeto de 

sociedade assumido pela instituição formadora, ou seja, uma sociedade de cidadãos. Isso 

implica uma reflexão e discussão dos problemas relativos à instituição formadora, em caráter 

permanente, na perspectiva de construir coletivamente estratégias que viabilizem a 

concretização da intencionalidade assumida que “não é descritiva ou constatativa, mas é 

constitutiva” (MARQUES, 1994, p. 9).   

A intencionalidade assumida pela FAEN/UERN, para a (re)orientação do enfermeiro, 

está explícita no Projeto Político-Pedagógico do curso. Na opinião de alguns docentes, essa 

intencionalidade começa a ser delineada com base no questionamento sobre a formação até o 

momento, operacionalizada na FAEN/UERN, que assumia um caráter meramente tecnicista, 

não respondendo às necessidades sociais que a maioria da população brasileira apresentava, 

como podemos observar no depoimento a seguir.  

 

 
Começamos a questionar [a formação na FAEN]. O nosso aluno estava com 

um bom preparo técnico, ele saia muito bom tecnicamente. E politicamente? 

Daí começou nossa inquietação. Como é que a gente vai dar conta dessa 

formação, para que o aluno saia preparado com um pensamento crítico e 
reflexivo? E isso começou a nos inquietar cada vez mais, porque a formação 

que tínhamos não estava dando conta dessa realidade que estava ai exposta 

(E2).  

 

 

O depoimento evidencia a necessidade de ampliar a formação oportunizando ao aluno 

a construção de instrumentos, que levassem a pensar, criticamente, a realidade na qual a 

população brasileira estava inserida, visando construir parcerias e estratégias para 

enfrentamento desses problemas. Isso significa uma sólida formação técnica e política. 

Porém, ampliar a formação exigiu o questionamento da concepção de enfermagem 

como arte, segundo o depoimento seguinte.  

 

 
A nossa critica maior, nossa intenção maior era mudar essa concepção da 

enfermagem enquanto arte [...] porque a ideia de arte e dom, não estava mais 
sendo aceito pela enfermagem brasileira e nós aqui, com certeza, sofremos 

também essas influências. A gente deixou muito claro que enfermagem é 
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trabalho, que o homem é um ser social… inclusive mudando a concepção de 

saúde, mudando a concepção de enfermagem, de sociedade (GF1). 

 

 

O depoimento expressa a necessidade referente à crítica da concepção de enfermagem 

como arte, que a define como uma prática instrumental subordinada ao processo de trabalho 

curar da medicina. A partir dessa crítica, a formação na FAEN/UERN assume a concepção de 

enfermagem como trabalho. Enquanto trabalho, encontra-se inserido numa realidade social e, 

portanto, determina e ao mesmo tempo é determinado por essa realidade social; estabelece 

relações com outras práticas e participa das transformações ocorridas na sociedade. 

Essa forma de conceber a enfermagem requer um projeto de formação que incorpore 

os aspectos conjunturais e estruturais da sociedade, da saúde e da prática em 

saúde/enfermagem. A incorporação desses aspectos à formação pressupõe uma postura crítica 

diante da realidade, a superação da concepção de enfermagem como arte, vocação e a 

construção de instrumentos que superem o ensino tecnicista e instrumental que sempre 

permeou a enfermagem.  

Com essa compreensão, a intencionalidade da formação na FAEN/UERN pode ser 

apreendida nas falas a seguir. 

 

 
A nossa intenção era formar um enfermeiro crítico, reflexivo, para intervir 

na realidade [...] contribuir com a transformação da realidade em parceria 

com os outros trabalhadores da saúde (E1). 
 

Não era uma preocupação [se referindo a formação de um enfermeiro crítico 

e reflexivo] com o mercado de trabalho, mas com as necessidades sociais 
que a maioria da população excluída estava apresentando naquele momento 

(E2). 

 

 

Os depoimentos explicitam a intenção da instituição mencionada com a formação. 

Formar o enfermeiro crítico e reflexivo não significa um compromisso com o mercado como 

enfatiza o docente participante do estudo em seu depoimento, mas, o compromisso em 

responder às demandas oriundas da maioria da população, excluída do acesso a bens e 

serviços. Isso requer, o trabalho coletivo e cooperativo como forma de contribuir com a 

transformação da realidade de exclusão, uma vez que a concepção de saúde, como expressão 

das condições gerais de vida, extrapola a ação terapêutica de um profissional individualmente, 

bem como as próprias estruturas do setor saúde. 
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Ressaltamos que a formação reflexiva define o modelo de formação da reforma 

educacional no contexto nas inovações tecnológicas. Assim, tem se constituído em motivo de 

polêmica entre os educadores em função do significado do termo, e alvo de preocupação e 

estudos entre os quais citamos Gómez (1995); Garcia (1995); Zeichner (1993), Nóvoa (1995); 

Arce (2001); Castro (2005), entre outros. Apesar de os estudos citados fazerem referência à 

formação de professores, as discussões evidenciadas são pertinentes à formação do 

enfermeiro.  

Nesse sentido, Castro (2005) nos adverte para o fato de que uma proposta de formação 

não pode ter como eixo norteador, um conceito qualquer de reflexão uma vez que essa 

formação pode se limitar a uma reflexão técnica, preocupada com a eficiência e eficácia dos 

meios para alcançar determinados fins, bem como a teoria se constituir em meio para previsão 

e controle. Portanto, não se refere a uma formação comprometida com a transformação de 

uma determinada realidade social. 

A autora acrescenta que a reforma educacional no Brasil vem assumindo uma 

configuração que parece reforçar mais a prática em uma perspectiva do aprender fazendo, 

uma vez que parte do pressuposto de que o conhecimento na ação orienta boa parte das 

atividades do profissional. Desse modo, existe uma valorização do conhecimento prático, 

produzido no dia-a-dia do profissional, em detrimento de uma sólida formação teórica que o 

ajude a reconstruir a sua prática. 

Corroborando essa discussão, Arce (2001), ao realizar a crítica acerca das bases 

referenciais que fundamentam o termo reflexivo utilizado pela reforma educacional que 

privilegia a prática, afirma que essas têm produzido uma formação pragmática e aligeirada. 

Arce (2001, p. 262) acrescenta que,     

 

 
Retira-se definitivamente do [profissional] o conhecimento, acaba-se com a 

dicotomia existente entre teoria e prática, eliminando a teoria no momento 
em que esta se reduz a meras informações; o [profissional] passa a ser o 

balconista da pedagogia fast food, que serve uma informação limpa, 

eficiente e com qualidade, na medida em que, com seu exemplo, desenvolve 
no [usuário] (cliente) o gosto por captar informações utilitárias e 

pragmáticas. 

 

 

A autora afirma que a formação não pode se eximir de uma sólida fundamentação 

filosófica, histórica, social e política na perspectiva de formar um profissional, capaz de 

teorizar sobre as relações entre educação e sociedade e, como parte dessa análise teórica, 

refletir sobre a sua prática e propor mudanças significativas. 
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Diante dessas discussões, a intenção da FAEN/UERN em formar um enfermeiro 

crítico e reflexivo não segue as bases referenciais que fundamentam o termo reflexivo 

utilizado pela reforma educacional, uma vez que assume o compromisso claro em contribuir 

com a transformação da realidade social na qual está inserida a maioria da população 

brasileira. 

Ressaltamos que parcela significativa dos docentes, participantes do estudo, reconhece 

e reafirma os eixos norteadores da formação do enfermeiro no espaço da FAEN/UERN, que 

identificam a intencionalidade dessa formação, como um desdobramento do movimento 

ocorrido em nível nacional em torno da reorientação da formação em articulação com o 

movimento de democratização da saúde, da enfermagem e da sociedade em geral, de acordo 

com o seguinte depoimento. 

 

 
O grupo de Mossoró era muito participativo nos eventos e movimentos 

nacionais. [Então] essas pessoas traziam para a FAEN [as discussões] e 

começávamos a discutir, e isso nos trazia uma certa inquietação. 

Começamos a questionar [a formação na FAEN] (E2).  
 

Mas, tudo isso tem um contexto [...] não está desvinculado do contexto 

nacional, porque a Enfermagem brasileira vem discutindo o contexto do 
país. A gente estava inquieto porque o país inteiro estava inquieto. Era um 

momento em que o país vivia uma efervescência, onde os movimentos 

sociais se organizavam, a sociedade civil se organizava em busca de 
mudanças [pela] democratização do país e a enfermagem sofreu influências 

fortes deste momento que o país vivia (GF1). 

 

 

Esclarecemos que a articulação referida anteriormente não se trata, no entanto, de uma 

adesão mecânica, uma saída única ou um processo natural, uma vez que não foi a totalidade 

da categoria que aderiu ao movimento de democratização da enfermagem e da sociedade, haja 

vista a resistência à adesão ao projeto transformador na enfermagem. Essa resistência 

apresentada por parcela da categoria foi expressa na Chapa Compromisso que concorreu às 

eleições para a ABEn, em nível nacional, nos anos 1980, que, se contrapondo ao Movimento 

Participação, defendia o projeto conservador para a enfermagem brasileira.  

A adesão, porém, ao movimento de democratização da enfermagem e da sociedade foi 

de parcela significativa da categoria, como por exemplo, a parcela dos docentes da 

FAEN/UERN, que fez impulsionar a (re)orientação da formação nesse espaço. Assim, se 

constituiu em compromisso político da instituição com um projeto de sociedade democrático. 

Essa compreensão é necessária uma vez que possibilita, por um lado, o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido por esses docentes no sentido de articular e 
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conquistar parceiros para a conformação de uma de formação que assume um compromisso 

explícito com a construção da cidadania. Por outro lado, por possibilitar a compreensão de 

algumas das resistências explicitadas durante a implementação por parcela dos docentes que 

tem outra concepção da enfermagem e, consequentemente, outro projeto de sociedade.  

Aliás, historicamente, essa não tem sido a postura da enfermagem, ou seja, a de 

enfrentamento às políticas implementadas pelo estado brasileiro, mas sim, de passividade 

diante delas, apesar da mudança ocorrida na prática da enfermagem no cenário dos anos 1970 

e 1980, em especial com o movimento participação. Tanto é que, embora não seja 

predominante, ainda, permanece em algumas realidades, na enfermagem, a concepção de 

arte/vocação e saúde como ausência de doença, embora que (re)significadas e 

(re)contextualizadas. O depoimento seguinte é um exemplo dessa postura. 

 

 
Eu não entendo que o trabalho do Enfermeiro seja coordenar o processo de 

trabalho em Enfermagem. Eu entendo que ele seja “o cuidar”. E o que eu 
entendo por cuidar? Porque o cuidar é comum a toda a equipe médica. Todos 

os profissionais da saúde (GF2). 

 

 

O depoimento expressa as divergências internas com relação à concepção sobre 

enfermagem e, consequentemente deixa implícita outra intencionalidade para a formação. 

Aliás, o cuidar tem se constituído em motivo de preocupação, em especial, na área da 

saúde e determinado uma série de estudos entre os quais Ayres (2003); Boff (1999); Crema 

(1999); Nascimento e Mishima (2004); Pinheiro (2007); Silva (1999) e, consequentemente, 

adquirido uma diversidade de concepções. Pinheiro (2007) nos adverte para as diversas 

compreensões construídas em torno do cuidar em saúde. O primeiro, como um nível de 

atenção do sistema de saúde ou como um procedimento técnico simplificado; o segundo, 

como um constructo teórico-prático que se pauta exclusivamente pelos conhecimentos da 

anatomoclínica, da fisiologia e da genética médica; e, o terceiro, como elemento constitutivo 

das rotinas institucionais que esquadrinham a confiança assistencial ou pelos procedimentos 

técnico-profissionais e protocolos clínicos.  

Porém, para Pinheiro e Guizardi (2004), o cuidar vai além dessa perspectiva 

reducionista. E acrescentam que o cuidar define as fronteiras da integralidade em saúde como 

dispositivo político e ético de crítica de saberes e poderes instituídos, por práticas diárias que 

nos espaços públicos produzem novos arranjos sociais e institucionais em saúde. Arranjos 

esses marcados por conflitos e contradições, no embate político, em defesa de saúde como 

direito de cidadania.  
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A concretização dessa concepção requer a superação do uso exclusivo dos saberes 

disciplinares já existentes, avançando para a construção de novas práticas, ou seja, uma nova 

forma de fazer em saúde que supere a prática hegemônica que tem por base o poder/saber 

técnico que tem como referência uma determinada normalização. 

No entanto, o crescimento tecnológico determina que a técnica assuma uma 

importância expressiva na saúde. Dessa forma, o usuário é considerado objeto da tecnologia, 

drogas, equipamentos, entre outros, ao invés de sujeito do trabalho em saúde. Essa tecnologia 

tem, em muitos momentos, impedido a interação entre os trabalhadores de saúde e o usuário. 

O cuidado requer a integração de diferentes sujeitos nas relações diárias nos espaços públicos, 

o que exige uma perspectiva nem sempre considerada pela normatividade institucional, 

produzindo uma relação de assujeitamento e de desconstrução da autonomia.  

Na resistência e na ação, a FAEN/UERN incorporou novos eixos norteadores para a 

formação que, embora, ainda, com muita dificuldade e com muitas interpretações, prevalecem 

na formação do enfermeiro. Esses eixos vão conformar a formação de um enfermeiro bacharel 

e licenciado, conforme explicitado no depoimento a seguir. 

 

 
A gente [entende] a enfermagem como trabalho coletivo [no qual] o 

enfermeiro é coordenador do trabalho da enfermagem. Então, se o 
enfermeiro é o coordenador do trabalho da enfermagem e a enfermagem é 

uma profissão parcelada, onde a gente tem o enfermeiro, o auxiliar e o 

técnico de enfermagem e agora, também, o agente de saúde, então não tinha 

condições de formar um Enfermeiro [sem pensar] em quem é que forma a 
outra parcela da enfermagem? Essa foi uma preocupação da universidade. 

Então, como é que nós tínhamos uma parcela da enfermagem que era da 

nossa responsabilidade, mas não estávamos formando as profissionais para 
dar resposta a mudança na formação e capacitação dessa parcela? (E1). 

 

 

Podemos apreender na fala a preocupação que sempre permeou a FAEN/UERN no 

que se refere à necessidade de assegurar a formação pedagógica para o enfermeiro. Essa 

formação se constituiu em uma demanda urgente para a instituição uma vez que compreende 

o processo ensinar/aprender como um dos processos de trabalho da enfermagem que se 

materializa na capacitação e formação da força de trabalho da enfermagem, bem como nas 

práticas de educação em saúde. Nesse processo de trabalho, o enfermeiro assume a 

coordenação do trabalho da enfermagem a quem compete, privativamente, a capacitação e 

formação de auxiliares, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

Nesse sentido, alguns docentes consideram contraditório para a FAEN ofertar somente 

o bacharelado, conforme explícito na seguinte fala. 
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Seria muito contraditório se a gente não estivesse discutindo a licenciatura, 

porque como é que sou [se referindo ao enfermeiro] responsável pela 

formação dos demais trabalhadores da enfermagem e eu não tenho nenhum 
conhecimento para tal? A gente se questionava muito. Então, seria um 

equívoco nosso, pensar uma proposta de um projeto político pedagógico 

dissociado da licenciatura (E2). 

 

 

Esse depoimento reforça a clareza que alguns docentes tinham e, ainda, têm com 

relação ao processo ensinar/aprender como um dos processos de trabalho da enfermagem. E 

para assegurá-lo na formação, a FAEN empreendeu uma intensa mobilização junto à 

Faculdade de Educação da UERN, visando assegurar uma prática de natureza coletiva. O 

depoimento a seguir é ilustrativo dessa mobilização. 

 

 
Foi quando a gente começou a discutir com a Faculdade de Educação, a 
introdução da licenciatura no nosso currículo. Foi um momento rico, 

inclusive ressaltado, também, por muitos professores da Faculdade de 

Educação que aprenderam muito conosco nessas discussões. A gente fez 

diversas oficinas para mostrar ao pessoal da Educação que a nossa 
licenciatura não era a que eles reproduziam na Faculdade de Educação, mas 

era uma licenciatura voltada para a questão da enfermagem (E1). 

 

 

O depoimento explicita o esforço na constituição da parceria empreendida com os 

docentes da educação da UERN para a discussão da licenciatura em enfermagem e reforça a 

natureza do aprendizado para todos os envolvidos. No entanto, ressalta a especificidade que 

permeia essa licenciatura. Ou seja, quando falamos em formação de professores em uma área, 

como é o caso da saúde/enfermagem, precisamos ter claro que se trata da formação para a 

educação profissional, ainda não contemplada de forma específica pela legislação.  

Assim, a licenciatura na FAEN tem seguido a mesma estrutura de organização das 

demais licenciaturas, no âmbito da UERN, e tem sido operacionalizada como uma graduação 

à parte, assumida em sua maioria por docentes da Faculdade de Educação que, nem sempre, 

conhecem a especificidade da enfermagem. Existe, assim, uma distância entre a licenciatura 

operacionalizada na FAEN e a necessária para a formação do enfermeiro, materializando a 

histórica dicotomia entre teoria e prática. 

Essa distância promove a desarticulação das disciplinas pedagógicas com as demais 

disciplinas que conformam a formação do enfermeiro. Em consequência, essa desarticulação 
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gera o desinteresse pela licenciatura em grande parte dos discentes, embora reconheçam a sua 

necessidade e importância para a formação (MIRANDA; LIMA, 2006). 

Da forma como vem sendo operacionalizada, a licenciatura perde a capacidade de 

promover um ensino crítico e reflexivo, baseado em atitudes de questionamento e curiosidade. 

Como consequência, as práticas educativas são marcadas por dificuldades em problematizar a 

realidade. O desafio consiste em construir e implementar uma licenciatura coerente com a 

especificidade da formação em enfermagem. 

Ressaltamos que a licenciatura em enfermagem, ainda, é pouco discutida se 

constituindo em motivo para estudos e reflexões. O problema não reside nos professores que 

vêm da educação ou de outras áreas de saber, tampouco nos professores da enfermagem. Não 

é a presença do professor, mas sim o tipo de professor que está se responsabilizando pela 

formação do educador/enfermeiro
38

.  

Um dos agravantes é a falta de reflexão e de compromisso de alguns sujeitos 

envolvidos com a formação. Provavelmente, pelo caráter que a licenciatura, de modo geral, 

historicamente tem assumido, ou seja, uma condição de desprestígio na sociedade. No 

entendimento de Bernardo (1991, p.52-53), “a formação do professor veio para a universidade 

como apêndice, inicialmente, por força da lei e, subsequentemente, por força do processo 

histórico social”. Essa situação adquire novo contorno na saúde/enfermagem uma vez que 

predomina a compreensão de que para ensinar é suficiente saber/fazer, materializando um 

ensino meramente instrumental. Corroborando a discussão, Andrade (2002, p.14) acrescenta 

que, 

 

 
Em suma, o enfrentamento do problema das licenciaturas no interior da 

universidade, ao que tudo indica, é ainda insatisfatório. Decerto as 

determinações legais e as diretrizes das atuais políticas de ensino trarão 

algumas mudanças nos currículos de licenciatura. Todavia, caso seu modelo 
tradicional não venha a ser superado, esses cursos tendem a permanecer 

como meros apêndices, os ditos primos pobres dos bacharelados, buscando, 

quando muito, acenar com uma espécie de mercado de trabalho reserva, uma 
alternativa compensatória para áreas em que o campo de trabalho é escasso. 

 

 

Porém, o processo ensinar/aprender começa a tomar uma nova configuração, visto que 

grande contingente dos docentes/enfermeiros da FAEN/UERN concluíram o curso de pós-

graduação em nível de especialização em formação pedagógica oferecido pelo Projeto de 

                                                
38 Para um maior detalhamento em torno da temática, ver estudo realizado por Miranda e Lima (2006).  
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Profissionalização dos Trabalhadores da Enfermagem - PROFAE, possuindo estes 

especialistas condições para (re)construir a licenciatura em enfermagem. 

Assim, a discussão acerca da complexidade que envolve a temática se constitui em 

desafio que exigirá dos profissionais da área da saúde e da educação o esforço histórico no 

sentido de (re)construir o processo de formação de maneira madura, estruturada e articulada.  

No entanto, com a instituição das novas diretrizes curriculares para a formação do 

educador, essa formação torna-se alvo de crítica por parte de alguns docentes, conforme 

podemos visualizar na fala a seguir. 

 

 
Eu vejo, com muita clareza, hoje, que não cabe, principalmente pós-

diretrizes curriculares para a formação dos professores, não dá para 

conformar a formação do enfermeiro, ao mesmo tempo licenciado e 
bacharelado. E a gente tem que fazer a opção entre um e outro. Essa é uma 

concepção que eu tenho. E por que eu tenho? Primeiro, porque o curso com 

4 anos e meio quando você acrescenta a formação do professor, dentro de 4 

anos e meio não dá para formar um profissional da enfermagem. Então, eu 
sou totalmente contra aumentar mais um semestre ou aumentar mais um ano 

para a formação do enfermeiro. Também, já não vejo a necessidade de o 

enfermeiro sair licenciado, porque já não há mais um contingente tão grande 
de profissionais para serem qualificados. Ele pode receber formação 

pedagógica em uma especialização. Isso várias universidades já estão 

fazendo assim. Começou com a própria experiência do PROFAE que fez, 
dentro de 6 meses, um curso de especialização [em formação] pedagógica. E 

não é impossível fazer, é legal, então não há necessidade (GF2). 

 

 

O depoimento explicita a existência de divergências internas que evidenciam as 

contraposições sobre a compreensão do processo de trabalho em enfermagem e, em especial, 

do enfermeiro, bem como do encaminhamento dado à formação no espaço da FAEN.  

Ressaltamos que, enquanto um dos processos de trabalho da enfermagem, o 

enfermeiro precisa de uma formação que assegure a construção dos instrumentos necessários 

à conformação da sua especificidade no processo ensinar/aprender. E essa formação precisa 

acontecer durante a graduação uma vez que o enfermeiro ao se inserir na produção de serviços 

de saúde, de imediato, necessita assumir a sua parcela de responsabilidade com a formação e 

capacitação dos demais trabalhadores da enfermagem.  

Mas, apesar da formação do bacharel e licenciado em enfermagem ter sido 

contemplada na proposta original de currículo mínimo encaminhada pela ABEn, em 1991, ao 

Conselho Federal de Educação - CFE, sofreu modificações consideráveis por esse órgão. A 

modificação mais intensa, contemplada no Parecer CFE nº 314/94 (BRASIL, 1994), diz 

respeito à exclusão da área relativa ao ensino de enfermagem, que deixa de ser obrigatória na 
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formação do enfermeiro, permanecendo, assim, a licenciatura como optativa. 

Essa exclusão foi motivo de preocupação da categoria que, por ocasião do 1º 

SENADEn, no período de 2 a 6 de maio de 1994, na cidade do Rio de Janeiro, houve um 

intenso debate. O evento recomendou aos cursos/faculdades/escolas que considerassem o 

Parecer citado com a ressalva de resgatar a dimensão pedagógica na formação do enfermeiro 

(SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM 

ENFERMAGEM, 1994). 

Essa discussão foi resgatada por ocasião da construção das Novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN‟s, cujo texto oficial incorpora o ensino da enfermagem como 

conteúdo essencial, relativo à capacitação pedagógica, a ser contemplado na formação do 

enfermeiro, porém, independente da licenciatura em enfermagem. No entanto, com a ressalva 

de que a estrutura do curso de graduação em enfermagem deve assegurar, entre outros 

aspectos, a articulação entre o bacharelado e a licenciatura (BRASIL, 2001). 

Enfatizamos, no entanto, que poucos foram os cursos de enfermage, no país, que 

tiveram força política para assegurar a inserção da formação pedagógica, por meio da 

licenciatura. Entre esses, está a FAEN/UERN. Essa ausência da formação pedagógica deixou 

uma lacuna na formação do enfermeiro evidenciada em vários processos de capacitação e 

formação da força de trabalho inserida nos serviços de saúde, promovidos pelo Ministério da 

Saúde e/ou Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A exemplo, citamos o Projeto Larga 

Escala, o Projeto CADRHU, o Projeto GERUS, e, mais recentemente, o PROFAE, entre 

outros.  

Todos esses projetos de capacitação e formação exigiram como pré-requisito a 

formação pedagógica do enfermeiro. No caso específico do PROFAE, como forma de 

preencher essa lacuna, ofertou, em nível nacional, a formação pedagógica dos enfermeiros por 

meio de um curso de especialização, para que esses (os enfermeiros) tivessem condições de 

assumir a condução da formação de auxiliares e técnicos de enfermagem. 

Assim, a formação pedagógica do enfermeiro não pode acontecer de forma 

emergencial ou para suprir uma lacuna deixada pela formação. Ela necessita ser incorporada a 

essa formação, assumindo um caráter permanente, até porque os cursos em nível médio e de 

graduação têm tido uma significativa expansão em ofertas de vagas. 

 Dessa forma, o desafio consiste em construir uma licenciatura específica para a 

enfermagem, assegurando uma formação pedagógica coerente com a especificidade de 

trabalho da categoria, ou seja, o ensino profissionalizante e as práticas de educação em saúde. 

A licenciatura em enfermagem não pode ser construída obedecendo às recomendações da 



295 

 

legislação para a formação do educador. É necessária uma licenciatura específica e, 

consequentemente, uma legislação específica. 

Existe uma área de interseção entre a educação e a enfermagem que possibilita o 

redirecionamento da licenciatura, baseada nas novas DCNs para a formação do educador sem 

que acarrete, com isso, o aumento da permanência do discente na universidade. Algumas 

iniciativas acerca da reconstrução dos PPPs, contemplando as DCNs citadas, já estão sendo 

implementadas, em algumas universidades, como nos cursos de enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense - UFF, do Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque 

Maia - CAMEAM em Pau dos Ferros/UERN e o projeto de adequação da FAEN/UERN. 

Precisamos assegurar essa formação uma vez que a realidade social, as políticas de saúde e as 

necessidades da maioria da população têm se modificado, exigindo novos saberes e práticas. 

No entanto, em face das exigências de profissionalização do docente, as DCNs para 

formação do educador, nos impõe o desafio de construir um Projeto Político-Pedagógico de 

licenciatura que contemple não uma adaptação ou uma adequação, mas uma efetiva reforma 

na profissionalização dos docentes da educação profissional da área da saúde/enfermagem.  

Essa discussão precisa ser aprofundada e assumida pelo coletivo de docentes, 

discentes, enfermeiros dos serviços como forma de fortalecer a licenciatura na FAEN/UERN. 

Por outro lado, existe um contexto favorável ao fortalecimento da licenciatura. Com a 

institucionalização da Política Nacional de Educação Permanente, a formação pedagógica 

tornou-se uma necessidade como forma de assegurar processos de formação e/ou capacitação 

para a força de trabalho em nível médio da enfermagem. 

Podemos perceber, nos depoimentos dos docentes relativos às intenções que permeiam 

a formação na FAEN/UERN, um conjunto de eixos norteadores que indicam o caráter 

transformador dessa formação. Entre esses, citamos a compreensão da enfermagem como 

prática social, portanto trabalho, partícipe das relações/transformações que ocorrem na 

sociedade; a compreensão da necessidade de uma sólida formação técnica e política; a 

formação de um profissional preocupado em atender às demandas sociais da maioria da 

população brasileira excluída; e, uma formação que contribua com a transformação da 

realidade da saúde/sociedade em parceria com os outros trabalhadores da saúde.             

Porém, esses eixos se constituem em desafio porquanto redirecionam não somente o 

trabalho e a formação em enfermagem, mas também na área da saúde. Por outro lado, 

depreende o esforço coletivo na construção de estratégias que possibilitem a aproximação e o 

aprofundamento, por todos os sujeitos envolvidos com a formação, dos eixos norteadores 
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elencados, anteriormente, como forma de assegurar que a intenção se transforme em gestos 

concretos.  

Entretanto, a compreensão de que o trabalho do enfermeiro seja o cuidar, explicita 

resquícios de uma postura tecnicista que permeou (e ainda permeia) a enfermagem, bem 

como, demonstra que a polêmica que, historicamente, permeou a prática da enfermagem, em 

torno de qual seria o seu processo de trabalho, se o administrar ou o cuidar, ainda, permanece 

entre alguns docentes. Esse entendimento evidencia o caráter conservador que, ainda, interpõe 

a intenção da formação no espaço da FAEN/UERN.  

Essa concepção retrata uma postura que desconsidera todo o processo vivenciado na 

instituição citada, como desdobramento do movimento desencadeado em nível nacional, em 

torno da construção de novas bases teórico-metodológicas (re)orientadores da educação e do 

trabalho em enfermagem, na perspectiva de superar a postura tradicionalista e de 

subserviência ao Estado que, historicamente, permeou a prática da enfermagem.  

 

5.1.3 O movimento de implementação do Projeto Político-Pedagógico  

 

O movimento de implementação da (re)orientação da formação do enfermeiro na 

FAEN/UERN, ocorreu de modo articulado ao movimento de sua construção. Existe uma 

concordância entre os docentes com relação a esse aspecto e as falas a seguir são ilustrativas.  

 

 
A gente nunca concebeu a separação entre a construção da proposta e o 

momento de implementação. Ao mesmo tempo em que ela ia sendo 
construída, ela ia sendo implementada [...] (GF2). 

A gente foi construindo a proposta e ao mesmo tempo implementando. Por 

isso nós não conseguimos separar as estratégias utilizadas em um momento e 
no outro (E1). 

 

 

Os depoimentos expressam o nível de articulação ocorrido entre os momentos de 

construção e implementação do PPP, cuja dinâmica empreendida impossibilitou, ao conjunto 

dos docentes, visualizar esses momentos de modo separado. Essa articulação possibilitou 

maior movimento e dinamicidade ao projeto de natureza coletiva. Assim, o Projeto Político-

Pedagógico foi se renovando a partir da análise da sua materialização, mesmo antes de se 

constituir em texto oficial. As falas a seguir exemplificam esse movimento de articulação. 
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A gente usava as disciplinas do currículo antigo pra ir inovando e trazendo 

coisas novas, novos conceitos, como por exemplo a questão da saúde 

pública, [onde] A gente já ia introduzindo os conceitos da saúde coletiva 
para a saúde pública; a questão de gênero já  ia sendo tocada dentro de outras 

disciplinas, como por exemplo dentro das disciplinas relacionadas, hoje, com 

saúde da mulher. Não tinha um momento assim, de elaboração e um 

momento de implementação. Ia sendo feito ao mesmo tempo (GF2). 

As mudanças começaram logo na sala de aula. A gente já ia introduzindo as 

novas metodologias e os conceitos novos que a gente discutia para construir 

o currículo (GF2). 

 

 

Nesse movimento ocorreram, de modo concomitante, os momentos de construção e 

implementação da (re)orientação da formação do enfermeiro, houve uma intensificação do 

trabalho, conforme podemos visualizar nas falas seguintes. 

 

 
A gente trabalhava num ritmo muito intenso. Então, era assim um trabalho 

feito com muita emoção, em todos os aspectos. Era uma relação de amor e 
ódio (GF1). 

Todos nós trabalhávamos mais do que a carga horária pedia. Era de manhã, 

de tarde e até de noite. Naquela época a gente tinha vontade (GF1).  
 

 

Os depoimentos dos docentes evidenciam que esse movimento concomitante de 

construção e implementação da (re)orientação da formação exigiu a participação deles de 

forma intensa e integral. E isso acabou provocando o desgaste físico e a insatisfação de 

perceber o seu tempo todo dedicado ao ensino de graduação. Mas, ao mesmo tempo, foi um 

momento marcado pela vontade política do coletivo.  

Esse momento possibilitou um profundo aprendizado para os docentes e, ao mesmo 

tempo, evidenciou as dificuldades, as resistências e os desafios que permeiam a 

implementação de projetos de formação cuja intenção é romper com práticas tradicionais. É 

um momento marcado por expectativas em relação aos resultados e pela insegurança gerada 

pela frequência de perguntas para as quais nem sempre existem respostas prontas, 

necessitando, pois, ser construídas. No entanto se constituiu em desafio na medida em que as 

questões sem respostas impulsionaram o movimento de implementação.  

 

a) O caráter coletivo do movimento de implementação  

  

O movimento de implementação da (re)orientação da formação na FAEN/UERN 

exigiu o engajamento e a participação de todos os sujeitos com ele envolvidos, uma vez que a 



298 

 

responsabilidade com o projeto era de natureza coletiva. Assim, como forma de assegurar a 

implementação coletiva, a FAEN manteve e até fortaleceu alguns espaços de discussão, 

avaliação e deliberação coletiva como os Seminários Interdisciplinares e a Comissão de 

Estudos Curriculares – CEC.  Na opinião do conjunto dos docentes, esses espaços foram 

fundamentais na condução da implementação, conforme ilustram os depoimentos a seguir. 

 

 
A CEC era uma instância política de grande importância em todo esse 
processo. Era quem orientava todo o processo de discussão e estudos sobre a 

formação [...] responsável pela condução e acompanhamento da mudança 

[considerando] as necessidades apontadas pelo coletivo (E1) 
 

Os seminários interdisciplinares foram riquíssimos. Foi uma experiência 

inovadora para a avaliação e reconstrução coletiva. Eram espaços 

participativos, onde todo mundo tinha oportunidade de dar seu depoimento, 
de avaliar. Eram espaços de fato democráticos e que impulsionaram o 

processo (E1). 

 

 

Podemos apreender nos depoimentos o compromisso com uma prática democrática e 

participativa no interior dos espaços institucionais coletivos, o que requer (re)pensar a 

estrutura de poder na universidade, na perspectiva de ampliar a participação dos diversos 

atores/atrizes nas deliberações/ações nas práticas administrativas e pedagógicas desenvolvidas 

haja vista que  

 

 
A participação ampla assegura a transparência das decisões, fortalece as 

pressões para que sejam elas legítimas, garante o controle sobre os acordos 
estabelecidos e, sobretudo, contribui para que sejam contempladas questões 

que de outra forma não entrariam em cogitação (MARQUES, 1990, p. 21). 

 

 

Desse modo, a constituição de espaços coletivos contribuiu para estimular e 

oportunizar a participação de um conjunto diverso de sujeitos, conforme podemos observar 

nas falas seguintes.  

 

 
Na CEC a gente tinha representante do serviço que participavam ativamente; 

representantes de hospital; representantes da regional de saúde; 

representantes da ABEn; representantes da pró-reitoria de ensino de 
graduação; representação dos docentes;  estudante, tinha representante de 

cada período;  participava da comissão enquanto coordenação, o 

coordenador da CEC, o diretor, o vice-diretor, o chefe de departamento, o 

subchefe de departamento, estudante,  orientação acadêmica, coordenação de 
estágio e de monografia (E3).  
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Os seminários eram abertos. Participavam docentes, estudantes, enfermeiros 

dos serviços e, em alguns momentos, contamos até com gestores dos 

serviços (E1). 

 

 

Os depoimentos evidenciam a participação, nos espaços coletivos, não, apenas, dos 

profissionais responsáveis pela gestão do processo de formação, mas também de sujeitos 

externos a ele se constituindo em um instrumento essencial para a implementação da 

(re)orientação da formação na FAEN/UERN e de qualificação da própria gestão. Os 

depoimentos a seguir expressam a contribuição desses espaços para a formação.  

 

 
Esses seminários [referindo-se aos seminários interdisciplinares] foram 
muito ricos para quem queria aproveitar e construir, porque nesse momento 

a gente via as possibilidades que algumas disciplinas tinham de trabalhar o 

novo. Era um espaço de avaliação e de reconstrução permanente (E2). 
 

Nos seminários interdisciplinares os alunos discutiam e avaliavam a prática 

pedagógica do docente, os conteúdos trabalhados nas disciplinas, apontavam 

as fragilidades e também os [aspectos] positivos [...] o aluno fazia essa 
avaliação sem medo de estar agredindo o docente ou sofrer algum tipo de 

punição, pois o objetivo era contribuir com o processo de formação (GF2). 

 
 

Os depoimentos reforçam o caráter coletivo e participativo dos espaços institucionais 

mencionados, bem como a contribuição para a (re)configuração da implementação da 

formação. Esse foi um momento de explicitação das fragilidades e de possibilidades para 

(re)construção de saberes e práticas. 

Podemos apreender a maturidade que permeou a crítica às disciplinas, às práticas 

docentes e aos conteúdos, evidenciando o caráter democrático das relações e a 

responsabilidade com o processo de formação assumido pelo coletivo. 

Esses espaços têm o potencial de construir, nos sujeitos, maior capacidade de análise 

da realidade e da sua prática, bem como maior capacidade de intervenção nessa realidade. 

Constitui-se em esforço não somente para democratizar a instituição, mas também para 

transformá-la em espaço onde ocorre a construção de sujeitos co-responsáveis pela formação. 

Os espaços coletivos possibilitam momentos de confronto, de desconstrução e de 

reconstrução permanente em função da heterogeneidade dos atores/atrizes com interesses 

distintos, contraditórios, em tempos diferentes e que podem se modificar ao longo do tempo, 

além de portadores de diferentes graus de acumulação de poder. É fundamental reconhecer 

essa heterogeneidade e construir instrumentos para lidar com a mesma. Esses espaços, 

também, permitem visualizar pontos de vista e possibilidades de intervenção, antes não 
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percebidos, se constituindo em oportunidades para romper a lógica da organização tradicional 

uma vez que permite uma relação embasada na escuta e na negociação permanente 

(FEUERWERKER, 2004). 

Com essa compreensão, o resultado das discussões e proposições relativas a 

(re)orientação da formação era sistematizado por uma subcomissão ligada a CEC e, 

posteriormente, submetida à apreciação nas instâncias deliberativas da FAEN/UERN. Era 

uma forma de assegurar a participação coletiva, bem como agilizar a sistematização das 

recomendações.               

 

 
Existia um momento de discussão e deliberação coletiva e posteriormente, a 

comissão sistematizava o resultado dos grandes encontros. Essa comissão 

essa constituída pelo coletivo. Tudo era coletivo (E1). 
 

A gente compreendia que no coletivo essa sistematização não tinha 

agilidade. Assim, nesse grupo menor seria mais fácil a sistematização do 

resultado das discussões (E2).  

 

 

Podemos constatar, nesses depoimentos a necessidade e a importância da subcomissão 

de sistematização no sentido de imprimir agilidade a implementação da formação e assegurar 

a sistematização das recomendações apresentadas pelo coletivo. Essa subcomissão 

acompanhou todo o movimento de implementação uma vez que, durante esse momento, 

várias disciplinas, práticas pedagógicas, conteúdos, entre outros, foram sendo (re)construídos. 

Como exemplo, citamos a disciplina modelos e métodos quantitativos em saúde. Essa 

disciplina fazia parte do novo projeto de formação, no entanto, durante a sua implementação, 

foi retirada como disciplina, e seus conteúdos incorporados à disciplina epidemiologia e 

enfermagem por se constituírem em instrumentos da referida disciplina.  

Porém, os espaços coletivos não asseguravam que as mudanças acontecessem, uma 

vez que, por um lado, ao chegar à sala de aula, o docente fazia o que queria e compreendia do 

processo de formação, materializando uma prática que não guarda coerência com o Projeto 

Político-Pedagógico construído coletivamente, conforme percebemos nas falas a seguir. 

 

 
As pessoas iam fazer em sala de aula o que acreditavam, o que queriam ou 

até o que estavam acostumadas a fazer. Talvez nem acreditassem no que 

estavam fazendo, mas era mais cômodo (GF1). 

Muitas sugestões, recomendações de mudanças que eram apontadas nos 

seminários [se referindo aos seminários interdisciplinares] não eram aceitas e 

nem colocadas em prática por parte de alguns docentes (E3). 
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Os depoimentos nos levam à compreensão de que participar não significa, apenas, 

estar presente, mas pressupõe compromisso, envolvimento e ação política. De igual modo, a 

presença do docente, nos espaços de construção coletiva, não significa sua adesão ao PPP e, 

consequentemente, a materialização das recomendações no espaço de sala de aula. No 

entendimento de Marques (2001), a dinâmica da sala de aula não adquire sentido em si 

mesma, mas como instrumento da dinâmica do projeto político de formação.  

Corroborando essa discussão, Resende (2001) acrescenta que o confronto das diversas 

orientações teóricas se materializa no dia-a-dia da instituição de ensino. As divergências ou as 

convergências acerca das posturas pedagógicas dos docentes não são evidenciadas, em sua 

essência, nos discursos repletos de jargões e modismos, mas no espaço de sala de aula e, em 

especial, na postura de cada docente. 

A sala de aula é um espaço potencial para materialização do Projeto Político-

Pedagógico que orienta um determinado tipo de formação e, dessa forma, explicita o 

compromisso político com um dado projeto de sociedade que foi definido pelo coletivo. No 

entanto, a existência de uma lacuna entre o projeto pensado e o executado expressa, entre 

outros aspectos, o confronto de interesses no interior da universidade, materializado na 

presença de um outro projeto de formação que está sendo gestado/efetivado e, 

consequentemente, um compromisso com um outro projeto de sociedade. 

Trata-se do currículo oculto, que é constituído pelos elementos que estão presentes em 

grande proporção na prática educativa, de forma implícita referentes aos aspectos da 

experiência educacional não manifesta no currículo oficial. Eles são traduzidos em crenças e 

valores transmitidos,tacitamente, por meio de relações sociais e rotinas que caracterizam o 

dia-a-dia da experiência na instituição formadora. A presença do currículo oculto evidencia as 

relações de poder, presentes no espaço da formação (SILVA et al, 2005). 

Ressaltamos que na implementação do Projeto Político-Pedagógico da FAEN, 

envolveu diversos atores/atrizes como docentes, discentes, enfermeiros dos serviços, 

representantes das entidades de enfermagem, entre outros. Porém, foi um movimento marcado 

por momentos diferentes, ou seja, ora os sujeitos se envolveram com maior intensidade; ora 

participaram de forma mais reduzida. Essa participação expressava o nível de envolvimento e 

comprometimento com a formação bem como o crescimento e o amadurecimento dos 

atores/atrizes envolvidos. 

 

 
Começamos com a participação ativa de representantes dos serviços; 

representantes da regional de saúde; representantes da ABEn; representantes 
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da pró-reitoria de ensino de graduação; representantes da secretaria 

municipal de saúde; docentes e discentes. Depois, a participação mais efetiva 

foi dos docentes e discentes. Os docentes, não todos, mas grande parte, em 
todos os momentos. Os discentes estavam mais fortemente presentes nos 

seminários interdisciplinares [momento em que] contribuíram de forma 

decisiva para a mudança (E1).  

 

 

Por esse depoimento, podemos perceber que a participação mais efetiva, durante a 

implementação do Projeto Político-Pedagógico, foi a dos docentes, embora a maioria deles 

não tenha se envolvido com o PPP. Essa participação mais efetiva dos docentes se justifica 

pela sua vinculação direta com o processo ensinar/aprender, identificando-se assim, como 

sujeitos. Mas, nesse mesmo espaço, existiam (e, ainda existem) os docentes que não se 

envolveram com o movimento de implementação. A fala seguinte é um exemplar nesse 

sentido. “Tinham uns docentes que participavam menos; outros muito resistentes; existiam 

uns docentes mais ousados; outros que se apaixonaram pela proposta, que faziam impulsionar 

todo o processo” (E2). 

Podemos apreender o nível de envolvimento dos docentes com a implementação do 

PPP. Uns apresentando menor nível de envolvimento por resistência ou omissão justificada 

pela discordância com o encaminhamento da formação ou com relação às concepções teórico-

metodológicas, adotadas pelo coletivo ou, ainda, porque a comodidade da sua postura de 

omissão referendava a sua resistência ou o seu pequeno ou nenhum desejo de participar e 

promover mudanças na educação e no trabalho em saúde/enfermagem ou, ainda, por não se 

sentirem responsáveis pela construção dos referenciais que norteiam a educação e o trabalho 

em saúde/enfermagem. 

No entanto, a ousadia de alguns docentes foi importante para impulsionar e assegurar a 

implementação do projeto formativo, em caráter coletivo, uma vez que os momentos de 

discussões e de tomada de decisões ocorreram, de forma participativa, não se restringindo a 

um grupo ou a um colegiado, que deliberava em nome de todos.  

Entre os sujeitos que se envolveram com a implementação do PPP, os enfermeiros dos 

serviços apresentavam maiores dificuldades para participar conforme enfatiza um dos 

participantes do estudo em seu depoimento. “Alguns enfermeiros dos serviços têm dificuldade 

de participar porque não são liberados pelos diretores das instituições onde trabalham, 

principalmente os enfermeiros que trabalham em hospital” (E3). 

A dificuldade apontada no depoimento explicita, entre outros aspectos, a difícil 

relação estabelecida entre o espaço de produção de serviços e o espaço da formação, uma vez 

que se constituem em espaços com interesses distintos, que desempenham papéis 
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contraditórios e se modificam de acordo com o contexto.  

No entanto, apesar da dificuldade, durante a implementação, a participação dos 

enfermeiros dos serviços e das entidades de enfermagem, em especial, da ABEn, seguindo o 

que ocorreu, no momento da construção da proposta, se configurou como prática inovadora 

considerando que, historicamente, discutir e definir a natureza da formação foi compreendido 

como responsabilidade exclusiva dos educadores. Essa prática inovadora fortaleceu o 

exercício da participação e ampliou o espaço do processo ensinar/aprender, bem como 

possibilitou uma formação mais coerente com o trabalho em saúde/enfermagem e com as 

necessidades sociais da maioria da população. 

Os discentes foram sujeitos decisivos na implementação do Projeto Político-

Pedagógico na medida em que realizavam avaliações
39

 críticas das práticas pedagógicas 

tradicionais, exigindo mudanças imediatas na formação. Participantes ativos das atividades 

desencadeadas, em especial, dos seminários interdisciplinares, os discentes avaliavam 

disciplina por disciplina, os docentes do curso, apresentando os problemas e a qualidade em 

torno da metodologia utilizada, pertinência dos conteúdos e referências, atrasos, faltas, 

transparências amareladas, entre outros, conforme constam nos depoimentos seguintes. 

 

 
Os nossos alunos também sentiam a necessidade de mudança. Queriam 

mudar. Eles faziam comparações nesses professores: professor tal domina 

esse conhecimento e por que professor tal não domina? Mesmo que ele [o 
aluno] tivesse até uma afinidade maior com aquele professor que estava 

resistindo às mudanças. A gente viu mesmo que o coletivo era quem ia dar 

resposta, como deu. Porque se tivesse ficado no individual não tinha 
acontecido mudança. E a participação dos nossos alunos foi importante 

porque ele pedia, ele exigia e ele queria mudança (E3). 

Os alunos passaram a questionar aqueles livros antigos que o pessoal ficava 

ditando em sala de aula, aqueles cadernos amarelos que o pessoal andou com 
eles por muitos e muitos anos. Então, assim, eram mudanças radicais (E1). 

 

 

Os depoimentos reforçam a importância do aluno como um dos sujeitos que compõem 

o coletivo envolvido com a implementação do PPP. Mas essa participação foi adquirindo uma 

nova qualidade no decorrer do próprio movimento de implementação à medida que entravam 

em contato com novos saberes e práticas, conforme a fala que se segue. 

 
Quando a gente iniciou o nosso processo de mudança, aqueles [alunos] que 

estavam nos primeiros períodos do curso, onde o aluno já estava vendo 

                                                
39 Os resultados dessas avaliações encontram-se registrados nos relatórios dos Seminários Interdisciplinares, 

disponíveis nos arquivos da Comissão de Estudos Curriculares – CEC, da FAEN/UERN. 
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[cursando disciplinas como] filosofia, antropologia, a universidade e a 

produção da força de trabalho de enfermagem, história e processo de 

trabalho de enfermagem, que [possibilitava ao aluno] perceber um mundo 
diferente, uma visão de mundo diferente, quando ele se deparava com 

algumas disciplinas de professores que ainda estavam engatinhando nesse 

processo de mudança, eles percebiam a diferença.  Foi [nesse momento] que 

essas pessoas perceberam que também tinham que mudar. Ou eles mudavam 
ou então não iam ter condições de acompanhar esse processo (E1). 

 

 

A fala nos leva a compreender que a mudança na visão de mundo dos discentes, 

viabilizada pela própria implementação do Projeto Político-Pedagógico passou a exigir a 

mudança ou a reconfiguração de conteúdos e da prática pedagógica de alguns docentes que 

não haviam aderido ao PPP. Assim, mesmo o docente que não concordava com a mudança, 

precisou aprofundar saberes e práticas como forma de se instrumentalizar para se contrapor ao 

novo projeto formativo. 

Nesse movimento, o achismo e o pragmatismo não davam mais respostas às 

inquietações dos discentes uma vez que o despertar possibilitou a ampliação dos 

questionamentos e, consequentemente, novas necessidades de formação. De qualquer modo, 

aderindo ou não à mudança, o processo de formação exigia a qualificação do docente. Essa 

exigência teve desdobramentos na prática docente materializada no acirramento da resistência 

e na adoção de práticas autoritárias 

Ressaltamos que a participação do discente, nos momentos de discussão e definição do 

projeto de formação, tem, como âncora, a concepção do aluno como sujeito na construção do 

seu conhecimento e se configura como um trabalho aberto, democrático e, portanto, 

potencializador do caráter coletivo impresso ao movimento de implementação da formação na 

FAEN/UERN. 

Assim, embora o espaço de discussão/participação tenha sido ampliado, tornado-se 

mais democrático, possibilitando a inserção de diversos atores sociais, antes excluídos, ainda 

se apresenta restrito ao âmbito da universidade, considerando que os usuários dos serviços 

e/ou suas instâncias representativas, bem como a gestão da saúde, ainda, não foram inseridas 

nesse espaço. 

A inserção dos usuários dos serviços e/ou suas instâncias representativas, bem como 

da gestão da saúde, nas discussões e definições relativas à formação em saúde/enfermagem se 

constitui em desafio e em necessidade. Os usuários, como lócus da vida, são os que conhecem 

melhor as necessidades de saúde e podem indicar prioridades bem como identificar as 

limitações das práticas tradicionais de organização do trabalho em saúde/enfermagem. 
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Precisam, portanto, exercer o controle e avaliação das práticas em saúde/enfermagem e da 

formação da força de trabalho nesse espaço inserida, como forma de assegurar um direito 

consubstanciado na Lei nº 8080 de 1990 (BRASIL, 1990ª). 

A gestão da saúde, como lócus do trabalho em saúde/enfermagem, pode contribuir 

com o reconhecimento dos problemas relativos às práticas e à formação/capacitação da força 

de trabalho e podem indicar prioridades. Precisam, no entanto, construir uma relação de 

cooperação com as instituições formadoras no espaço das práticas na perspectiva de 

transformar a rede de serviços de saúde em espaço de formação permanente. 

Dessa forma, a ampliação dos espaços de discussão e deliberação referentes à 

formação em saúde/enfermagem com a inserção dos usuários e gestão da saúde é referendada 

pela Política de Educação Permanente em Saúde que pressupõe que a formação/capacitação 

da força de trabalho em saúde, tenha como referência, as necessidades de saúde da população, 

da gestão setorial e do controle social em saúde, na perspectiva de transformar as práticas 

profissionais e a organização do trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do 

trabalho em saúde/enfermagem (BRASIL, 2004).  

A conformação de espaços coletivos de trabalho e de discussão, incluindo docentes, 

discentes, enfermeiros dos serviços, gestão da formação, embora contraditórios e permeados 

por interesses divergentes, fortaleceu a construção de sujeitos por meio da democratização das 

relações, se constituindo em instrumento indispensável para a existência de potencial 

transformador da (re)orientação da formação na FAEN/UERN.  

Além disso, a própria (re)orientação da formação foi sendo (re)construído, enriquecido 

pelas análises possibilitadas por esses momentos de trabalho coletivo, ao mesmo tempo que 

os sujeitos foram (re)construindo saberes e práticas instituídos.  

  

b) A aceitabilidade dos docentes diante do Projeto Político-Pedagógico 

  

O Projeto Político-Pedagógico que orienta a formação no espaço da FAEN, embora 

seja reconhecido como produto de construção coletiva, não é aceito pela totalidade dos 

docentes. A diversidade de posições com relação à aceitabilidade do projeto de formação foi 

se explicitando por ocasião do movimento em torno da sua implementação, porém, na opinião 

dos docentes, houve boa aceitação para parcela significativa desses profissionais, conforme 

visualizamos nos depoimentos seguintes.  
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Uma grande marca desse processo foram os vários momentos de avaliação. 

E nestes momentos de avaliação as pessoas colocavam a vontade de fazer e 

as dificuldades [para esse fazer]  nas reuniões, nos momentos de conversas 
nas salas, no corredor, de choro e de ranger de dentes, de desabafo... Mas, a 

gente sabia que as pessoas estavam querendo mudar, estavam dispostas... 

Não eram todas, claro, mas era a grande maioria. Estavam dispostas, 

estavam sofrendo por causa das dificuldades da mudança (GF1). 

Existiam dificuldades mas era aceito sim (GF1) 

Quanto a aceitação ? era aceito pela maioria dos docentes (GF1) 

 

 

Podemos apreender nos depoimentos o desejo acerca da mudança na orientação da 

formação no espaço da FAEN, apresentado pela maioria dos docentes, bem como do esforço 

empreendido para conquistar essa mudança. Esse desejo e esforço coletivo encontraram no 

cenário dos anos 1970 e 1980, em nível nacional, as condições necessárias para a construção 

dos instrumentos teórico-metodológicos e da força política que fortaleceu o movimento de 

mudança no cenário local.  

Embora desejando a mudança, foi um momento de dificuldades uma vez que a 

mudança significa rupturas com o presente e uma aposta no futuro incerto. Constitui-se em 

um passo dado com base na reflexão crítica do existente na perspectiva da construção do 

possível. No entendimento de Gadotti (1994, p.579), 

 

 
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 

presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 

determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. 

 

 

Assim, a mudança se constitui em grande desafio, provoca o medo nos docentes tendo 

em vista que significa caminhar para o novo que é desconhecido. O novo é temido na medida 

em que põe em risco saberes e práticas instituídos. Dessa forma, o docente percebe a ameaça 

do saber/poder já construído e consolidado, representando um momento de conflito gerado 

pela insegurança e ansiedade diante da possibilidade de rompimento. Considerando essa 

possibilidade, alguns docentes se arriscam diante da mudança, cientes da responsabilidade 

para com a construção de novas bases teórico-metodológicas (re)orientadoras da formação do 

enfermeiro. 
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Porém, outros docentes não aderiram à nova proposta de formação por não 

entenderem ou não concordarem com ele, explicitando esse posicionamento por meio de 

dissidências e adoção de uma postura marcada por resistência à mudança. O depoimento que 

se segue é ilustrativo dessa visão.  

 
A grande maioria aceitava o processo, claro que houveram resistências. As 

pessoas precisavam aderir ao movimento [...] Mas, eu acho que a grande 
maioria aderiu ao processo, se envolveu, agora as dificuldades foram muitas 

(GF1). 

 

 

Embora não tenham sido enumeradas, temos clareza da existência de dificuldades que 

permeiam a (re)orientação da formação, uma vez que o docente teme em avançar para a 

mudança, mas, ao mesmo tempo, deseja promover essa mudança. Teme a mudança mas, ao 

mesmo tempo, vivencia o conflito de perceber que seus saberes e práticas já não são coerentes 

com as demandas em saúde. 

A adoção de novos saberes e práticas envolve dificuldades, angústias, conflitos e 

resistências. Conflito em função do confronto de distintas e, às vezes, contraditórias 

concepções e as resistências que emergem do dilema de se posicionar diante de uma ou outra 

concepção ou de construir uma própria (SILVA e SENA, 2003).  

A resistência, no entanto, advém, também, do medo diante do novo, como podemos 

observar no próximo depoimento.  

 

 
A gente resistia a esse novo currículo muito mais por medo do novo. Eu sou 

uma pessoa muito medrosa ao novo. Eu tenho uma rejeição, não é só no 

profissional é em tudo na minha vida. E depois, eu vejo que eu era quem 
estava errada naquilo ali (GF1).  

 

 

A fala evidencia a resistência do docente em função do novo. O novo retira o sujeito 

do seu lugar e o insere numa realidade diferente, provocando um grande conflito e 

insegurança diante da oportunidade de se capacitar para enfrentar essa nova realidade. Assim, 

a resistência vai se materializando de várias formas, entre as quais, na postura de arrogância 

intelectual assumida pelo docente. Essa resistência é acirrada na FAEN, oportunidade em que 

o docente se nega a participar dos espaços coletivos. 

 

 
Alguns [professores] faziam restrições em participar dos seminários 
interdisciplinares porque entendiam que estavam se expondo. O aluno estava 

questionando a conduta do professor em sala de aula, estava questionando a 
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metodologia utilizada pelo professor, estava questionando alguns conteúdos. 

(E1). 

 
 

Essa resistência à mudança por parte de um pequeno grupo de docentes, pode 

evidenciar, entre outros aspectos, o compromisso com o conservadorismo e com a ordem 

estabelecida. Portanto, não é uma prática individual cuja leitura se realiza fora da sociedade, 

mas como produto dessa sociedade. Assim, a mudança representa não somente uma ameaça 

às certezas científicas do docente, mas à própria organização da sociedade. Na enfermagem, 

significa o desenvolvimento de uma prática docente, alicerçada no modelo flexneriano e 

biomédico que requer o domínio e a reprodução de um ensino ancorado em saberes e práticas 

que estimulem e fortaleçam a especialização técnica como forma de atender às demandas do 

desenvolvimento tecnológico capitalista. 

No entanto, a postura de resistência à mudança é, de certa forma, contraditória, na 

medida em que, os docentes falam de mudanças por compreenderem que a condição de 

docentes, os fazem responsáveis por elas pelo seu caráter inovador e inaugural. Entretanto, 

querem-na sem promoverem suas próprias mudanças. Dessa forma, o discurso os 

transformam em partícipes dessas mudanças, porém com a finalidade mais imediata de afastar 

a própria necessidade de mudança. Enquanto se fala da mudança que deveria ocorrer nos 

outros, espera-se que esqueçam de exigir a mudança dele próprio (DEMO, 1997).   

Por outro lado, essa resistência, em alguns casos, ocorreu em função da insegurança 

em torno da qualificação necessária para a implementação do PPP. O depoimento a seguir é 

um exemplo dessa postura. 

 

 

A gente resistia a esse novo currículo muito mais por medo do novo 

[...] de não dar conta, de não está preparada. Mas só que a faculdade 

ela estava me dando subsídios [se referindo ao processo de 

capacitação], que eu poderia estar aproveitando muito mais. [Porém] 

naquela época, a gente achava que não era mais pra aprender nada. O 

que eu sabia já dava conta, mas você chega em um congresso as 

discussões são outras... E era uma necessidade que a faculdade tinha, 

que não era só daqui de Mossoró, era nacional, que a ABEn tava 

discutindo e trazendo essa necessidade de renovar e de mudar o 

currículo (GF1). 

 

 

Essa insegurança, provavelmente, foi determinada, entre outros aspectos, pelo caráter 

a-histórico, acrítico, descontextualizado e fortemente tecnicista que permeou a formação 

desses docentes, conformada, prioritariamente, por conteúdos das ciências biológicas, das 
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técnicas e dos procedimentos científicos. 

O caráter da formação desses docentes se constitui em um grande desafio uma vez 

que, por um lado, mascara os conflitos e as relações de poder que permeiam o trabalho em 

saúde/enfermagem, diminui as desigualdades sociais, dilui as diferenças, entre outros, 

tornando os docentes resistentes ao modo crítico de pensar a realidade. Nesse sentido, 

Buarque (1994) adverte que o docente não consegue perceber a transitoriedade e a fragilidade 

de qualquer perfeição e a necessidade de fazer as ideias avançarem pelas dúvidas e 

contestações.  

Por outro lado, inviabiliza uma formação que forneça os instrumentos necessários para 

que o aluno tente superar visões anteriores da realidade, ou seja, uma formação que estimule a 

crítica diante da realidade. Significa instrumentalizar o aluno para desvelar o que não está 

visível à observação imediata, ir além da aparência dos fenômenos. Nessa perspectiva, 

construir novos saberes e práticas que contribuam para a construção da cidadania.    

A resistência à (re)orientação da formação foi assumindo contornos mais fortes 

decorrentes, na opinião de alguns docentes, da postura autoritária assumida pela gestão do 

processo de formação, conforme depoimento a seguir. 

 

 
Grande parte desse processo se deu numa gestão autoritária, que o segundo 

[período] não era aceito Não sei como aconteceu. A maioria engoliu o 

segundo mandato, porque o primeiro já bastava pra gente. Claro, ressalvada 
a competência, as articulações, mas autoritária, que usava os meios que 

podia usar pra fazer o que queria que acontecesse, acontecer. Isso é uma 

leitura de todo mundo, tá entendendo? Uma leitura de todas as pessoas. 
Então alguns mais tímidos, outros mais ousados, outros mais rebeldes, mas 

era uma leitura da grande maioria. A grande rejeição dela [se referindo a 

gestão] foi exatamente porque a gente não conseguia desassociar uma coisa 

da outra. Existiram duas coisas que não podiam estar associadas, mas elas 
foram associadas. Essa aqui é proposta de Fulano e Cicrano, quando na 

verdade, era a nossa. Mas, a direção que ia sendo dada às coisas foi criando 

na gente, um grupo, uma resistência que a gente começou a vincular uma 
coisa à outra. A gente não conseguiu desvincular. Uma coisa pra gente, 

estava vinculada à outra. Aquele projeto ali era, necessariamente, o projeto 

que iria massagear o ego de “fulano e cicrano” que a gente não agüentava 

mais. Essa é uma leitura, não só minha, mas das pessoas que estão próximas 
à mim. Então, a gente dizer que não quer mais discutir, que não vai dar certo, 

era, indiretamente, uma resposta, também...uma forma de dizer eu não quero 

mais esse tipo de poder (GF2). 

 

 

O depoimento explicita o embate político existente entre a condução do processo de 

(re)orientação da formação no espaço da FAEN e o grupo de docentes que não concordava 

com tal condução. Esse embate repercutiu na implementação do Projeto Político-Pedagógico 
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uma vez que esse grupo de docentes passou a fazer uma vinculação entre a direção e o PPP, 

assumindo uma postura de negação do caráter coletivo empreendido ao movimento de 

(re)orientação. 

A repercussão desse embate na implementação da formação do enfermeiro se traduziu 

na recusa à participação como forma de boicotar o movimento de (re)orientação numa reação 

à gestão do PPP conforme depoimento a seguir. 

 

 
naquele momento não participar era uma forma de boicotar. Pra mim, eu não 

engolia mais, eu não queria mais, mas eu não queria mais não era aquela 
proposta não. Eu não queria mais ser obrigada a participar das coisas, porque 

“o ser obrigada” não [era coerente com o momento] como ela começou [por] 

conquista, uma adesão voluntária... A gente tava sendo obrigado e a gente 
não tava mais querendo ser obrigado. E isso a gente não pode negar, num 

momento desse, em que tá sendo estudado esse processo. E assim, eu acho 

que o segundo mandato foi pra enterrar mesmo a proposta. Veio uma 
antipatia pelo que tava sendo discutido (GF2). 

 

 

Mas essa reação foi amenizada por ocasião do desenvolvimento do PROFAE na 

FAEN, oportunidade em que parcela significativa de docentes da instituição foi inserida nesse 

projeto. Com essa inserção, os docentes passaram a receber uma complementação salarial, em 

alguns casos, superior ao salário de docente na UERN. O depoimento a seguir explicita essa 

situação. 

 

 
Essa falta de diálogo vai se exacerbar na segunda gestão [se referindo ao 

momento de recondução], porque é [nesse momento] que a diretora vai ter 

nas mãos o PROFAE, que é uma arma muito poderosa, porque o que eu 
ganhava como coordenadora no PROFAE era maior que o meu próprio 

salário na universidade. Então a gente se submetia, porque a gente assumia 

compromissos [se referindo a compromissos financeiros] e a gente terminava 

se submetendo. E também, porque, vamos dizer... De certo modo, a gente 
achava que o trabalho tinha pontos positivos, interessantes. Essa articulação 

que a gente tinha no plano nacional, participar de reuniões nacionais, de 

congressos, de eventos. Eu achava essa vivência muito interessante, de 
interiorizar o Rio Grande do Norte [se referindo a formação]. Depois que eu 

perdi a coordenação, só de birra continuei no Profae. Foi pura vingança. Eu 

não sou aquela pessoa tão mole que coloca o institucional acima de tudo. Se 

é uma guerra de poder, eu também mostro que tenho poder. Eu tinha poder. 
Eu articulava todo mundo. Eu tinha liderança. Eu sabia usar a liderança que 

tinha, que era mais conveniente ainda. Porque, até de Fulana que há muito 

que a gente não se falava, mas no momento em que foi conveniente tê-la 
como aliada, eu fiz as pazes com ela (GF2). 

 

 

Podemos apreender nessa fala que o PROFAE se constituiu em instrumento que 
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possibilitou aos docentes o financiamento de uma complementação salarial, bem como lhes 

proporcionou uma experiência inovadora em formação para o nível médio na enfermagem, 

em articulação com os demais níveis de formação, além de fortalecer a projeção da FAEN no 

cenário nacional.  

Mas, ao mesmo tempo, criou dificuldades como a intensificação do trabalho docente, 

considerando a dimensão de um projeto descentralizado e o volume de trabalho requerido e, 

exacerbou as relações de poder em função da estrutura pesada e hierarquizada característica 

do referido projeto, bem como dos interesses pela complementação salarial que motivou a 

inserção dos docentes no PROFAE. Assim, de certa forma o embate entre a direção do 

processo de formação e esse grupo de docentes ficou latente em função dos interesses 

financeiros que os comprometiam. 

Ressaltamos que o PROFAE ocorreu de modo concomitante com o movimento de 

implementação da (re)orientação da formação no espaço da FAEN. Essa implementação foi 

viabilizada durante duas gestões, eleitas por meio do voto direto, correspondendo ao período 

de novembro de 1993 a novembro de 2005, sendo que a última gestão foi reconduzida para 

um segundo mandato.  

Assim, as falas nos fazem repensar o caráter democrático de escolha dessas gestões, 

bem como o caráter coletivo que permeou a implementação do PPP, uma vez que, apesar do 

voto direto e dos espaços coletivos criados pela instituição e das instâncias colegiadas, que 

possibilitaram momentos de discussão, avaliação e deliberação, conforme reconhecido pelos 

docentes, a gestão do processo de formação assumiu, na opinião desses docentes, uma postura 

autoritária. Porém, esse entendimento não é consensual entre os docentes.  

 

 
Mas, eu me pergunto: será que a gente só teve clareza, da necessidade de 
novas mudanças, de erros que se deixou acontecer agora? A gente parou, 

parou voluntariamente ou deixou que o tempo parasse? Faltou, talvez, a 

coragem, a humildade das pessoas expressarem e botar na mesa as 

insatisfações e os erros que estavam sendo encontrados. Mas a gente tem que 
forçar os fatos. Será que não foi medo? Será que não foi cômodo, naquele 

momento, ficar, naquele emprego. Falta às pessoas coragem para enfrentar o 

ditador. E nesse momento diante do Profae foi acomodação geral (E3). 
 

 

Embora existam divergências, esse conflito interferiu no movimento de 

implementação do PPP, uma vez que alguns docentes resistiam às mudanças por associá-lo à 

figura do gestor, embora, contraditoriamente, reconheçam que o Projeto Político-Pedagógico 

seja produto de construção coletiva. Essa situação deixou marcas na prática de alguns 
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docentes que comprometem a continuidade das mudanças relativas à formação na FAEN 

devido ao prolongado desgaste do coletivo.  

Não é pretensão desse estudo, discutir a gestão durante o processo de implementação 

do Projeto Político-Pedagógico. Mas explicitar que esse é um momento permeado por 

interesses heterogêneos, divergências e embates entre os diversos atores envolvidos com a 

formação, se constituindo, portanto, em um espaço rico para o exercício democrático, no qual 

prevalece a decisão oriunda da maioria, mesmo que contraditória e insatisfatória para alguns e 

não a posição consensual advinda do silêncio e da omissão de outros atores (TIMÓTEO, 

2000). 

Assim, os diversos interesses que envolveram as relações durante a implementação do 

PPP se constituíram em pactos e acordos estabelecidos entre os sujeitos que se materializaram 

em silêncio e submissão à ordem estabelecida, que põem em questionamento o compromisso 

desses docentes com a formação. Para Saviani (1995) a construção de Projetos Políticos-

Pedagógicos, ocorre permeada por divergências e conflitos que são exacerbados durante a sua 

implementação. No entendimento da autora (1995, p. 20), nesse movimento de 

implementação do PPP, 

 

 
entram em jogo novos conflitos entre as diferentes interpretações e os 

diversos graus de aceitação, rejeição das propostas, além do choque com as 

tradições cristalizadas, as concepções subrepticiamente formadas, os 
inevitáveis e incontroláveis acordos tácitos que caracterizam o currículo 

oculto. 

 

 

Esses conflitos, divergências, resistências, bem como, a diversidade de posições e 

ideias necessitam ser explicitados por ocasião da implementação de projetos de formação que 

assumem uma natureza coletiva uma vez que possibilita a aproximação dos atores com uma 

diversidade de concepções teóricas, bem como, o conhecimento da realidade concreta a ser 

trabalhada como forma de identificar as fragilidades e as potencialidades.  

No entanto, torna-se necessário manter uma orientação única considerando as bases 

teórico-metodológicas, construídos e definidos no/pelo coletivo de atores, que  conformam os 

eixos norteadores da formação que deve ser compreendida e implementada democraticamente 

por todos. No dizer de Campos (2007), democratizar sem perder o norte, sem apagar a 

necessária construção de uma certa identidade, de objetivos adequada a cada momento 

histórico específico. Para isso, é importante envolver o coletivo com a construção dessa 

identidade, ainda que sejam provisórias e parciais. 
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Assim, a mudança e a implementação de Projetos Políticos-Pedagógicos não podem 

ocorrer sem a participação dos envolvidos com a formação. É preciso que ele seja assumido e 

institucionalizado pelo e no coletivo. Se não acontece com a adesão de todos, mas com a 

adesão da maioria dos envolvidos. Quanto mais legítimo e negociado entre os atores 

envolvidos, maior será a possibilidade de acumulação de forças para a sua implementação e 

concretização. Não pode ser um documento construído para ficar arquivado ou para atender a 

uma exigência legal. Precisa se materializar em um projeto dinâmico e com vida, que se 

renova à medida que a sociedade vai determinando novas relações sociais e, 

consequentemente, novas demandas. 

Ressaltamos, no entanto, que o movimento, voltado para a implementação da 

(re)orientação da formação na FAEN/UERN, não construiu, na instituição, um projeto 

político para a gestão de processos de mudança. Embora tenha construído e institucionalizado 

alguns espaços coletivos de trabalho, no geral, utilizou instrumentos de gestão já consolidados 

no espaço da universidade. 

Essa é uma questão complexa e desafiante que requer o esforço coletivo no sentido de 

aprofundar o debate visando (re)construir um projeto político para a gestão de processos de 

mudança de forma madura e coerente com os princípios e diretrizes que norteiam a formação 

no cenário da FAEN. 

  

c) Estratégias utilizadas para a implementação do Projeto Político-Pedagógico  

  

As estratégias, utilizadas por ocasião da implementação do novo projeto formativo no 

espaço da FAEN que foram reconhecidas e reafirmadas, enquanto conjunto de ações 

planejadas coletivamente visando assegurar a consolidação da proposta, são relativas à 

capacitação dos docentes e enfermeiros dos serviços; à institucionalização dos espaços que 

conformam a natureza coletiva da implementação do PPP; à extinção do departamento de 

ciências básicas; e, à afirmação dos seminários interdisciplinares como espaços de 

planejamento e avaliação.  

  

Capacitação dos docentes e dos enfermeiros dos serviços 

  

Entre as estratégias mencionadas, a que aparece de forma expressiva, no depoimento 

de todos os docentes diz respeito à capacitação dos docentes e dos enfermeiros dos serviços, 

em especial, o curso de especialização em metodologia da assistência de enfermagem. Os 
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docentes se referem ao momento do curso citado com muito prazer pelo que representou para 

eles. Existe uma concordância no conjunto dos docentes sobre esse aspecto e as falas a seguir 

são ilustrativas. 

 

 
O curso de especialização foi um grande marco pra gente. Ele influenciou a 

mudança de tudo na cabeça da gente. Foram outras leitura que a gente fez. 

Foi uma mudança muito grande. Ela pode até não ter aparecido nas 
concepções, nas discussões, na mudança do currículo mas, na sala de aula a 

gente mudou (GF1). 

 
Era como se a gente tivesse despertando pra alguma coisa nova, a gente 

estivesse com uma venda nos olhos e que estava enxergando muito ruim 

(E3). 

 

 

Os depoimentos explicitam a intensidade da importância do curso de especialização 

referido para a prática docente se constituindo em instrumento que oportunizou o acesso a 

novos saberes e práticas.  

O curso significou um dos espaços de capacitação dos docentes e enfermeiros dos 

serviços com relação as novas bases teórico-metodológicas (re)orientadoras da formação na 

FAEN, bem como, o momento que oportunizou aos alunos do curso/docentes e enfermeiros 

dos serviços, vivenciarem novas práticas pedagógicas que tinham ,por base, a 

problematização da realidade. 

No entanto, a adoção de uma metodologia ativa exigiu dos docentes a desconstrução 

da prática tradicional adotada, até então, por esses profissionais, em função do seu próprio 

processo de formação. Assim, se constituiu em um desafio e alguns não conseguiram superar 

concepções pedagógicas instituídas. 

Em estudo realizado por Miranda; Moura; Alves (2007), os resultados evidenciam 

que, embora parte dos docentes tenham modificado suas práticas pedagógicas, aderindo a 

metodologias ativas, ainda, permanecem, em alguns, práticas pedagógicas ancoradas na 

pedagogia da transmissão. 

Além do curso de especialização, outros momentos/eventos se constituíram em 

espaços de capacitação docente como nos momentos dos seminários interdisciplinares ou por 

ocasião da implementação de uma disciplina para a qual os docentes não tinham, ainda, se 

apropriado do conhecimento necessário para assumir a sua condução. Nesse momento, a 

FAEN convidava professores externos com conhecimento acumulado em determinada 

temática para dar aula para os alunos da graduação ao mesmo tempo que o docente também 
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participava dessa aula, porém com a finalidade de se qualificar para a formação, conforme 

podemos visualizar nos depoimentos a seguir. 

 
 

Diante das necessidades, a gente trazia professores convidados para falar 

sobre determinado assunto. Por exemplo, o grupo em determinado momento 
precisava [discutir] epidemiologia, então vamos trazer Zélia Rouquayrol. 

Mas, vamos trazer também outra visão de epidemiologia e foi que trouxemos 

Queiróz e Salun. Do mesmo modo quando a necessidade foi discutir 

semiologia e semiotécnica, trouxemos Telma Araújo de Fortaleza e depois 
trouxemos Telma Garcia da Paraíba para falar sobre diagnóstico de 

enfermagem (GF1).  

Trouxemos docentes do país inteiro para aprofundar as concepções de 
sociedade, trabalho, trabalho de enfermagem, homem, processo 

saúde/doença, gênero. Chamamos até uma professora da USP, para falar 

sobre estratégias metodológicas.  Foi um curso intensivo sobre como 

trabalhar em sala de aula com uma metodologia diferente, com encenação, 
dramatização, uma série de estratégias. Alguns docentes foram cursar 

disciplinas na pós-graduação em ciências sociais na UFRN como forma de 

aprofundar a compreensão sobre algumas concepções como sociedade, 
trabalho e homem, pois como é que o docente poderia trabalhar em uma 

disciplina [cujo conteúdo] somente tinha discutido no curso de 

especialização? [se referindo à especialização em metodologia da assistência 
de enfermagem] Sem contar as diversas capacitações e oficinas de reflexão 

pedagógica que realizamos. Essas estratégias foram operacionalizadas na 

perspectiva de instrumentalizar o docente (E1). 

 

 

As falas traduzem a preocupação da gestão da FAEN com a capacitação docente para 

a implementação da (re)orientação da formação. Muitas oficinas/eventos aconteceram com a 

intenção de possibilitar aos docentes o aprofundamento teórico necessário ao novo projeto 

formativo. De acordo com os docentes citados, eram convidados, especialistas em 

determinada área de conhecimento. Podemos apreender que a preocupação da FAEN foi 

além. Ou seja, viabilizou uma capacitação contemplando diversas visões de mundo que 

permeiam a produção de conhecimento com a finalidade de possibilitar ao docente da 

instituição, a aproximação e/ou aprofundamento teórico, em torno dessa diversidade e, assim, 

ter condições de fazer a sua opção. 

Entretanto, esse movimento foi intenso na fase inicial da implementação. Por ma série 

de razões, não foi possível manter o mesmo ritmo e a continuidade das capacitações, 

conforme expressam os docentes. 

 

 
As disciplinas da saúde coletiva, da saúde individual, todas passaram por 

capacitação. Todos os docentes de todas as áreas tiveram oportunidade de se 

capacitar. Agora, uns foram mais resistentes porque não conseguiram 
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acompanhar a discussão e não tiveram a humildade de reconhecer. Outros 

rejeitavam os momentos de capacitação, por entender que não precisavam 

mais daquele conhecimento, principalmente, as capacitações pedagógicas 
(E3). 

Hoje eu sinto falta dentro da faculdade da preocupação que ela teve naquele 

momento de como é que o docente iria trabalhar as novas concepções. [Com 

essa preocupação] trazia professor dentro da área de trabalho de cada 
professor [da FAEN]. Então, vinha alguém trabalhar semiologia; alguém pra 

área de saúde coletiva; Isso foi o que deu mais uma força pra gente (GF1). 

 

 

As falas evidenciam que a capacitação ocorreu de modo semelhante para os docentes. 

Porém, o próprio docente deu a tarefa como finalizada, embora reconheça a necessidade da 

capacitação, bem como o seu significado expressivo. O entendimento da capacitação como 

uma tarefa que não é mais necessária para docentes, se constitui em um risco, considerando 

tratar-se de uma prática que está inserido numa realidade que é dinâmica e histórica. Por outro 

lado, evidencia uma concepção de conhecimento estática, uma forma de olhar a realidade de 

trabalho como algo dado e imutável. 

Além dos eventos/momentos citados, a contratação de uma docente para assessorar o 

processo de construção e implementação da (re)orientação da formação na FAEN, foi 

referendada por todos os profissionais  como estratégia imprescindível para a capacitação 

docente e, consequentemente, consolidação da referida formação. Os depoimentos a seguir 

são ilustrativos desse aspecto. 

 

 
A contratação da assessora foi uma estratégia muito importante. Nós 
contamos com uma assessora que tinha participado do movimento sanitário e 

do movimento participação, em nível nacional; era da diretoria de educação 

da ABEn nacional que foi fruto do movimento participação; profunda 
estudiosa na compreensão da enfermagem e da educação como práticas 

socias. Chegando aqui, fez algumas exigências, em especial, a construção 

coletiva de uma proposta [de formação] (E1).  

 
Convidamos naquele momento a professora X como assessora porque nós 

sabíamos da coragem [que a mesma] tinha de largar tudo, arregaçar as 

mangas e do compromisso que ela tinha com essa Faculdade. E, também, [da 
sua capacidade] de mover pessoas em torno de si (GF1).  

 

 

Por intermédio dos depoimentos, podemos perceber que a escolha da docente para 

assessorar a construção e implementação da (re)orientação da formação foi intencional, haja 

vista se tratar de uma profissional com militância e inserção nos movimentos sociais da saúde 

e, em especial, da enfermagem. Inserção essa que possibilitou a sua condição de diretora da 

comissão de educação da ABEn Nacional durante a gestão 1986/1989,oriunda do movimento 
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participação. Assim, não foi a escolha de uma pessoa individualmente, mas o projeto político 

para a educação em enfermagem que era inerente à docente em questão.  

Corroborando essa discussão Freire (2009, p. 37) afirma que o assessor 

 

 
Não é uma figura neutra, fria, descomprometida, disposta sempre a 

responder tecnicamente às solicitações que lhe sejam feitas. (...) pelo 

contrário, o assessor (ou assessora) é um político e sua prática, não importa 
no campo em que se dê, é política também. Por isso é que, do nosso ponto de 

vista, se torna indispensável uma concordância em torno de aspectos 

fundamentais entre o assessor e o governo assessorado. 

Nesse sentido, acrescenta o autor que a inserção de um assessor em determinada 

realidade não pode se transformar em invasão disfarçada. Mas pressupõe um terreno comum, 

uma identidade de opções políticas, com prováveis divergências, entre o assessor e a realidade 

na qual está se inserindo. 

Dessa forma, o coletivo da FAEN/UERN deixa evidente o compromisso político com 

uma formação que tem, como eixo orientador, a concepção de enfermagem e da educação 

como práticas sociais. Significa (re)direcionar a formação da enfermagem assumindo o 

compromisso ético e político de contribuir com a transformação da realidade social. 

  

Institucionalização dos espaços e práticas que conformam a natureza coletiva da 

implementação do Projeto Político-Pedagógico  

  

A constituição dos espaços e práticas que conformam a natureza coletiva da 

implementação do PPP foi estratégica para viabilizar a participação de todos os sujeitos 

envolvidos com a formação do enfermeiro na FAEN. Para Campos (2000), a mudança 

institucional inicia na própria construção da proposta de transformação que deve ser 

viabilizada por meio da criação de espaços coletivos, possibilitando a participação do maior 

número possível de sujeitos envolvidos com a formação. 

Porém, a existência dos espaços coletivos não assegurava a participação de todos os 

docentes, considerando que nem todos haviam aderido à proposta de (re)orientação da 

formação. Com a preocupação em garantir a participação e o envolvimento dos docentes, a 

FAEN adotou algumas iniciativas como a institucionalização da participação do docente nas 

atividades e eventos promovidos e/ou organizados pela CEC, conforme relatam os docentes.  

 

 
Foi outra estratégia que se utilizou: a CEC fazia parte do horário da 

Faculdade de Enfermagem (E1).  
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A CEC funcionava [em caráter] permanente [...] constava no horário da 

faculdade um dia pra reunião da CEC e todo docente tinha carga horária 
definida para participar das atividades da CEC (E2). 

 

 

Definir e institucionalizar um percentual da carga horária total do trabalho docente 

para a CEC, se constituíram em um instrumento potencializador para a implementação da 

(re)orientação da formação. Significou uma forma estratégica de viabilizar a participação dos 

docentes nas atividades e nos eventos referentes à formação e, consequentemente, estar se 

qualificando para e no processo de formação. Porém, não conseguiu a adesão de todos os 

docentes, conforme depoimento a seguir. 

 
Mesmo os docentes tendo no seu horário da faculdade quatro horas semanais 

para atividades da CEC, isso não obrigava o docente a participar das 

reuniões, dos eventos, das atividades realizadas (E3).  

 

 

Assim, como forma de assegurar a participação de todos os docentes nas discussões 

relativas à formação, bem como de institucionalizar as recomendações oriundas dos eventos, a 

FAEN/UERN passou a convocar a instância máxima de deliberação da instituição, ou seja, o 

Conselho Superior Administrativo – CONSAD, que congrega docentes, funcionários técnico-

administrativos e uma representação dos estudantes. O depoimento a seguir é ilustrativo dessa 

temática. 

 

 
Estrategicamente a gente instalava o CONSAD [como forma de] assegurar 

que as mudanças fossem cumpridas e para garantir a participação de todos os 
docentes [uma vez que] durante muito tempo tivemos dois departamentos na 

FAEN. Também porque era uma forma de envolver aqueles professores que 

eram resistentes à mudança a participar da discussão, porque a reunião do 
CONSAD ele não podia faltar [...] (E1). 

 

 

Podemos observar a preocupação da instituição em envolver todos os docentes nas 

discussões sobre o PPP. A realização da plenária do CONSAD significava o compromisso 

ético e político da gestão com a institucionalização das deliberações relativas à formação 

(entendida como incorporação das inovações ao modo de operar da instituição), bem como a 

possibilidade de assegurar a sua natureza coletiva. Esse espaço possibilitava a todos os 

docentes, mesmo àqueles que não aceitavam ou não queriam se envolver com o PPP a 

oportunidade de se expressar e de se posicionar com relação ao mesmo, em especial, os 

docentes vinculados ao departamento de ciências básicas, que somente, em 1999, foi extinto. 
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A extinção do departamento de ciências básicas 

  

Durante algum tempo, a FAEN/UERN foi constituída por dois departamentos 

acadêmicos, ou seja, o departamento de enfermagem e o departamento de ciências básicas. A 

existência desses dois departamentos significava a materialização da formação do enfermeiro 

alicerçada em princípios técnico-científicos, conforme discutimos anteriormente, que 

fragmenta o eixo dessa formação e compartimentaliza o currículo em ciclo básico e 

profissionalizante.  

O ciclo básico, em geral, comum a todas as categorias da saúde, conformava os 

conteúdos das ciências biológicas e inseria os conhecimentos básicos das ciências do 

comportamento, num reforço ao modelo flexneriano e prioriza a visão biomédica no espaço 

do hospital. O ciclo profissionalizante conformava as bases para um ensino de enfoque 

biologicista, individualista, tecnicista, dotado de neutralidade científica, ideologicamente 

formando profissionais alienados, dóceis e tecnicamente hábeis, cuja finalidade era 

atendimento às necessidades do mercado. 

Diante desse modelo de formação, as disciplinas que correspondiam ao ciclo básico 

eram assumidas pelo departamento de ciências básicas. Esse departamento era constituído por 

docentes de outras áreas profissionais como médicos (clínico geral, psiquiatra, ortopedista, 

otorrino, nefrologista), bioquímicos, biólogos, cuja formação cartesiana e prática profissional 

voltada para o hospital, somente contribuíam para a fragmentação do ensino e desarticulação 

entre os saberes.  

Considerando essa desarticulação, várias iniciativas foram viabilizadas na tentativa de 

amenizar a lacuna existente entre o ensino efetivado e o necessário, como, por exemplo, a 

inserção de um docente enfermeiro nas disciplinas ofertadas pelo departamento de ciências 

básicas, bem como o planejamento e avaliação coletiva durante os seminários 

interdisciplinares, porém as dificuldades continuavam, conforme relatam alguns docentes. 

 

 
Era muito difícil trabalhar com os professores do departamento de ciências 
básicas e parece que tinha sido colocados na mente deles, que não era pra se 

envolver com a formação do enfermeiro; era uma coisa isolada (GF2). 

O professor do departamento de ciências básicas não tinha o mesmo 
compromisso que os professores do departamento de enfermagem e ainda 

tinha toda aquela confusão que às vezes tinha que dá todo o conteúdo 

novamente, porque a gente não contava com o apóio desses professores 

(GF2).  
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Os depoimentos deixam evidente a dificuldade de realizar um trabalho articulado com 

os docentes do departamento de ciências básicas uma vez que, apesar de estarem formando 

profissionais da enfermagem, desenvolviam uma prática isolada dos docentes enfermeiros, 

não se envolvendo com as discussões relativas à formação. Esse isolamento reproduzia, por 

um lado, as relações de poder estabelecidas na sociedade e no trabalho em saúde, onde o 

médico, detentor do saber/poder, define não somente o trabalho em saúde, mas também os 

conteúdos necessários a formação do enfermeiro.  

Por outro lado, se constituía em uma categoria profissional que não era, somente, 

docente, mas possuía outros vínculos empregatícios e, desse modo, a dificuldade de diálogo e 

planejamento conjunto era exacerbada, uma vez que seus horários eram todos preenchidos 

com consultórios, internamentos, cirurgias. Assim, esse docente somente comparecia à 

universidade no seu horário de sala de aula e, com raras exceções, nas plenárias do CONSAD. 

Desse modo, reproduziam na universidade a prática desenvolvida nos outros espaços de 

trabalho, provavelmente, entre outros aspectos, pela ausência de uma formação político-

pedagógica. 

Além dos aspectos citados, o pouco conhecimento sobre o processo de trabalho do 

enfermeiro ou a sua compreensão como sendo a dimensão manual do trabalho em 

saúde/médico, orientava a organização dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, 

que se caracterizavam pelo aprofundamento de aspectos relativos à prática médica ou saberes 

superficiais uma vez que estavam ministrando aula para profissionais que iriam assumir a 

dimensão manual do trabalho médico/saúde. Portanto, na concepção deles, não precisavam de 

aprofundamento teórico. 

Diante desse cenário e do movimento voltado para a (re)orientação da formação do 

enfermeiro em nível local, como desdobramento do movimento ocorrido em nível nacional, 

os docentes foram convocados a repensar a sua responsabilidade com o PPP e passaram a ter 

suas práticas pedagógicas e conteúdos questionados no que se refere à contribuição para a 

formação do enfermeiro, em especial pelos discentes, que realizavam comparações em torno 

dos avanços relativos às estratégias pedagógicas adotadas pelos docentes integrantes dos 

departamentos, conforme podemos observar no depoimento a seguir. 

 

 
Os alunos estavam participando também e se tornando uma força para o 

Departamento de Enfermagem. Eles viam que o Departamento de 

Enfermagem, naquele momento estava avançando, estava mudando de 

estratégias [pedagógicas] e viam que o outro departamento estava meio sem 
participar desse movimento. Então, a enfermagem trouxe os alunos como 
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aliados para defender essa proposta [se referindo ao processo de formação] 

(GF2). 

 

 

Podemos apreender a importância do aluno na construção da força política necessária 

à implementação da (re)orientação da formação do enfermeiro na FAEN. Como 

desdobramento, o departamento foi sendo esvaziado, culminando com a sua extinção. 

Vejamos o depoimento a seguir. 

 

 
Muitos se aposentando [se referindo aos docentes do departamento de 
ciências básicas] e indo para outros departamentos porque não estava dando 

para ficar aqui, porque, assim, eram brigas constantes. Eles foram migrando, 

sendo relotados. Eu acho que essa extinção foi resultado desse movimento 

de reorientação da formação. Então você percebe que Eles não tinham mais 
tanta força juntos. Porque, a gente não pode negar que numericamente eram 

maiores que o Departamento de Enfermagem (GF2). 

 

 

O depoimento evidencia o esvaziamento sofrido pelo departamento de ciências básicas 

e, consequentemente, a força política dos espaços coletivos de discussão, avaliação e 

deliberação, além do papel ativo do aluno na construção e implementação da formação. Essa 

extinção teve um grande significado para a implementação da (re)orientação da formação do 

enfermeiro, haja vista se constituir em tentativa de superação da fragmentação de saberes que, 

historicamente, permeou (e ainda) permeia essa formação.  

   

Os seminários interdisciplinares como espaços de planejamento e avaliação do processo de 

formação 

  

Os docentes referendam os seminários interdisciplinares como espaços para as 

discussões, avaliação e planejamento do PPP, imprescindível para a implementação da 

(re)orientação da formação na FAEN. Com essa compreensão, tem, como referência, as bases 

teórico-metodológicas que norteiam essa formação e a sua materialização em cada disciplina. 

Desse modo, se constitui em espaço igualmente importante para a qualificação dos docentes e 

discentes, como podemos observar nos depoimentos seguintes. 

 

 
O seminário interdisciplinar possibilitava momentos de construção e 
reconstrução o tempo todo. Eu considero um espaço estratégico, [durante] a 

implementação, [que viabilizou] momentos de avaliação e de planejamento. 

Muito importante para a mudança na FAEN (E1). 
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Eram nos seminários que surgiam as necessidades dos cursos, não mais dos 

professores individuais, mas do conjunto de disciplinas.  Ainda é uma prática 
da Faculdade de Enfermagem (GF1). 

 

 

Temos clareza de que os seminários interdisciplinares imprimiram uma nova 

organização para o a formação ao possibilitar momentos de avaliação e planejamento 

coletivo, bem como a aproximação com novos conhecimentos. No entanto, em função da 

natureza coletiva, esse espaço passou a ser rejeitado pelo docente, que não mais aceitava 

participar.   

 

 
Resistência porque o professor achava que estava de fora, porque era um 

momento de avaliação, de repensar a prática (E1). 

 
Alguns professores não aceitavam participar de atividades da CEC e dos 

seminários interdisciplinares juntamente com o aluno [...] o professor 

[considerava] que estava se expondo (GF2). 

 

Os depoimentos nos remetem pensar sobre a postura ética e política assumida por 

alguns docentes, que comprometem o caráter coletivo e democrático impresso ao movimento 

de implementação da (re)orientação da formação. De igual modo, compromete o papel social 

da universidade, uma vez que esvaziam os espaços coletivos por se sentirem ameaçados. 

Essa postura evidencia a dificuldade dos docentes com os momentos de avaliação, 

materializada no medo da censura e da crítica, uma vez que, historicamente, essa prática 

assumiu um caráter autoritário, coercitivo, comparativo e classificatório do erro e do acerto, 

se constituindo em instrumento disciplinador dos indivíduos na instituição de ensino e na 

sociedade, passando a ser internalizada e naturalizada. 

Em função dessa configuração histórica que permeou (e ainda permeia em algumas 

realidades) a avaliação, essa prática sempre envolve um certo desconforto, tanto para quem 

avalia como para quem está sendo avaliado, mesmo quando os seus formatos e lógicas 

pretendem ser formativos e emancipatórios. Desse modo, se constitui em espaço de disputas e 

campo de ressentimentos ocorrendo embates que traduzem o confronto entre visões de 

mundo, de homem e de educação (DE SORDI, 2006). 

Nesse espaço de disputas mesmo que não deseje nem pretenda, o docente acaba tendo, 

nessa relação, alguma vantagem pelas relações de poder que sua condição, historicamente, 

carrega. No entanto, mesmo diante dessa condição favorável, esse profissional se sente 

vulnerável uma vez que existe um estereótipo construído socialmente em torno do docente 
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como aquele que sabe tudo e domina todo o conhecimento. Embora esse estereótipo seja 

resultado de uma construção social referendada por uma concepção conservadora de 

educação, o docente sempre fica em estado de espera do julgamento cuja reação se traduz em 

apresentar argumentos como forma de se proteger ou se desculpar das vulnerabilidades 

apontadas ou se ausenta do processo de avaliação. 

O desafio consiste em (re)construir a avaliação encarando-a como um pretexto para 

que os atores reorganizem-se e reconheçam-se no pacto da qualidade negociada que firmaram 

e no compromisso assumido coletivamente, que requer sinalizações sobre o momento no qual 

se encontram, imprescindíveis para a imagem de futuro que querem consolidar possa se 

concretizar (DE SORDI, 2006). 

Nesse sentido, a qualidade da formação no espaço da FAEN está intrinsecamente 

articulada aos pressupostos da saúde coletiva, incorporados ao movimento de reforma 

sanitária brasileira e ao movimento participação, o que exige a adoção de uma outra 

concepção de saúde e de educação para a formação. Assim, a avaliação e os instrumentos que 

a sustenta estão a esses compromissos subordinados. 

 

5.2 A incorporação das bases teórico-metodológicas norteadoras do Projeto Político-

Pedagógico, concebidas nacionalmente, para a enfermagem ao processo de formação na 

FAEN/UERN   

 

O Projeto Político para a Educação em enfermagem, construído coletivamente, definiu 

em nível nacional, novas bases teórico-metodológicas que deveriam nortear o processo de 

(re)construção da formação do enfermeiro. A incorporação dessas bases ao Projeto Político-

Pedagógico do curso de enfermagem da FAEN/UERN, se constitui em estratégia 

potencializadora do movimento de implementação da (re)orientação da formação do 

enfermeiro na instituição. 

Com essa compreensão, questionamos os docentes, participantes do estudo, sobre 

quais foram as bases teórico-metodológicas incorporadas ao processo de formação na 

FAEN/UERN. Esses profissionais citam a concepção de enfermagem como trabalho; a 

concepção da saúde coletiva; a realidade concreta como ponto de partida para o processo 

ensinar/aprender; a organização dos conteúdos em áreas temáticas; o princípio da 

interdisciplinaridade; a realização do estágio curricular supervisionado nos dois últimos 

períodos do curso de graduação; e, a investigação como eixo norteador da formação.  
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5.2.1 A concepção da enfermagem como trabalho   

  

A concepção da enfermagem como trabalho, no entendimento dos docentes, foi 

incorporada à formação na FAEN/UERN, conforme expressam nas falas a seguir. 

 

 
Acho que não fomos as pioneiras, mas entre os pioneiros do Brasil a 

trabalhar com um projeto político-pedagógico com uma nova concepção de 

enfermagem, uma concepção da enfermagem enquanto trabalho (GF1). 
 

A FAEN saiu na frente quando adotou a concepção de enfermagem como 

trabalho [como orientação] para a formação e [essa adoção] significou uma 

mudança radical na formação (E1). 

 

 

As falas nos possibilitam apreender o reconhecimento desses docentes com relação ao 

protagonismo da FAEN/UERN ao incorporar à formação a concepção da enfermagem como 

trabalho, bem como a sua repercussão nessa formação. A adoção dessa concepção da 

enfermagem significou a tentativa de superação de uma visão idealizada da enfermagem, 

passando a entendê-la como articulada às demais práticas sociais, sendo, desse modo, uma 

parte que contém as determinações da totalidade desse social, não podendo ser tratada 

isoladamente. Compreender a enfermagem, como trabalho, possibilita apreender as 

contradições e dinâmicas da prática e construir estratégias que contribuam para a mudança da 

realidade.  

Essa compreensão requer o compromisso dos docentes com uma formação que supere 

o ensino meramente tecnicista e instrumental de orientação flexneriana, avançando para um 

processo ensinar/aprender crítico diante da realidade social na qual se encontra inserido o 

trabalho em saúde/enfermagem e a maioria da população brasileira. 

No entanto, apesar da concepção de enfermagem como trabalho aparecer, no 

depoimento de parcela significativa dos docentes como base que foi incorporada à formação 

na FAEN/UERN, ressaltamos que se constitui em desafio para a enfermagem, uma vez que, 

ainda, permanecem concepções de enfermagem como ciência, arte e vocação, embora que 

reconfiguradas para atender a um novo contexto social. 

 

5.2.2 A concepção da saúde coletiva 

 

Outra base teórico-metodológica norteadora do processo de formação se refere à 

concepção da saúde coletiva, de acordo com os depoimentos a seguir. 
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Um currículo bastante inovador, eu digo inovador porque ele trazia as 

discussões mais recentes com relação à questão da saúde coletiva que até 

então todos os currículos tratavam saúde coletiva mais como uma questão da 
saúde pública; e [com relação] aos princípios da reforma sanitária (GF1). 

O currículo da FAEN assumiu a concepção de saúde e os princípios do SUS 

preconizados pela reforma sanitária (E3). 

O grupo da saúde coletiva ousou em implementar essa proposta. Os 
conceitos, a metodologia [se referindo aos saberes e práticas da saúde 

coletiva] exigiu uma prática diferente [...] Ele [se referindo ao grupo] 

acreditou e foi buscar fazer diferente (E2).  
 

 

 

Os depoimentos evidenciam o caráter inovador da (re)orientação da formação no 

espaço da FAEN/UERN na medida em que incorporou a concepção da saúde coletiva, numa 

tentativa de superação da saúde pública tradicional. Nesse sentido, consideram que a 

formação mantém uma relação com o movimento de reforma sanitária, ao inserir o conceito 

de saúde, os princípios e diretrizes da equidade, integralidade, universalidade, 

descentralização, controle popular, construídos e amplamente difundidos por esse movimento. 

A incorporação da saúde coletiva à formação pressupõe uma postura de crítica 

permanente às políticas e práticas em saúde e em educação interrogando pela sua 

correspondência às necessidades de saúde da maioria da população, enquanto necessidades 

sociais, uma vez que essas necessidades se constituem em eixo norteador para os modos de 

ação em saúde coletiva. Nesse sentido, preocupam-se com a saúde do público, sejam 

indivíduos, grupos étnicos, gerações, classes e grupos sociais, populações, instigando uma 

maior e mais efetiva participação da sociedade nas questões da vida, da saúde, do sofrimento 

e da morte, na dimensão do coletivo e do social. 

Requer a introdução de alguns marcos conceituais como a articulação entre diferentes 

saberes e práticas; a ênfase nos princípios da reforma sanitária; a superação do biologicismo e 

do modelo clínico hegemônico (centrado no saber e na prática médica, na doença, nos 

procedimentos, no especialismo e na orientação hospitalar); a valorização do social; o 

estímulo à convivência e ao estabelecimento de laços entre população e os profissionais de 

saúde; a crítica à medicalização e ao mercado da cura; entre tantos outros princípios. 

A saúde coletiva privilegia, nos seus modos de análise, quatro focos de tomada de 

decisão: as políticas (formas de distribuição do poder, eleição de prioridades, perspectivas de 

inclusão social e visão de saúde); as práticas (ações institucionais, profissionais e relacionais, 

permeabilidade às culturas, produção de conhecimento); as técnicas (organização e regulação 

dos recursos e processos produtivos) e os instrumentos (os meios para a intervenção) (PAIM; 
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ALMEIDA FILHO, 2000). 

Nesse sentido, a saúde coletiva, no entendimento dos autores, requer projetos de 

formação cujos eixos fundamentais sejam a investigação e a articulação ensino/trabalho. 

Desse modo, abrir as instituições de formação para o entorno, para movimentos e setores 

sociais, significa construir canais indutores de temas e novos objetos de problematização para 

a formação, a pesquisa e a cooperação técnica.  

De igual modo, as análises permanentes sobre o contexto político em que se 

encontram inseridas, estimula a instituição formadora a construir alianças e proceder à 

articulação política necessária à consecução de sua missão institucional, bem como contribuir 

com a formulação de proposições políticas, programas e projetos, inclusive na ação 

comunitária direta. Esses campos de ação das instituições de formação tornam-se espaços de 

retroalimentação de novos temas geradores que, por sua vez, induzem novos processos de 

formação (PAIM e ALMEIDA FILHO, 2000). 

Ressaltamos que a incorporação da concepção da saúde coletiva significou um avanço 

para a formação do enfermeiro na FAEN/UERN. No entanto, o seu aprofundamento e a sua 

materialização na prática docente, ainda, se constituem em grandes desafios para a formação 

na instituição. 

 

5.2.3 A realidade concreta como ponto de partida para o processo ensinar/aprender 

  

Além das bases teórico-metodológicas citadas anteriormente, alguns docentes 

acrescentam a compreensão de que o processo ensinar/aprender tem como ponto de partida a 

realidade concreta. Essa base está presente nos depoimentos seguintes. 

 

 
A FAEN foi ousada quando propôs uma formação que tem como ponto de 

partida [para o processo ensinar/aprender] a realidade. Isso exigiu uma 
mudança na metodologia utilizada pelo docente que deve sair da teoria-

prática e avançar para a prática-teoria-prática (E1). 

A gente sempre inicia as disciplinas com a captação da realidade. A gente 
elabora um roteiro e os alunos vão para as unidades [se referindo as unidades 

de saúde] para conhecer a realidade (GF2). 

 

 

Os depoimentos reconhecem o caráter ousado da FAEN, ao incorporar à formação, a 

realidade concreta como ponto de partida para o processo ensinar/aprender. Por outro lado, 

deixa claro que houve incorporação da base citada no momento em que faz referência à 
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utilização do roteiro norteador de captação da realidade como instrumento que orienta o início 

das disciplinas, bem como aponta para a repercussão que essa diretriz trouxe para a 

metodologia utilizada pelos docentes na referida instituição.  

Essa incorporação requer uma prática pedagógica embasada na relação 

prática/teoria/prática. Significa tomar as práticas como ponto de partida para realizar a crítica, 

construindo esse questionamento, desvendando as vulnerabilidades, refazendo a devida base 

teórica,na perspectiva se superar as vulnerabilidades e reinventar a própria prática. No dizer 

de Demo (2000), a teoria precisa da prática como condição para existir e vigorar, assim como 

a prática precisa voltar à teoria como condição para renascer. 

Como forma de assegurar o movimento prático/teórico/prático, todas as disciplinas 

que conformam as diversas áreas temáticas, são, em potencial, disciplinas 

prático/teórico/práticas, que possibilitam a inserção do aluno nos serviços de 

saúde/enfermagem/educação em enfermagem, desde o primeiro período do curso. Nesse 

momento, o docente encontra-se ao lado do aluno mediando o processo ensinar/aprender. Dito 

de outra forma, os momentos prático/teórico/práticos acontecem sob supervisão direta do 

docente da FAEN. 

No entanto, um dos maiores desafios consiste em reeducar os educadores para formar 

profissionais com capacidade para aprender a aprender, a partir de problemas e desafios 

identificados no processo de trabalho e na articulação com os sujeitos nele envolvidos, ou 

seja, entre o coletivo de trabalhadores e entre estes e a população, considerando o contexto 

sócio, econômico e político no qual estão inseridos.  

Nesse sentido, o modelo pedagógico a ser desenvolvido, tendo o trabalho como 

princípio educativo, recorreria à produção de meios de ensino diversos para o coletivo de 

trabalhadores da saúde. Assim, a produção de instrumentos e técnicas de identificação de 

problemas e necessidades de saúde em um determinado território ou na demanda espontânea 

de uma unidade de saúde, a elaboração de protocolos assistenciais e a construção de manuais 

de serviços e de unidades de saúde constituiriam uma produção tecnológica a apoiar o 

processo ensinar/aprender e os processos de trabalho em saúde. Essas tecnologias leve-duras 

seriam complementadas por práticas de acolhimento e apoio, conformando tecnologias leves 

e, o ensino à distância via internet, telefone e canais de televisão, entre outros, conformariam 

as tecnologias duras (MERHY, 1997). 

Ressaltamos que o trabalho, como princípio educativo, não se constitui em aprender 

fazendo, característica das pedagogias comprometidas com a reprodução da sociabilidade 

neoliberal. Essa concepção, ao vincular a formação exclusivamente à prática cotidiana do 
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fazer, nega o acesso ao conhecimento socialmente produzido e a compreensão do trabalho 

como prática social inserida numa totalidade de relações históricas determinadas.  

O trabalho como princípio educativo, ao contrário, explicita durante a formação o 

modo como o saber se relaciona com o processo de trabalho, convertendo-se em força 

produtiva. Permite a compreensão e apropriação dos fundamentos científicos das técnicas 

produtivas que subjazem o processo de trabalho contribuindo para a sua formação integral. A 

partir da experiência com o trabalho e no curso da apropriação dos saberes socialmente 

construídos, o sujeito pode reconstruir a história e potencializar a ação transformadora.  

 

5.2.4 Organização dos conteúdos em áreas temáticas 

 

Outra base teórico-metodológica norteadora da formação do enfermeiro na 

FAEN/UERN diz respeito à organização dos conteúdos em áreas temáticas, como aparece nos 

depoimentos seguintes. 

 

 
A gente tinha sido formada totalmente naquela visão tecnicista mesmo e a 
gente tinha dificuldade de soltar aquilo ali. Quando a gente olhava pra outra 

e se perguntava cadê a minha disciplina? Pra onde é que minha disciplina 

vai? Agora não é mais disciplina, agora nós vamos trabalhar áreas temáticas. 

E, até a gente compreender que não era a grade que estava mudando e sim 
nós professores que tínhamos que mudar a grade da nossa cabeça... (GF1). 

O nosso currículo foi organizado em áreas temáticas [...] foi uma avanço 

grande essas áreas temáticas [...] mexeu muito com a nossa prática (E3). 

 

 

Podemos apreender nas falas que a introdução das áreas temáticas se constituiu em 

desafio para os docentes considerando o caráter tecnicista que permeou e, ainda permeia a 

prática de alguns docentes. Mas, significou a tentativa de superação da visão fragmentada do 

homem, da sociedade e da produção do conhecimento por meio da articulação entre saberes e 

práticas. Essa articulação reduz o isolamento entre as disciplinas, agregando os 

conhecimentos em um todo mais amplo, buscando romper com a dicotomia 

coletivo/individual, clínico/epidemiológico e, ainda, articulando as dimensões da realidade 

(geral, particular, singular) da produção de serviços de saúde, na perspectiva da integralidade 

da atenção. 

Essa organização em áreas temáticas se constitui em instrumento em potencial para a 

materialização da interdisciplinaridade e para o trabalho coletivo, bem como se configura 

como necessidade para o trabalho e a formação em saúde considerando a complexidade dos 
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problemas de saúde da maioria da população brasileira. 

 

5.2.5 O princípio da interdisciplinaridade 

 

Os docentes fazem referência, ainda, como base teórico-metodológica norteadora da 

formação do enfermeiro, a interdisciplinaridade, conforme aparece nos depoimentos 

seguintes. 

 

 
Com as áreas temáticas foi o momento que a gente começou a executar a 

equipe, porque era cada um no seu canto, a gente praticamente não se 

relacionava. A gente não tinha muito contato com as outras disciplinas. E 

isso foi um exercício muito grande, porque a gente já estava exercitando a 
interdisciplinaridade (E2).  

O currículo organizado em áreas temáticas aproximou as disciplinas, os 

docentes [...] exigiu que a gente entendesse um pouco mais sobre 
interdisciplinaridade (E3). 

 

 

Os depoimentos referendam a interdisciplinaridade como desdobramento e como 

determinante da organização dos conteúdos em áreas temáticas, deixando explícita a 

incorporação dessa base na formação na FAEN/UERN no momento em que é feita uma 

avaliação das barreiras e dificuldades que tiveram que enfrentar.  

A interdisciplinaridade pode ser compreendida como a integração entre saberes e 

disciplinas estabelecida por meio de uma nova forma de organizar os currículos e os 

conteúdos, cuja interação pode se constituir em simples comunicação interdisciplinar de 

ideias ou atingir uma integração mútua de conceitos, métodos, procedimentos, epistemologia, 

terminologia, dados e organização (LOUREIRO, 1992).  

A interdisciplinaridade se traduz em uma forma de pensar, implicando a adoção de 

métodos integradores de conteúdos, na transposição da concepção unitária do conhecimento, 

na superação da dicotomia entre o ensino, a pesquisa e a extensão e na visão do processo 

ensinar/aprender em caráter permanente. O conceito não é unívoco, apresentando conflito de 

interpretação (GADOTTI, 1994).  

No entanto, apesar da diversidade de compreensões sobre a interdisciplinaridade no 

que se refere às suas dimensões teóricas, metodologias e de aplicabilidade é considerada 

como indispensável para a superação da atomização e da fragmentação do conhecimento em 

disciplinas, bem como para a ruptura com o aprisionamento ou privilégio do conhecimento 

em áreas circunscritas, colocando-a à disposição do saber, em função da compreensão e busca 
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de soluções às questões cada vez mais complexas das sociedades contemporâneas 

(JAPIASSÚ, 1976; MINAYO, 1990; LIBÂNEO, 1992; GADOTTI, 1994). 

Dessa forma, a interdisciplinaridade se constitui em desafio considerando a 

permanência de visões conservadoras sobre educação no espaço da FAEN/UERN, às 

estruturas político-administrativas que favorecem a compartimentalização dos conhecimentos 

em disciplinas, bem como o uso de metodologia, ancoradas em concepções pedagógicas de 

transmissão. 

A interdisciplinaridade pressupõe o trabalho coletivo. Porém, a manutenção da forte 

hierarquização se constitui em uma dificuldade para que se concretize. Essa hierarquização 

dura nega os diferentes saberes ou acena para uma legitimidade menor e, a partir dessa 

negação ou ausência de legitimação, fragmenta e impede a ação coletiva. 

Nesse sentido, Campos (2000) nos alerta para o fato de que, mesmo que o trabalho 

coletivo seja recomendado como alternativa milagrosa para superar os problemas da 

fragmentação e da desresponsabilização decorrente da especialização excessiva dos 

profissionais, a simples implementação não assegura que se alcance esse objetivo. Por outro 

lado, o simples agrupamento de profissionais não se configura como trabalho coletivo, ou 

seja, não é suficiente os profissionais compartilharem a mesma situação de trabalho ou 

estabelecerem relações pessoais cordiais para se constituírem como trabalho coletivo. 

O trabalho coletivo é resultado da totalidade dos trabalhos parciais, da afirmação das 

diferenças e do reconhecimento do saber do outro para a transformação de uma dada realidade 

social ou para a construção de estratégias de enfrentamento de problemas relativos ao 

processo saúde/doença. Esse reconhecimento reforça a noção de pertencimento ao coletivo, 

produzindo uma outra forma de comprometimento que rompe as fronteiras de seu saber 

específico ou de um espaço de atuação definido (BONALDI et al., 2007). Os diversos 

trabalhos especializados, enquanto expressão do processo de divisão do trabalho em saúde, se 

constituem em parcela do trabalho coletivo em saúde e, portanto, são complementares e 

interdependentes. 

Mas a ruptura com as fronteiras do saber específico ou de um espaço de atuação 

definido em uma sociedade capitalista em que as relações de poder são exacerbadas, os 

interesses divergentes e antagônicos se configuram como um grande desafio. 

A construção e a implementação da interdisciplinaridade e do trabalho coletivo na 

FAEN/UERN, não se configurou e, ainda, não se configura como um processo tranquilo, mas, 

ao contrário, é desdobramento de uma produção diária que é permeada por embates, tensões e 

conflitos, mas também por pactos e negociações. Porém, requer alterações na postura dos 
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docentes, que podem produzir resistência ou mudanças nas relações e práticas. Assim, o 

desafio da interdisciplinaridade e do trabalho coletivo vai muito além da construção de 

modelos pedagógicos. Pressupõem uma visão de mundo na qual se constrói novas relações 

democráticas. 

 

5.2.6 A realização do estágio curricular supervisionado nos dois últimos períodos do curso de 

graduação em enfermagem 

  

Outra base teórico-metodológica norteadora da formação do enfermeiro na FAEN 

referida pelo conjunto dos docentes é o estágio curricular supervisionado que acontece nos 

dois últimos períodos do curso de graduação. Os depoimentos seguintes são ilustrativos desse 

aspecto. 

 

 
Também propôs uma formação [se referindo a FAEN] que visa construir a 

autonomia do aluno durante o estágio nos últimos períodos (E3).  

Trabalhar o estágio nos últimos períodos do curso foi muito importante para 
melhorar a nossa relação com o campo de estágio. Foi um avanço, um 

avanço fantástico a nossa política de estágio que aprofundou a articulação 

ensino/trabalho. (E1).  

 

 

Os depoimentos evidenciam a incorporação do estágio curricular supervisionado ao 

processo de formação do enfermeiro. Na FAEN/UERN, o estágio não se constitui em 

disciplina isolada, nem se configura como a parte prática do que foi trabalhado no momento 

da teoria. Constitui-se como parcela inerente do projeto de articulação ensino/trabalho e 

síntese de todo o processo ensinar/aprender.  

Nesse sentido, o aluno se insere nos serviços de saúde como co-partícipe da produção 

em saúde/enfermagem, momento em que constrói projetos de intervenção para essa realidade 

juntamente com o coletivo de trabalhadores dos serviços, em especial, a enfermagem. Esses 

projetos são construídos considerando demandas pactuadas entre o coletivo de trabalhadores 

quanto a sua necessidade, viabilidade e grau de vulnerabilidade dos problemas identificados 

na realidade concreta. O depoimento a seguir exemplifica essa postura. 

 

 
No estágio o aluno inicia com a captação da realidade. Daí, identifica 

problemas e constrói um projeto de intervenção para aquela realidade que é 

campo de estágio. Mas esse projeto é construído pelo coletivo [ou seja] 
participam da construção os enfermeiros dos serviços, os auxiliares e 
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técnicos de enfermagem, os agente de saúde, os diretores desses serviços. O 

projeto é pactuado entre eles, à partir das necessidades que esse coletivo 

identifica porque quando o aluno sai, o projeto precisa continuar (E1). 

 

 

Essa forma de inserção do aluno possibilita a superação da concepção utilitarista do 

serviço de saúde como espaço somente de aprendizagem, bem como possibilita a construção 

de saberes e práticas que conformam a autonomia do aluno para que esse assuma a finalidade 

do trabalho da enfermagem, ou seja, a coordenação do processo de trabalho da enfermagem.  

Essa forma de conceber o estágio se constitui em tentativa de superação da relação de 

subjugação historicamente estabelecida entre a universidade e o serviço de saúde. A 

universidade usava e, em algumas realidades, ainda usa os serviços de saúde como espaço 

para efetivar as práticas que ela definia como importantes para a formação do aluno. Mesmo 

assim, gerava demandas que não tinham sustentação no período de férias dos alunos. Dessa 

forma, não considerava as necessidades dos serviços e dos usuários, bem como não 

envolviam, nas práticas, os profissionais desses serviços. Assim, os serviços de saúde perdem 

o status de espaço de produção de serviços para se constituírem em espaços de aprendizagem, 

sendo, dessa forma, reduzidos ao estatuto de cenário físico (FEUERWERKER, 2002). 

 

5.2.7 A investigação como eixo norteador da formação 

  

Os docentes acrescentam a investigação como mais uma das bases teórico-

metodológicas norteadoras do processo de formação na FAEN/UERN, conforme 

visualizamos nas falas a seguir.  

 

 
A pesquisa foi muito discutida. No currículo anterior não tínhamos a 

pesquisa permeando toda a graduação (GF1) 
 

A investigação passou a ser eixo norteador da formação. Ela é trabalhada 

desde o primeiro período do curso e o aluno conclui com a defesa da 

monografia. Considero que nesse aspecto a gente avançou muito. Poderia ter 
avançado mais. Infelizmente não avançamos porque os docentes não 

avançaram muito na produção de conhecimento. Foi nesse momento também 

que a gente começou a discutir nossas pesquisas. A nossa compreensão era 
de que a produção de conhecimento deveria atender as necessidades do 

curso. [Com essa compreensão] o docente somente poderia sair para a pós-

graduação com projetos que atendessem às necessidades do projeto político 

pedagógico. [Dentro dessa perspectiva] estrategicamente negociamos a saída 
de docentes para a pós-graduação com a finalidade de retornarem com um 

conhecimento novo e necessário ao projeto político pedagógico. Os 

primeiros docentes que saíram em 1999, a gente conseguiu que realmente 
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voltassem dentro dessa perspectiva. Nesse momento também começamos a 

sonhar e implementamos uma base de pesquisa que infelizmente não foi 

alimentada (E1). 
 

Uma das coisas que esse projeto político pedagógico proporcionou foi a 

possibilidade de crescimento, do docente e do discente, [por ocasião] da 

construção da monografia como trabalho de conclusão de curso (E2). 
 

 

Podemos apreender, nos depoimentos, a importância que a investigação assumiu na 

FAEN/UERN, no período estudado. Constituiu-se em eixo norteador da formação e, 

consequentemente, princípio educativo uma vez que a construção da investigação inicia-se 

concomitante à entrada do aluno no espaço da universidade, ou seja, no primeiro período do 

curso, culminando com a produção de uma monografia, como trabalho de conclusão de curso.  

A incorporação da investigação como eixo norteador da formação viabilizou o incremento da 

produção de conhecimento na instituição, embora não na proporção esperada, se constituindo, 

assim, em um desafio a ser superado no espaço da FAEN/UERN. 

Ao adotar a investigação como eixo norteador para a formação, a instituição 

possibilita a desconstrução do mito acerca dessa prática como sendo exclusiva para pessoas 

especiais e a reconstrói como uma atitude cotidiana. De igual modo, desconstrói a concepção 

de aluno como “alguém subalterno, tendente a ignorante, que comparece para escutar, tomar 

nota, engolir ensinamentos, fazer provas e passar de ano” (DEMO, 2000, p. 15). 

Desse modo, possibilita, ainda, a construção no aluno de uma postura de 

questionamento e de crítica permanente diante da realidade, na perspectiva de compreendê-la 

para além daquilo que a observação imediata permite perceber. Significa, no dizer de Souza 

Filho (2000), trabalhar as ideias, as concepções, as mentalidades e as visões de mundo que 

interiorizamos por meio da socialização e, através da educação geral, reproduzimos na 

universidade. 

Mas a investigação se constituiu, ainda, em instrumento orientador da política de 

pesquisa e pós-graduação da FAEN/UERN uma vez que a liberação dos docentes da referida 

instituição, para processos de capacitação, ocorria mediante necessidade de produção de 

conhecimento identificado no Projeto Político-Pedagógico, (re)orientador da formação do 

enfermeiro. 

De um modo geral, os depoimentos dos docentes relativos às bases teórico-

metodológicas norteadores do Projeto Político-Pedagógico, concebidas nacionalmente, para a 

enfermagem, deixam explícito que foram incorporadas ao processo de formação na 

FAEN/UERN. Porém, podemos perceber que a incorporação de algumas bases ocorreu com 
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um grau maior de dificuldade que outras, se constituindo em desafio, ainda, a ser superado 

pela instituição, como forma de consolidar o projeto formativo.  

 

5.3 As contraposições presentes na implementação do processo de formação 

 

Diante da análise empreendida, até o momento, pudemos observar algumas 

discordâncias que permaneceram na implementação da (re)orientação da formação e que 

aparecem nas falas de alguns docentes como equívocos e fragilidades da formação na 

FAEN/UERN ou a pouca clareza na construção das concepções e diretrizes que estão 

explícitas no Projeto Político-Pedagógico. Por compreenderem dessa forma, acenam com 

novas necessidades.  Podemos visualizar nos depoimentos a seguir. 

 

 
A crítica que a gente faz é que em 1996 a gente tava fazendo uma crítica ao 

sistema de saúde, porque o sistema de saúde que estava posto não era 
exatamente o SUS que hoje está posto. [...] Nessa crítica a gente tem que 

acompanhar as mudanças e saber que a história política e a história das 

políticas de saúde no Brasil também mudaram. Não dá mais só para fazer a 

crítica ao sistema de saúde. Eu tenho que agregar forças, somar forças para 
consolidar esse SUS. E o que a gente sente por parte dos nossos alunos é que 

eles, hoje, ficam muito no discurso político e, não tem uma ação de 

resolução (GF1) 

Eu percebo que o currículo descuidou um pouco da formação técnica, 

primou demais pela formação política e descuidou da formação técnica. 

Tanto que o teórico-prático se desvinculou. Por exemplo, o assunto foi 
administração de medicamentos. Então, eles [ministravam] a aula teórica 

aqui [se referindo a FAEN] e amanhã os alunos vão para o hospital ver 

administração de medicamento e voltam e discutem aqui a administração dos 

medicamentos. Pronto. Terminou. Isso não existe! Cada disciplina tem o seu 
momento teórico-prático, mas também, esse teórico-prático tem que ser um 

momento de convivência lá no serviço de saúde pública (GF1). 

A proposta não é muito clara, nem quanto às concepções, nem quanto ao 
referencial teórico-metodológico. Ele não é claro. A gente não tem clareza, 

por exemplo, quando tá falando de sociedade: que sociedade é essa e porque 

a gente está falando daquela sociedade daquela forma?. A gente não tem 

clareza, dentro do currículo, quando está falando do processo saúde-doença. 
Até, de certa forma, como se o processo saúde-doença fosse muito que 

exclusivamente determinado pelo sistema social e ponto final. Então, a gente 

não tem clareza de muitas coisas (GF2). 

Quando a gente ia para o campo com o aluno, ele não aceitava fazer as 

técnicas porque a concepção que ele tinha é que não ia fazer, ele só ia 

mandar, ele só ia coordenar o processo de trabalho (GF2). 

 

 

Os depoimentos explicitam a existência no mesmo grupo de docentes de uma postura 
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política que se contrapõe, em alguns aspectos, a intencionalidade da formação do enfermeiro 

expressa no Projeto Político-Pedagógico da FAEN/UERN. Essa postura evidencia uma visão 

política que desconsidera o núcleo essencial da formação implementada na instituição, 

referente à articulação entre a formação política e a formação técnica. 

Esses depoimentos reforçam uma postura coerente com a defesa de um projeto político 

de formação para o enfermeiro, centrado numa concepção de educação tecnicista. Nesses 

depoimentos entendemos que a formação política se constitui como marginal, desnecessária e 

que negligenciou a formação do enfermeiro. Dessa forma, dicotomiza-se a formação técnica 

da formação política como se fossem práticas isoladas. Aliás, essas duas práticas somente 

podem ser compreendidas em sua articulação dialética, uma vez que, 

 

 
Nenhuma técnica é neutra para quem a recebe, para quem a pratica ou para a 
mensagem que transmite, pois, em nosso caso, o saber fazer, o como, 

encontra suas justificativas em critérios que vão além da racionalidade 

instrumental. Mais além do logro da eficácia dos meios, devendo encontrar 

respaldo em relação aos fins aos quais serve (SACRISTÁN, 2000, p. 134).   

 

 

As discordâncias políticas relacionadas às bases teórico-metodológicas norteadoras da 

formação comprometeram e, ainda, comprometem a sua implementação uma vez que a 

existência de discordâncias indica que essas bases não foram incorporadas por esse grupo de 

autores das discordâncias.  

Alguns docentes reforçam essa ideia ao afirmar a existência de uma lacuna entre o que 

está previsto no projeto político de formação e a prática dos docentes. Dito de outra forma, as 

interpretações, as posturas políticas divergentes e as resistências ao novo projeto formativo 

foram viabilizando diversos modos de implementação da (re)orientação da formação. Nesse 

sentido, um docente participante do estudo questiona a crítica sobre a lacuna relativa ao saber 

técnico deixado pelo PPP na formação da FAEN/UERN, conforme podemos observar na fala 

a seguir.   

 

Quando é colocado que o currículo tá formando politicamente o aluno, mas 
está deixando um certa lacuna na técnica, fico me perguntando: Isso aí foi o 

currículo, foi a proposta ou fomos nós professores que não demos conta da 

metodologia prática-teoria-prática? O currículo, em momento nenhum diz 
para retirar esse momento de prática, essa vivência que ele [se referindo ao 

aluno] tinha de ter com as técnicas, em especial nos serviços. Nós não 

conseguimos materializar essa proposta.  Uma prova é, que a compreensão 

que a gente teve dessa proposta, ela se refletiu no estágio porque todas as 
práticas ficaram para ser realizadas no estágio curricular supervisionado 

(GF1). 
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Reforçando o depoimento anterior, outro docent, participante do estudo, questiona a 

argumentação, construída por um dos docentes autores das discordâncias, relativa à 

concepção em torno da finalidade do trabalho do enfermeiro, como podemos visualizar a 

seguir. 

 

 
E para ele coordenar [se referindo ao enfermeiro], não precisava ter 

conhecimento das técnicas que estão presentes em todos os espaços onde o 

trabalho de enfermagem acontece? E como ele ia coordenar um processo de 
trabalho quando ele não domina esse processo, quando ele não conhece, 

quando ele não sabe fazer? (GF2). 

 

 

Os depoimentos anteriores reforçam a existência de um embate político entre os 

docentes no que se refere às bases conceituais da formação. Os argumentos apresentados pelo 

grupo de docentes que discorda da orientação política empreendida à formação, não são 

coerentes com as bases teórico-metodológicas norteadoras do processo de formação na 

FAEN/UERN, numa clara demonstração de que não houve por parte desse grupo de docentes 

autores das discordâncias, o aprofundamento teórico necessário sobre as referidas bases. 

Nesse sentido, Buarque (1994) nos alerta quanto ao risco que se corre no espaço da 

universidade, enquanto lócus da reflexão, no momento em que interpreta os fenômenos 

utilizando-se de conceitos sem uma análise cuidadosa de seus significados. Essa forma de 

incorporação, no nível da aparência, compromete o processo de formação mencionado 

considerando que sinalizam com poucas possibilidades de efetivação e, consequentemente, 

mudanças no eixo da formação.  

As bases teórico-metodológicas norteadoras da formação na FAEN/UERN asseguram 

que, a saúde coletiva enquanto campo de conhecimento e de práticas, envolve uma 

conjugação de perspectivas de análises que possibilite ao mesmo tempo avançar na produção 

de conhecimento e orientar as ações e a formulação das políticas de saúde. Desse modo, se 

apresenta como “recurso de luta popular e da crítica-renovação estratégica do „que fazer‟ 

estatal [...] propõe a necessidade de uma ação para a mudança” (BREILH, 1991, p. 128-129).  

Essa forma de conceber a saúde coletiva, ao ser incorporada à formação em 

saúde/enfermagem, pressupõe a crítica permanente sobre as políticas de saúde implementadas 

e a sua consequente resposta aos problemas de saúde, apresentados pela maioria da população 

brasileira.  

Essa postura de crítica permanente possibilita a compreensão do SUS para além da 

aparência, mergulhando na essência, na busca de pontos vulneráveis para uma melhor 
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intervenção na realidade. A crítica não se constitui em ato contemplativo ou irônico diante da 

realidade, mas uma reflexão para uma ação. Assim, a crítica ao sistema de saúde é importante 

e se constitui em um desafio permanente uma vez que permite o desvelar de uma realidade 

para a construção de estratégias de enfrentamento dos problemas de forma mais consistente e 

coerente com essa realidade. 

Esse desvelar leva, ainda, à compreensão da realidade na qual se encontra inserido o 

trabalho do enfermeiro, quem são os seus parceiros, qual o espaço social da técnica e com 

quais interesses políticos assume compromissos; se com os interesses coletivos ou com os 

interesses do mercado. Assumir o compromisso com os interesses do mercado significa, ter 

como parâmetro, para a organização dos serviços os princípios típicos da administração 

empresarial, a partir dos requisitos da demanda por consumo de ações médicas, seguindo os 

padrões de uma racionalidade caracteristicamente capitalista. Assumir o compromisso com os 

interesses coletivos significa organizar os serviços de saúde/enfermagem tendo, como 

parâmetro determinante, o conjunto das necessidades sociais do coletivo (CAMPOS; 

MERHY; NUNES, 1994). A técnica não é um instrumento/ato neutro e sim um 

instrumento/ato político. 

Ressaltamos que a mudança, na orientação da formação do enfermeiro, em nível 

nacional, assumida pela ABEn, oriunda do movimento participação, foi possibilitada pela 

crítica em torno da formação até então operacionalizada que assumia (e, ainda, assume em 

algumas realidades) um caráter tecnicista, cartesiano, curativista que tinha (e ainda tem em 

alguma realidades) o hospital como espaço privilegiado de formação. Ao fazer essa crítica, a 

formação não pode se descuidar da técnica. Porém, necessita (re)situá-la nesse espaço, 

entendendo-a como instrumento de trabalho da enfermagem e não como finalidade. 

Instrumento esse fruto de uma construção histórica, social e política. 

Com a preocupação em (re)situar a clínica no espaço do trabalho em 

saúde/enfermagem, o conhecimento acumulado da saúde coletiva  ccoonnssttrruuiiuu  aallgguummaass  

eessttrraattééggiiaass  ccoommoo  aa  aaddooççããoo  ddaa  integralidade como eixo estruturante das práticas; a ampliação 

da clínica, denunciando o seu processo de degradação e avançando para a clínica do sujeito 

(CAMPOS, 2003); o resgate da dimensão cuidadora no trabalho em saúde (MERHY, 1998); o 

destaque da sutileza e delicadeza da clínica (ARAGON, 2003). 

Nesse sentido, no momento em que a FAEN assume que a finalidade do trabalho do 

enfermeiro é a coordenação do processo de trabalho de enfermagem não significa dizer que a 

técnica perdeu seu espaço na formação. Ao contrário, a técnica passou a ser compreendida 

como instrumento do trabalho do enfermeiro cujas áreas temáticas asseguram uma sólida 
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formação técnica e política. Com essa compreensão, a FAEN possibilita uma formação que 

extrapola o modelo historicamente implementado, de caráter meramente tecnicista, conforme 

discutimos anteriormente. 

A FAEN/UERN, ao assumir essa finalidade para o trabalho do enfermeiro reconhece a 

sua responsabilidade com a direcionalidade técnica do trabalho da enfermagem que foi 

fragmentado para atender aos interesses da produção capitalista. De igual modo, se constitui 

em estratégia de superação da organização autoritária e hierarquizada sob orientação 

taylorista/fordista que, historicamente, permeou (e ainda permeia em algumas realidades) o 

trabalho da enfermagem.  

Portanto, a coordenação do trabalho da enfermagem, enquanto finalidade do processo 

gerenciar do enfermeiro, assegura a especificidade do trabalho desse profissional, mas não se 

esgota em si mesmo. Por outro lado, o gerenciar não é o único processo de trabalho do 

enfermeiro tampouco se configura como gerência de meios/instrumentos do trabalho em 

saúde/enfermagem. Nesse sentido, o assistir/intervir se constitui como um dos processos de 

trabalho do enfermeiro, para o qual as técnicas, os procedimentos, os protocolos, a 

investigação, a educação, a gerência são instrumentos desse trabalho. E, como tal, o 

enfermeiro necessita conhecer e se apropriar dos instrumentos de trabalho, responsáveis pela 

transformação do objeto de trabalho do processo assistir/intervir, como forma de se qualificar 

para efetivar ou coordenar esse processo de trabalho. 

No que se refere à concepção sobre o processo saúde/doença, ressaltamos que, 

considerando as diversas matrizes teóricas surgidas, torna-se necessário revisitar a 

compreensão voltada para o seu caráter de determinação. Essa retomada e revisita significa 

construir a compreensão em torno da diferença entre determinismo e determinação como 

forma de não assumir uma concepção reducionista sobre a determinação do processo 

saúde/doença. 

No Brasil, a interpretação positivista dos determinantes sociais do processo 

saúde/doença tornou-se generalizada já nos anos 90, do século XX, associado a um forte 

movimento de revalorização acadêmica da epidemiologia tradicional. 

Uma rápida pesquisa por assunto na coleção das revistas da Scielo, comprova que a 

abordagem dos determinantes sociais do processo saúde/doença, na qualidade de fatores ou 

variáveis estatísticas, é esmagadoramente hegemônica e que, praticamente inexistem 

atualmente pesquisas fundadas na concepção teórica, originária da epidemiologia social 

(CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA SAÚDE, 2009). A palavra determinação tem 

assumido o sentido de causa, causalidade ou fator determinante. Nesse sentido, se constitui 
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uma necessidade a retomada da reflexão crítica sobre a questão da determinação social do 

processo saúde/doença. 

Essa necessidade de retomar a reflexão crítica e, em especial, de esclarecer a diferença 

conceitual entre determinação e determinismo é reforçada com a divulgação do relatório da 

Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (COMISSÃO NACIONAL SOBRE 

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, 2008). O relatório citado, no entendimento de 

Nogueira (2009), está ancorado no marco teórico positivista que tende para o determinismo 

social, na medida em que interpreta o que é social na saúde unicamente mediante o efeito de 

fatores causais, conforme o modelo das ciências naturais e da epidemiologia clássica. 

Essa compreensão foi veementemente criticada por autores vinculados à Associação 

Latino-Americana de Medicina Social e veiculada em documento no qual expressam entre 

outros aspectos que,  

 

 
los determinantes sociales, al ser convertidos em factores pierden su 

dimensión de formas específicas de las relaciones entre los hombres y de 

ellos com La naturaleza y, facilita su simplificación al ser entendidos y 
expresados como factores de riesgo, elecciones inadecuadas de estilos de 

vida, etc. (ARELLANO; ESCUDERO; CARMONA, 2009, p. 5). 

 

 

Essa forma de compreender a determinação social do processo saúde/doença, no 

entendimento de Nogueira (2008), pode ser interpretada como uma tentativa de estabelecer 

uma posição hegemônica da epidemiologia clássica no debate sobre as questões sociais da 

saúde, descartando ou descaracterizando qualquer contribuição crítica originada da sociologia, 

das ciências políticas e da filosofia. Por outro lado, o relatório se configura como progressista 

quando enfatiza a necessidade de diminuir as desigualdades em saúde em todo o mundo por 

meio de um amplo conjunto de políticas sociais.   

Essa necessidade foi inserida nos debates ocorridos por ocasião do IX Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva, promovido pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva – ABRASCO, realizado no período de 31 de outubro a 4 de novembro de 

2009, em Recife/PE. Na oportunidade, houve o lançamento de uma edição especial da revista 

Saúde em Debate, específica na discussão da temática. 

Corroborando essa discussão, Breilh (2006) nos chama a atenção para o fato de que a 

incapacidade de definir saúde por ela mesma, e a tendência persistente de defini-la pelo lado 

negativo da doença constituem um obstáculo ao impulso de uma nova visão, tão grave quanto 

o da resistência ao coletivo. Essa incapacidade decorre não da falta de conhecimento, mas do 
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predomínio de um modo de conhecer medicalizado, que corresponde a um tipo de prática 

curativa e está ligado à lógica comercial na saúde. 

Com essa compreensão, Laurell (1982, p. 12) já discutia sobre o caráter social do 

processo saúde/doença afirmando que, 

 

 
O processo saúde-doença do grupo adquire historicidade porque está 

socialmente determinado. Isto é, para explicá-lo, não bastam os fatores 

biológicos, é necessário esclarecer como está articulado no processo social. 
Mas o caráter social do processo saúde-doença não se esgota em sua 

determinação social, já que o próprio processo biológico humano é social. É 

social na medida em que não é possível focalizar a normalidade biológica do 

homem à margem do momento histórico. Isso se expressa, por exemplo, no 
fato de que não é possível determinar qual é a duração normal do ciclo vital, 

por ser ele diverso em diferentes épocas. Isto leva a pensar que é possível 

estabelecer padrões distintos de desgaste-reprodução, dependendo das 
características da relação entre o homem e a natureza. 

 

 

De modo semelhante, Breilh (1991) já advertia sobre a necessidade das mediações 

para que a determinação se especifique. Na relação dialética entre o geral, o particular e o 

individual, o movimento geral determina os limites do cotidiano e do biológico; estes também 

participam da determinação, da especificação do movimento. O social, as leis da reprodução 

social, o sistema de contradições da reprodução social determinam as condições dentro das 

quais acontece a história pessoal e o movimento biológico. As condições naturais do 

ambiente, os fenômenos do dia-a-dia e da biologia humana também participam na 

determinação do processo saúde/doença, seja por meio da experiência biológica acumulada 

que define as normas de reação do genótipo dos indivíduos, seja por meio dos processos 

fisiológicos que são possíveis em um fenótipo em circunstâncias históricas específicas. 

Com essa compreensão, o autor reafirma e aprofunda a concepção da determinação 

social do processo saúde/doença e acrescenta que,  

 

 
Nós, seres sociais humanos, temos necessidades e funções fisiológicas 
semelhantes às de outros mamíferos: precisamos comer e temos aspectos 

semelhantes na resposta à tensão (fluxo de adrenalina, elevação da pressão 

arterial, aumento da freqüência cardíaca, etc.), mas nossa fisiologia é 

transformada por nossa existência social (BREILH, 2006, p. 125). 

 

 

O autor acrescenta que em todo processo humano entra em ação, permanentemente, o 

movimento dialético coletivo/individual, social/biológico, de classe/família em um contexto 
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histórico específico, que permite articular espaço e tempo, uma vez que o reducionismo se 

apoia na lógica formal que cristaliza a realidade e observa os fenômenos sem o tempo, ou 

como se o tempo fosse a simples sucessão de conjunturas, ao mesmo tempo que a práxis 

permite entender que todo espaço tem tempo e que todo tempo tem espaço.  

Corroborando a discussão, Garrafa e Cordón (2009) realizam um estudo sobre a 

temática a partir de relações sociais configuradas na produção e acumulação capitalista. 

Avaliando a atenção em saúde como processo, historicamente determinado, os autores 

evidenciam que, na prática dos profissionais de saúde realizada no Sistema Único de Saúde – 

SUS, o custo do trabalho é incorporado ao custo da mercadoria. Esse aspecto contribui para 

um crescente grau de alienação dos trabalhadores de saúde no sistema público, com 

incompreensão das reais razões de adoecimento das pessoas, em especial as mais pobres. No 

entendimento dos autores 

 
[...] dentro do SUS, representativos setores dos trabalhadores da saúde estão 
alienados e integrados em uma espécie de desorganicidade, na reprodução 

inconsciente e mecânica dos condicionantes exteriores da produção, e o pior, 

na maioria das vezes, abstraindo ou mesmo ocultando a deterioração, a fome 

e até mesmo o extermínio de setores da força de trabalho como produto 
direto ou indireto das contradições da produção social capitalista. Não se 

deram conta, por exemplo, que o exercício laboral de grande parte deles 

dentro do SUS já não se dá diretamente com a população produtora e 
assalariada, mas com setores marginalizados da sociedade e em tensão direta 

com setores da produção ( GARRAFA e CORDÓN, 2009, p.394). 

 

 

Com essa compreensão, os autores reforçam e reafirmam a importância da 

determinação social do processo saúde/doença, porém ressaltam a necessidade de construção 

de uma nova atitude de intervenção negadora do status quo, que inclui uma nova postura ética 

e política da força de trabalho em saúde de compromisso com práticas em saúde, capazes de 

atribuir à sociedade o poder sobre seu direito de viver com saúde. 

Essa forma de compreender o processo saúde/doença pressupõe a ruptura com uma 

prática individual, curativa, hospitalocêntrica, bem como a desconstrução da ordem médica 

dominante, na qual se reproduz o interesse para que continuemos a pensar na saúde, apenas, 

sob a forma de doença. Por outro lado, potencializa a implementação, na FAEN, da formação 

de profissionais comprometidos ética e politicamente com o processo de consolidação do SUS 

enquanto política pública, capaz de responder às demandas da maioria da população 

brasileira.    

Temos clareza de que apesar de todos os momentos/movimentos de capacitação 

proporcionados pela FAEN/UERN, eles não foram suficientes para possibilitar uma 
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compreensão mais consistente relacionada as bases teórico-metodológicas (re)orientadoras da 

formação no espaço da instituição, embora esses momentos de capacitação, avaliação e 

planejamento tenham sido esvaziados pelos docentes numa postura de resistência ao novo 

projeto formativo.  

Por outro lado, esse cenário explicita a existência de um outro projeto de formação, 

que não chegou a ser institucionalizado em função dos interesses que moveram grande parte 

dos docentes durante a execução do PROFAE, bem como, pela forte aderência do PPP da 

FAEN/UERN com o projeto político de formação definido nacionalmente para a enfermagem 

e coordenado pela ABEn, conforme discutimos anteriormente. Esses fatos minaram a força 

política contrária existente.  

Podemos, ainda, apreender que a existência das discordâncias relativas as concepções 

e diretrizes norteadoras da (re)orientação da formação explicita a lacuna existente entre 

intenção e gesto, bem como expressa a necessidade de compreendê-lo enquanto processo 

inacabado, que precisa ser, em caráter permanente, criticado, revisitado, desconstruído e 

reconstruído.  

 

5.4 Limites e dificuldades do processo de implementação da (re)orientação da formação 

no espaço da FAEN/UERN  

  

A implementação da (re)orientação da formação no espaço da FAEN/UERN foi 

delineando alguns limites e dificuldades que se configuraram como desafios a essa 

implementação. São desafios relacionados à infraestrutura; ao modelo burocrático que orienta 

a organização da universidade; a apropriação dos docentes sobre as bases teórico-

metodológicas, (re)orientadoras da formação; ao compromisso político dos docentes com o 

Projeto Político-Pedagógico. 

No que se refere aos desafios relativos à infraestrutura, os docentes enumeram a 

ausência de equipamentos de informática evoluídos; o número insuficiente de referências 

bibliográficas dentro das novas concepções de homem, sociedade e enfermagem; e, ainda, a 

necessidade constante de apresentar justificativas para a pró-reitoria de ensino de graduação 

com relação à distribuição da carga horária por docente. 

No que se refere aos desafios relativos à infraestrutura, podemos visualizar nas falas a 

seguir, que ilustram o posicionamento do conjunto dos docente,s participantes do estudo.  
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Boa parte da sistematização desse grupo era feita em casa, porque a 

universidade não tinha equipamentos de informática mais evoluídos. Então, 

juntávamos todo o material [e íamos trabalhar] na casa da professora Y, que 
era onde a gente encontrava computador de ultima geração, computadores 

bons e rápidos. Então, era tudo sistematizado na casa dessa professora (E1).  

Nossa biblioteca setorial tinham poucas referências sobre o novo referencial 

[...] fomos adquirindo com o tempo, mas era um problema porque os livros 
que não tinham um título relacionado à doença ou a enfermagem eram 

confundidos como sendo de outros cursos (E3). 

 

 

Os depoimentos expressam dificuldades que são decorrentes dos escassos recursos 

financeiros destinados à universidade, como desdobramento do que ocorre em nível nacional. 

No entanto, essa situação toma um contorno diferente na UERN tendo em vista se tratar de 

uma universidade pública que sobrevive de recursos financeiros, repassados pelo governo do 

Estado. A UERN não tem autonomia financeira e dessa forma, necessita negociar, a cada ano, 

com cada governo, uma parcela do orçamento como forma de assegurar a sustentação 

financeira da instituição.   

As dificuldades citadas, embora sejam relativas a uma realidade específica, traduzem o 

cenário no qual estão inseridas as universidades públicas no Brasil, decorrente da política de 

educação implementada, no país, sob orientação do Banco Mundial. Para Dourado (2002), as 

orientações do Banco Mundial para a educação dizem respeito à realocação de recursos 

públicos para a educação básica; estímulo à implementação de novas formas de regulação e 

gestão das universidades públicas, que permitam alterações e arranjos jurídico institucionais, 

visando à busca de novas fontes de recursos; redução do investimento na educação superior; 

diversificação do ensino superior. 

Essas recomendações, no entendimento do autor, reestruturam a educação superior 

rompendo com o princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, por 

meio de ações que possibilitam a expansão da diversificação e diferenciação institucional, 

pautada pelo aligeiramento da formação nesse nível de ensino. Por outro lado, têm resultado 

em um intenso processo de massificação e privatização da educação superior, caracterizado 

pela precarização e deteriorização das instituições públicas, negligenciando o papel social da 

educação superior como espaço de investigação, discussão e socialização de projetos que têm, 

como horizonte, a garantia dos direitos sociais. 

As dificuldades relativas ao modelo burocrático que orienta a organização da 

universidade podem ser comprovadas nos depoimentos seguintes. 
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Nosso grande problema, era a justificativa da carga horária dos professores 

de enfermagem porque, às vezes, eu tinha uma disciplina de 100 horas, 120 

horas que tinham 5 professores e a Pró-reitoria [de ensino de graduação] não 
aceitava (GF2).   

Todo semestre é a mesma coisa, sempre temos que fazer o quadro de lotação 

com a carga horária de cada docente. E a Pró-Reitoria não aceita quando a 

carga horária é extrapolada (GF2). 

 

 

Os depoimentos nos possibilitam compreender que os pressupostos que fundamentam 

a estrutura organizacional da universidade em caráter burocrático, se constituem em grande 

desafio para a implementação do Projeto Político-Pedagógico que (re)orienta a formação no 

espaço da FAEN/UERN. Existe uma incompreensão por parte dos profissionais que estão em 

nível da administração central da universidade quanto à formação em saúde/enfermagem e, 

consequentemente, à adoção de uma postura de desrespeito as bases teórico-metodológicas 

que orientam essa formação. Assim, a UERN, define normas/regras universais rígidas fixadas 

para todos os cursos sem atentar para as especificidades ou até mesmo sem considerar o 

Projeto Político-Pedagógico que orienta cada um dos cursos no âmbito da universidade.  

A UERN precisa estar atenta para o fato de que a orientação para a formação está 

fundamentada em diretrizes curriculares e não mais em currículo mínimo. A adoção de 

diretrizes curriculares, como orientação para a construção de Projetos Políticos-Pedagógicos, 

pressupõe estruturas menos engessadas, visando assegurar que cada curso possa construir a 

sua identidade. Assim, a FAEN, ao propor uma formação organizada em áreas temáticas, 

centrada no trabalho coletivo e uma metodologia materializada na relação 

prática/teoria/prática, requer mudanças na própria lógica de organização burocrática das 

instâncias superiores da universidade, implicando uma mudança substancial na sua prática e 

nas relações. 

Nesse sentido, De Sordi (1999) nos chama a atenção para o fato de que grande parte 

das mudanças são sucumbidas devido a entraves originados nas dificuldades de professores e 

gestores pensarem, discutirem, decidirem a partir dos novos pressupostos do que 

propriamente por restrições impostas pela estrutura do modelo universitário, que podem ser 

desafiadas na razão direta da competência e coragem construídas.  

As dificuldades/impedimentos existentes no espaço da universidade, justificados por 

meio da burocracia, no entendimento da autora, podem se constituir em álibis criados para 

desmobilizar esforços de criatividade ou de ousadia pedagógica. De modo geral, contribuem 

para que as mudanças sejam tímidas e em aspectos não substantivos, não ocorrendo grandes 

rupturas. Apenas, as permitidas e devidamente controladas nos embates já travados entre os 
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setores conservadores e as forças inovadoras. 

A universidade é, ao mesmo tempo, espaço de tradição e de transformação. Constrói 

uma prática de preservação da tradição como forma de se manter segura em sua condição e no 

seu status quo. Contraditoriamente, reclama por práticas inovadoras como forma de cumprir 

um papel socialmente outorgado de espaço de produção de conhecimento. É nesse espaço 

contraditório que estão os instrumentos necessários que fundamentam a argumentação política 

para o enfrentamento das questões burocráticas/pragmáticas impostas pela universidade e, 

consequentemente, viabilizam processos de mudança. 

As dificuldades relativas à apropriação pelos docentes com relação às bases teórico-

metodológicas, (re)orientadoras da formação na FAEN/UERN, dizem respeito à compreensão 

das concepções de homem, sociedade, enfermagem, bem como, da metodologia 

prática/teoria/prática, da natureza coletiva da avaliação do processo e da indissociabilidade 

clínico/epidemiológico. 

Com relação à compreensão dos docentes em torno das concepções de homem, 

sociedade, enfermagem, as dificuldades encontram-se implícitas nas falas a seguir. 

 

 
Ficava visível algumas incompreensões [uma vez que] alguns docentes, 

achavam que já dominavam as concepções, já compreendiam concepções de 
homem, de sociedade, de enfermagem enquanto trabalho e de repente, 

naquela avaliação, ficava claro que grande parte dos docentes não dava conta 

de algumas concepções (E2). 

Aquela idéia do ser só biológico, que o homem era um ser social [...] aquele 
conceito que nós havíamos construído, mas que nem a gente mesmo sabia 

que social era esse? Pra gente se livrar de velhas concepções e trazer nova 

concepção de homem, sociedade, enfermagem, a gente encontrava muitas 
barreiras (GF2). 

Nós construímos uma proposta inovadora e quando fomos trabalhar com ela 

[percebemos] as dificuldades: cadê as leituras que a gente não tinha? Aí foi 
um sofrimento porque a gente acreditava na proposta (GF2). 

Realizamos oficinas e mais oficinas porque a gente tinha uma dificuldade 

muito grande de compreender a concepção de sociedade, trabalho, homem, 

processo saúde/doença, gênero (E1). 

 

 

Os depoimentos nos possibilitam entender a dificuldade dos docentes em romper com 

referenciais já consolidados, instituídos, que se materializaram em práticas pedagógicas. 

Desconstruir a lógica do ensino orientado pela racionalidade técnica se constitui em desafio 

para projetos de formação comprometidos com a redefinição da concepção da 

educação/saúde/enfermagem hegemônica na área. Essa redefinição desestabiliza as práticas 
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pedagógicas e geram instabilidades.  

A aproximação com novos conhecimentos, portanto, instituintes, requer o esforço de 

reconstrução do conhecimento, nem sempre aceito ou partilhado pelo coletivo, dificultando o 

movimento de implementação. Na tentativa de assegurar os espaços conquistados, o docente 

isola-se e privatiza o conhecimento, cristalizando o saber. Assim, impossibilita a incorporação 

de uma prática pedagógica crítico-reflexiva, a ampliação das fronteiras do conhecimento e a 

oportunidade de reconstrução do saber (TIMÓTEO, 2000). 

Essa cristalização do saber, no entendimento da autora, é expressão de uma formação 

que tem, por base, o modelo biomédico que limita a compreensão teórico-filosófica que 

embasa as políticas e práticas em saúde, conduzindo o enfermeiro a realizar interpretação dos 

fenômenos limitados ao âmbito da aparência e se tornar fácil alvo de manipulação ideológica 

pelo poder. 

A reconstrução do saber tem que se transformar em busca constante e resultado de um 

trabalho coletivo, uma vez que a realidade não é estática nem imutável. Essa reconstrução do 

saber possibilita a superação de visões anteriores da realidade. Para Buarque (1994, p. 76), “o 

professor pensador não surgirá enquanto não perceber a transitoriedade e a fragilidade de 

qualquer „perfeição‟ e a necessidade de fazer as idéias avançarem pelas dúvidas e 

contestações que eliminam a mesmice”. 

No que se refere à metodologia prática/teoria/prática, as dificuldades podem ser 

observadas na fala a seguir. 

 

 
Mas era o aluno quem estava dizendo que as disciplinas tal, tal e tal não 

estavam dando conta. Eu vou colocar como exemplo a disciplina estágio 

curricular supervisionado [que significou] um despertar para o que estava 
ocorrendo. Os alunos chegaram no estágio sem [vivenciarem a metodologia] 

prática/teoria/prática nas disciplinas que antecedem o estágio. Foi uma 

surpresa muito grande. Muitos docentes compreenderam que deveriam 
trabalhar somente a teoria e a prática teria que ser trabalhada no estágio. Foi 

um equívoco, uma incompreensão da metodologia construída no PPP (E2). 

 

 

O depoimento evidencia a histórica lacuna existente entre a prática desenvolvida e a 

reflexão sobre as bases teórico-metodológicas que orientam a prática pedagógica. Essa lacuna 

traduz, entre outros aspectos, a pouca ou nenhuma clareza, dos profissionais da 

saúde/enfermagem, com relação às bases teórico-metodológicas que fundamentam o trabalho, 

em especial, quando são bases de uso habitual. Esse descompasso entre o pensado e o 

realizado contribui para o isolamento do docente em sua disciplina e, consequentemente, 



347 

 

dificulta a socialização e construção de novos conhecimentos. 

As dificuldades relativas à natureza coletiva da avaliação do processo são visíveis nas 

falas que seguem. 

 

 
A avaliação que ocorria [por ocasião dos] seminários interdisciplinares [se 

constituiu] em uma das maiores dificuldades na implementação do projeto 

político-pedagógico.  O docente era considerado dono do saber e de repente 
estava num espaço coletivo onde a sua prática estava sendo avaliada.  Essa 

foi uma das coisas que mais dificultou a implementação. E isso foi deixando 

os docentes meio inquietos e, até um certo ponto, resistentes em participar 
dos seminários interdisciplinares, porque achavam que a estratégia que 

estava sendo utilizada não deixava-os à vontade, mas colocava-os meio que 

na berlinda (E2).  

Como dificuldade desse momento de implementação eu acho que a questão 

da avaliação coletiva. Trouxe muitos problemas de aceitação (E3). 

 

Os depoimentos evidenciam a intensidade da dificuldade enfrentada por alguns 

docentes com relação à avaliação coletiva da implementação da (re)orientação da formação 

do enfermeiro na FAEN/UERN. A avaliação precisa ser coerente com o processo de 

implementação da formação, reconhecido pelos docentes como sendo de natureza coletiva. 

Ressaltamos que a natureza coletiva da avaliação se constitui em instrumento de 

controle social sobre a qualidade da formação, assegurando transparência à essa prática, o que 

requer a participação de todos os envolvidos com essa formação. Assim, a avaliação pertence 

ao coletivo. 

Desse modo, considerando o Projeto Político-Pedagógico como instrumento que 

orienta os compromissos pactuados pelo coletivo, quanto maior for a sua participação nos 

momentos de avaliação, maior legitimidade será atribuída ao processo, bem como maiores 

serão as possibilidades de enfrentamento dos problemas que porventura, sejam identificados. 

Nesse sentido, Di Sordi (2006) afirma que a avaliação é de interesse coletivo, é bem público 

que prevê controle social uma vez que os resultados e as decisões que ela origina e legitima 

interferem, sobremaneira, nos interesses que extrapolam o espaço no qual ocorre a formação.  

No entanto, a dificuldade de alguns docentes em compreender e incorporar às suas 

práticas as bases teórico-metodológicas, em especial, a indissociabilidade 

clínico/epidemiológico, foi se materializando nas relações de trabalho, conforme evidencia a 

fala a seguir.  

 

 
Quando algumas disciplinas conseguiam trabalhar o novo foi gerando uma 

certa insatisfação [considerando que] se uma disciplina conseguia fazer isso, 
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porque as outras não conseguiam?  Isso foi ocasionando uma „rixa‟ entre o 

modelo clínico e o modelo epidemiológico, porque o grupo da saúde coletiva 

foi audacioso em implementar essa proposta. Foi audacioso porque foi 
buscar a articulação entre os modelos e ousou na metodologia prática-teoria-

prática. Porque acreditava nessa proposta, acreditava que precisava formar 

um enfermeiro com competência técnica, um enfermeiro crítico e reflexivo 

para intervir na realidade, no modelo assistencial, que provocasse mudanças. 
Foi audacioso, porque as primeiras articulações foram feitas de enfermeiro 

para enfermeiro, sem ser institucional (E2). 

 

 

A fala evidencia a relação saber/poder estabelecida entre os docentes, responsáveis 

pelas disciplinas que conformam o modelo clínico em saúde; e os docentes, responsáveis 

pelas disciplinas que constituem o modelo epidemiológico. Esse embate político foi acirrado, 

culminando com a formação de grupos, guetos, conforme depoimentos a seguir.  

 

 
Eu lembro que gente tinha um seminário: A indissociabilidade entre o 
modelo clínico e o modelo epidemiológico, a gente pregava tanto isso, que 

realmente tá na proposta, que o modelo clínico-epidemiológico, eles são 

indissociáveis. Só existe o clínico porque existe o epidemiológico. Só existe 
a epidemiologia porque existe a clínica, se complementam, são 

indissociáveis. E a gente pregou tanto isso. Mas eu acho que aqui dentro, a 

gente formava verdadeiros guetos. De separação, de exclusão. Em 

momentos, em sala de aula, a gente mesmo, nós mesmos separávamos, nós 
mesmos não conseguíamos romper com isso, com essa divisão, com essa 

separação, nós não conseguíamos ser indissociáveis (GF2). 

A dificuldade era de articulação entre o modelo clínico e o modelo 
epidemiológico. A gente não teve maior facilidade na implementação do 

projeto político pedagógico porque existiam grupos rivais. Então, mesmo 

que eu aceitasse a sugestão do outro, mas como eu considerava aquela 

pessoa como meu rival, meu concorrente pessoal, aí eu enterrava [...] (E1). 

 

 

Os depoimentos explicitam as divergências internas que traduzem as contraposições 

relativas ao encaminhamento dado ao processo de formação que tenta romper com anos de 

tradição de uma formação meramente tecnicista. 

As falas evidenciam os jogos simultâneos ocorridos por ocasião da implementação de 

projetos de mudança na formação, ou seja, um movimento (in)tenso em que coexistem o 

desejo de mudar e a necessidade de preservar. Explicita-se um processo de tensão dialética 

entre o instituído e o instituinte, antecipando o tempo de cisão ou de adaptação e retorno ao já 

conhecido. Nesse sentido, existem espaços de resistência e antagonismos, bem como espaços 

de criação e de liberdade. Trata-se de um processo complexo e lento, uma vez que provoca 

uma certa desordem na organização anterior, porém necessária para que uma nova 

(re)organização seja concretizada (DE DORDI, 1999).  
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Essa tensão, presente na realidade da FAEN/UERN, se constitui em expressão do que 

aconteceu (e ainda acontece) em nível nacional com relação à implementação da reforma do 

sistema de saúde, que trouxe esignificativas inovações ao assegurar em lei o direito à saúde e 

ao definir princípios e diretrizes para orientar a política de saúde, os quais alteram, 

substancialmente, o padrão anterior, em especial, ao garantir o acesso universal, equânime e 

integral às práticas de saúde. Esses princípios e diretrizes pressupõem a ruptura com as 

dicotomias existentes no padrão anterior das práticas em saúde, ou seja, 

clínico/epidemiológico, individual/coletivo. 

No entanto, a implementação do SUS, enquanto expressão institucional da política 

pública de saúde, ocorreu de forma concomitante à expansão e consolidação do sistema 

privado (ou supletivo) de assistência à saúde, comprometendo a efetivação dos princípios 

constitucionais e, consequentemente, a superação das dicotomias citadas anteriormente. 

Dessa forma, a implementação da reforma no setor saúde se configura como um 

processo permeado por contradições. Ou seja, ao mesmo tempo que o SUS se institucionaliza, 

contando inclusive com o apoio de novos atores constituídos, a partir dele, se faz em 

condições precárias e de forma incompleta, se distanciando da orientação do movimento de 

reforma sanitária brasileira. Na tensão entre as definições legais que devem ser 

implementadas e o legado institucional anterior, configura-se a política de saúde atual.     

Os desafios relativos ao compromisso político dos docentes com a implementação do 

Projeto Político-Pedagógico que (re)orienta a formação na FAEN/UERN, encontram-se 

materializados na ausência ou na pouca adesão ao PPP e na postura de resistência de alguns 

profissionais.  

No que se refere à ausência ou pouca adesão de alguns docentes à (re)orientação da 

formação do enfermeiro durante o momento de implementação, as falas a seguir são bem 

pertinentes. 

 

 
A gente sempre discutiu que ele era um processo dinâmico. Sendo um 

processo dinâmico, ele [estaria] sempre sendo avaliado e mudando a partir 

das avaliações. Muitas das oficinas que nós fizemos de avaliação apontavam 

para a necessidade de mudanças, até porque o mundo mudava, as coisas 
aconteciam e isso já era esperado. Agora, por que as coisas não mudaram ?  

por que nós, como docentes responsáveis por essas mudanças, não 

enfrentamos e não fizemos acontecer? é muito complexo avaliar isso. É 
muito subjetivo, eu não ouso dizer porque, existiam interesses (E3). 

[...] nos faltou mesmo força, maturidade, coletivo. O coletivo [...] com a 

mesma força que se teve pra construir a proposta ousada, faltou pra avançar 
nessa proposta ousada [...] (GF2) 



350 

 

Os depoimentos nos possibilitam compreender o caráter dinâmico que permeou a 

(re)orientação da formação na FAEN/UERN e o reconhecimento das necessidades de novas 

mudanças apontadas durante o movimento de implementação. Essas novas demandas se 

constituíam em possibilidade de aprofundar a mudança em implementação. No entanto faltou 

ao coletivo, vontade política para assumir as novas demandas, a exemplo da postura assumida 

durante a construção do processo de formação.  

Os depoimentos deixam explícita a existência de interesses políticos, por parte de 

alguns docentes, que interferiram na sua adesão, a esse movimento determinando, entre outros 

aspectos, o silêncio e a omissão diante da implementação do PPP. Em alguns momentos, 

como por ocasião do desenvolvimento do PROFAE, essa postura é exacerbada, como 

denuncia o docente em seu depoimento. 

O Profae foi um avanço pra essa faculdade [uma vez que] colocou a gente 

numa responsabilidade tremenda, num papel absurdo. Ele mostrou que a 
gente era capaz de articular graduação, nível médio e pós-graduação numa 

mesma perspectiva de formação. Mas ele também foi, infelizmente, um 

instrumento de coerção que botou muita gente boa – e quando eu falo muita 

gente boa é que tava a frente da discussão - muitas vezes, eu não diria 
coagidos, mas, com algumas limitações para ir à mesa de discussão se nós 

tivéssemos tido a força da construção ousada, nós tivéssemos tido a força de 

nos qualificar, também, nesse movimento junto. E eu entendo quando se 
coloca, assim: mas a gente não era escutado, Mas ao mesmo tempo, também 

parece que esse negócio funcionou como uma moeda assim: vamos deixar 

assim, que esse negócio tá complicado, o meio de campo tá embrulhado [...] 
(GF2) 

 

 

O depoimento evidencia a cumplicidade na negociação de interesses que permeou o 

desenvolvimento do referido projeto e que comprometeu o movimento de implementação da 

(re)orientação da formação. Nesse sentido, Feuerwerker (2004) nos adverte que toda 

mudança, necessariamente, produz reações e ações dos grupos envolvidos nesse processo, em 

especial, os que se sentem ameaçados. São reações voltadas para a defesa dos interesses da 

sua corporação, são reações de defesa em torno da manutenção do status quo e a defesa dos 

micropoderes contrariados.  

No que se refere à postura de resistência, podemos evidenciar nos depoimentos dos 

docentes, participantes do estudo a seguir. 

 

 
Muitos docentes eram resistentes às mudanças que o processo ia exigindo ao 

ponto de não participar das atividades e eventos organizados pela CEC. E 

esses eventos eram necessidades apresentadas pelo coletivo e muitas delas 
[se referindo às necessidades] saíam dos seminários interdisciplinares (E3). 
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A gente parou mesmo, não fez mais nada. Mas houve um prejuízo muito 

grande. Daí pra frente, ninguém discutiu, vamos fazer do jeito que a gente 

quer, do jeito que eu achar (GF2). 

 

 

Os depoimentos comprovam a postura de resistência assumida por alguns docentes 

durante o movimento de implementação da (re)orientação da formação do enfermeiro no 

espaço da FAEN/UERN, mesmo reconhecendo os desdobramentos para a formação no que se 

refere à qualificação do docente, bem como no atendimento às novas demandas identificadas 

durante o momento de implementação, colocando em questionamento o caráter coletivo e de 

(re)construção permanente.  

A resistência à mudança, apontada no depoimento anteriormente apresentado, é 

histórica, na enfermagem, e é expressão do modelo tradicional da enfermagem no qual a 

bondade, dedicação e subserviência, considerados atributos indispensáveis, sempre foi 

referendado pela formação e reproduzidos no espaço de produção de serviços de 

saúde/enfermagem, por alguns docentes e enfermeiros dos serviços.  Com essa concepção da 

enfermagem, a formação ocorre de modo acrítico e a-histórico, limitado ao âmbito interno da 

profissão, desconsiderando o movimento da história na sociedade. Assim, há um reforço aos 

costumes e tradições (OLIVEIRA, 1990).  

Embora a tradição e os costumes sejam importantes enquanto parte da história e da 

cultura de qualquer categoria, no entendimento da autora, passam a ser instrumentos de 

conservação social quando utilizados como escudo na luta contra as mudanças, como 

acontece em alguns momentos na enfermagem. Essa resistência não se dá, isoladamente, mas 

como desdobramento da pouca organização da categoria, permitindo que seus dirigentes 

atrelem o ensino e o trabalho aos interesses dominantes, distanciados completamente dos 

interesses da grande maioria da população brasileira excluída do acesso a bens e serviços.  

Corroborando essa discussão, Chauí (1993) já afirmava que o novo, instituinte, 

inaugural é temido e combatido. A ideologia teme tudo que é instituinte e fundador e somente 

passa a incorporá-lo quando perdeu a força inaugural e torna-se algo instituído. Não significa 

afirmar que o novo é o melhor, o perfeito. Porém, representa uma outra alternativa que nos 

revela ter algo mais além do horizonte. Assim, é infinito, ilimitado e inacabado. 

O medo guarda uma relação com a institucionalização da vida em sociedade. A sua 

socialização e veiculação fazem parte da institucionalização da dominação social e política 

sobre os indivíduos. Dessa forma, o medo se constitui em instrumento fundamental na 
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socialização dos indivíduos e funciona como um dispositivo de controle da vida das pessoas, 

uma vez que se encontra ligado à ideia de poder (SOUSA FILHO, 1995).  

Nesse sentido, para a enfermagem que sempre teve uma formação hegemonicamente 

tecnicista, privilegiando os conteúdos das ciências biológicas, das técnicas e procedimentos 

científicos em detrimento dos conhecimentos filosóficos, sociais e humanos, o novo, o 

instituinte a deixa desestabilizada, insegura, pois não existe receita ou passos a seguir.  

Nesse movimento, existe um desgaste para todos os envolvidos. Ou seja, desgastam-

se, em especial, os docentes que desejam a mudança, mas sofrem por não saber fazer diferente 

ou não saber desconstruir a forma de organizar sua prática pedagógica e incorporar as novas 

bases teórico-metodológicas que repetem sem compreender o alcance das rupturas que elas 

exigem. No entendimento de De Sordi (1999, p.30),  

 
O receio de abandonar o já dominado e arriscar a mudança na prática 
pedagógica conduzem o docente a acumular repetidos momentos de 

frustração quando se percebe em contradição e sofre a dor do fracasso, dor 

que poderia ser menor se tivesse tentado por inteiro e não em doses 
homeopáticas  

 

 

O como fazer é fruto de uma construção coletiva sem medo de ousar ou correr riscos. 

Correr riscos é necessário para a explicitação das contradições e pontos de superação. Assim, 

práticas instituintes não são construídas “pela apresentação de respostas novas, mas sobretudo 

por novas perguntas que surgem da dúvida” (BUARQUE, 1994, p.69). 

Assim, toda mudança implica movimento simultâneo de riscos e possibilidades, 

considerando que o novo é construído por movimentos sucessivos de aproximações e as 

mudanças suscitam muitas perguntas ainda sem respostas. Mesmo em processos de mudanças 

profundas, existe uma tendência a reprodução de práticas tradicionais. Esse aspecto requer a 

manutenção de espaços coletivos visando possibilitar a reflexão crítica em caráter permanente 

como forma de assegurar a consistência e coerência do processo (FEUERWERKER, 2002). 

Os desafios relativos ao compromisso político dos docentes com a implementação do 

PPP foram assumindo uma nova configuração, ou seja, de acirramento da resistência que, na 

opinião de alguns docentes, atingiram a dimensão da ética. Os depoimentos seguintes são 

ilustrativos desse aspecto. 

 

 
É uma pena muito grande que esse projeto tenha servido como arma para 

destruição de colegas. Porque em alguns momentos da implementação ele 

deixa de ser um projeto coletivo porque há um enfraquecimento desse 
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coletivo [...] A gente sabe que ele tomou uma dimensão diferente da que 

iniciamos na construção, passando a ser usado para destruir as pessoas. 

[Diante desse cenário] a gente fica se questionando: cadê a formação ética e 
política desses docentes que enveredaram pra utilizar o projeto político 

pedagógico como uma arma de destruição do colega? (E2). 

A rivalidade era na busca de ocupar o poder. Por que aceitar o poder de 

determinada pessoa se eu podia ter o mesmo [poder] ? Existia sempre 
alguém dizendo: “eu não permito que o meu colega tenha um poder maior 

que o meu.”  Eu lamento muito quando ouvi e ouço alguns colegas dizerem 

que fizeram determinada coisa com outro colega somente para derrubá-lo. 
Eles não vêem que não era o outro que ele queria e estava derrubando, mas o 

projeto político pedagógico [no qual] ele deveria estar inserido e [com o 

qual] ele deveria estar envolvido? Felizmente não aconteceram coisas piores, 

mas ocorreram baixas no processo. Como a necessidade da mudança era 
maior houve uma sustentação para não deixar cair. Mas, a gente enfrentou 

dificuldades (E3). 

 

 

As falas evidenciam as relações de poder estabelecidas no interior da FAEN/UERN 

durante o movimento de implementação da (re)orientação da formação do enfermeiro. É no 

interior das instituições que essas relações adquirem concretude, uma vez que o poder não é 

um objeto, não é um controle de instituições. Assim, somente podemos entendê-lo em sua 

materialidade, no seu funcionamento diário, expresso nas micropráticas do poder, a partir dos 

diversos instrumentos políticos que constituem as nossas práticas (FOUCAULT, 1999).    

O poder, no entendimento do autor, não é necessariamente repressivo considerando 

que pode induzir, seduzir, dificultar ou facilitar processos, ampliar ou limitar. Por outro lado, 

o poder não é algo que se possui, mas sim, que é praticado, exercido, disputado, delineando 

diversas formas de governo, cujas estratégias são ambíguas, podendo assumir um caráter de 

dominação ou de resistência.   

Porém, as relações de poder produzem um determinado saber e, somente podem ser 

entendidas na sua articulação. Desse modo a formação é expressão de um saber e, 

consequentemente, corporificação de relações de poder. No caso da FAEN/UERN, o Projeto 

Político-Pedagógico, em implementação, traduz um saber/poder que se constitui na 

possibilidade de materialização da (re)orientação da formação hegemonicamente efetivado 

nesse espaço institucional. Isso evidencia a importância e a responsabilidade do docente no 

sentido de viabilizar a concretização desse projeto formativo. 

As relações de poder evidenciam o embate ocorrido por ocasião da implementação da 

formação na FAEN/UERN. E é, nesse embate, que se originam os conflitos, as tensões, as 

rupturas que podem possibilitar a construção de novas formas de relações de trabalho, com 
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espaços abertos à reflexão coletiva. Para mudar, é preciso sentir-se desconfortável. O 

depoimento seguinte é um exemplo dessa postura.  

 

 
Esses embates, essas questões, tudo isso faz parte do processo de 

implementação. Ele é desse jeito pra romper paradigmas. As mudanças são 
feitas de construções e reconstruções.  Então tem momentos que recua um 

pouquinho, talvez até pra depois revigorar com mais ênfase, com mais força. 

Eu acho que no processo de construção isso acontece. Se não acontecesse 
nada disso era sinal que o projeto não estava incomodando ninguém, era 

sinal que não estava acontecendo mudança nenhuma. A mudança mexe, ela 

mexe com poder, mexe com sentimento, mexe com as pessoas, mexe com 
tudo.  Eu acho que foi muito salutar, fez parte, porque se não fosse isso 

muita gente tinha ficado acomodada. Então, foram com esses embates 

teóricos, esses problemas, essas brigazinhas internas que muita gente 

cresceu. Agora, concordo que acabou extrapolando as esferas da ética (E1). 

 

 

Embora reconhecendo que os embates extrapolaram a dimensão da ética, o 

depoimento desse docente evidencia que eles foram e continuam sendo importantes para 

provocar, nos docentes, uma situação de desconforto e, a partir desse desconforto, construir 

potencialidades para uma nova prática. Especialmente porque, nesse movimento de 

implementação, nem todas as respostas estão dadas e nem todos os instrumentos construídos 

e/ou disponíveis. 

De igual modo, com o aprofundamento da implementação do PPP novos desafios são 

evidenciados e, consequentemente, vão gerar novas oposições e resistências, fundamentais 

para a construção de novas estratégias, bem como para o estabelecimento de novas pactuações 

e adesões. Assim, o desconforto é inerente ao processo, pois existem vários pontos de tensão e 

divergência.  

Porém, nos adverte Feuerwerker (2004) que, nesse movimento, existe o risco de 

redução dos espaços coletivos de reflexão organizada, o que implica riscos em torno da perda 

de legitimidade e limitação da capacidade de produzir novas estratégias para os novos 

desafios que podem surgir. 

Assim, os projetos de mudança, no entendimento da autora, se constituem em espaços 

de construção permanente do novo e embate entre práticas instituídas e instituintes. A 

ausência de uma gestão estratégica pode significar perda de poder, mesmo que ele tenha sido 

suficiente para começar a enfrentar os desafios. Essa situação pode comprometer a 

consolidação da mudança. O saber e a experiência acumulados são instrumentos que 

permitem reverter situações desfavoráveis a partir da mobilização coletiva. 
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Porém, contrapondo-se a essa discussão, outro docente, participante do estudo, 

acredita que não existiram embates teóricos e sim pessoais, conforme podemos observar no 

seu depoimento. 

 

 
O problema é que não existiam embates teóricos [...] Pra mim, o salutar, 

seria o crescimento à partir do embate teórico. Ter grupos com uma proposta 

[de formação] que tivesse consistência teórica para estar discutindo. Mas não 
foi teoricamente, foi pessoal, individual Quem era contrário [se referindo ao 

PPP] não discutia teoricamente (E2). 

 

 

O depoimento questiona a natureza do embate ocorrido durante a implementação da 

formação do enfermeiro, provavelmente por não existir consistência teórica nas 

argumentações do grupo de docentes contrário à orientação política empreendida à formação 

em questão. Deixa implícito que essa argumentação limitava-se ao âmbito da aparência dos 

fenômenos, sem mergulhar na sua essência, comprometendo o aprofundamento da 

implementação do referido projeto de formação.  

Reforçando a contraposição anterior, outro participante do estudo enfatiza que, no 

movimento vivenciado na FAEN/UERN não existiu um referencial teórico consistente, 

conforme podemos observar no seu depoimento. “Nesse processo a gente não percebe que 

existe um referencial teórico de peso pra se contrapor a esse projeto político pedagógico” 

(E3). 

Essa argumentação do participante vem reforçar a não consensualidade das opiniões 

relativas à temática. As opiniões divergem no aspecto relativo à natureza dos embates 

ocorridos, ou seja, se teóricos ou pessoais, uma vez que deixa implícito que existe um 

referencial teórico permeando o embate, porém não conseguiu acumular força política para 

uma nova mudança. 

Esse depoimento nos possibilita apreender que apesar dos embates existentes durante a 

(re)orientação da formação do enfermeiro na FAEN/UERN, que expressam as contraposições 

existentes, o saber, a experiência acumulados e a articulação com os movimento nacional de 

(re)orientação da formação do enfermeiro, se constituíram em instrumentos imprescindíveis 

para dar sustentação ao mencionado processo de formação. No entanto, adverte Feuerwerker 

(2004) que é essencial continuar acumulando poder e mobilização, e, os espaços de reflexão 

crítica são fundamentais.  

Mas, esses embates, na opinião de um dos participantes do estudo, possibilitaram o 

crescimento do conjunto dos docentes, conforme podemos visualizar no seu depoimento.  
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Eu acho que o processo vivenciado na FAEN possibilitou o aprofundamento 

teórico de todas as pessoas. [Embora] que, ainda, de forma imatura e sem 

fazer as devidas articulações, houve uma apropriação das concepções. Mas 
tem aquelas pessoas que continuam defendendo determinadas posições, 

mesmo sabendo a diferença, mesmo sabendo que estão regredindo em 

determinados aspectos. Mas preferem negar o novo e continuar no velho 

(E1). 

 

 

Podemos apreender que movimento de implementação da formação do enfermeiro, no 

espaço da FAEN/UERN, possibilitou a qualificação do conjunto dos docentes, embora que os 

níveis de apropriação das bases teórico-metodológicas tenham ocorrido de modo diferenciado 

entre eles. Por outro lado, deixa implícito que se constituiu em um processo permeado por 

embates entre as escolhas políticas, éticas e pedagógicas, nem sempre coerentes com a 

orientação do projeto de formação em implementação.  

 

5.5 Viabilidade da formação diante da conjuntura política  

 

Apesar dos embates, contradições, conflitos e fragilidades de natureza teórico-

metodológica, o processo de formação da FAEN/UERN, construído a partir de 1986 e 

implementado a partir de 1996, foi considerado viável por parcela significativa dos docentes, 

participantes do estudo. Esses docentes fazem referência a essa viabilidade tendo, como 

parâmetro, por um lado, a experiência acumulada, por eles, durante o movimento de 

implementação do Projeto Político-Pedagógico. Por outro lado, a avaliação que fazem do 

trabalho dos egressos desse projeto de formação, considerando a observação das suas práticas 

na produção dos serviços de saúde e educação. 

Como forma de expressar essa viabilidade, eles identificam aspectos que consideram 

potencializadores, conforme visualizamos na síntese a seguir, que reúne fragmentos dos 

depoimentos dos docentes.  

 

 
implementamos uma mudança muito grande nos nossos campos de prática 

tanto no modelo clínico como no epidemiológico  (E1) aprofundamos a 

política de articulação ensino/trabalho, aliás, essa foi uma das políticas que 
mais avançou na FAEN  (E1) adotamos uma formação que tem como ponto 

de partida as necessidades sociais e como eixo norteador a investigação (E3) 

a produção e socialização de trabalhos de docentes e discentes em eventos 
não só no Brasil mas também no exterior (E2) A nossa compreensão era de 

que a produção de conhecimento deveria atender as necessidades do curso. 

[Com essa compreensão] o docente somente poderia sair para a pós-
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graduação com projetos que atendessem às necessidades do Projeto Político-

Pedagógico (E1) a política de interiorização (E1) a construção da 

monografia como trabalho de conclusão de curso que proporcionou o 
crescimento do docente e do discente (E2) a formação impulsionou a 

participação de docentes e discentes em eventos (E3) a inserção desses 

alunos [se referindo aos egressos] por meio de concurso público em serviços 

de saúde e na própria academia, muitos assumindo cargos de secretários 
municipais de saúde (E3) conseguimos fazer uma articulação mais 

aproximada entre o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente já compreendia, 

por exemplo, a extensão como parte inerente da licenciatura (E1) na 
articulação, que alguns docentes já conseguiam fazer, entre as áreas de 

conhecimento, construídas coletivamente, com as disciplinas e conteúdos 

trabalhados, [bem como] entre as disciplinas e entre os conteúdos (E1) 

quando nossos alunos iam participar de eventos, específicos para estudantes, 
eles chegavam entusiasmados com as discussões que aconteciam nesses 

eventos onde eles faziam a diferença com as discussões que realizavam 

sobre gênero, processo gerenciar, trabalho, saúde coletiva porque eles 
vivenciavam na FAEN (E2) o nosso projeto político pedagógico também 

contribuiu com as produções dos docentes que saíram para a pós-graduação 

fornecendo a fundamentação e argumentação (E3) quando a gente 
apresentava o nosso projeto político pedagógico por aí afora, o pessoal 

ficava extasiado com a nossa proposta de licenciatura, porque [vários] cursos 

no país inteiro tiveram dificuldades em vencer o loby da educação. E quando 

a gente mostrava o grande exercício que a gente fez, de construção coletiva 
com os professores da educação, o pessoal ficava impressionado com o 

nosso avanço (E1) o quadro de professores na sua grande maioria vivia 

realmente a vida da universidade. E isso facilitava a implementação desse 
novo currículo (GF1) acho que [a assessora] teve uma participação muito 

importante, porque vivenciava a mudança em nível nacional, trazia para a 

FAEN e o reitor que embalava nossas loucuras e possibilitava as condições 
necessárias para que a gente participasse dos eventos em nível nacional e 

internacional (GF2)  

 
 

Os aspectos citados evidenciam o potencial transformador do Projeto Político-

Pedagógico da FAEN,/UERN que significou a tentativa de superação do modelo meramente 

tecnicista, centrado na doença que caracterizava o ensino na instituição citada e na formação 

em saúde/enfermagem de modo geral. Assim, avançou para a construção e implementação de 

uma formação comprometida com o atendimento das necessidades sociais da maioria da 

população brasileira. 

Diante desses aspectos potencializadores do PPP, os docentes reafirmam a viabilidade 

da referida formação considerando o caráter coletivo e de construção permanente, bem como 

a articulação e contribuição possibilitada ao serviço de saúde e ao processo de qualificação 

docente, embora reconhecendo que existem novas necessidades, diante do cenário no qual se 

encontra inserida a formação em saúde/enfermagem.     

O caráter coletivo e de construção permanente é apresentado, por alguns docentes, nos 

depoimentos seguintes. 
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A implementação do projeto político pedagógico nos ensinou que a gente 

dormia com uma coisa e acordava com outra. Então, eu acho que esse 

processo de construção coletiva, até por ser coletiva, a cada dia precisou e 
precisa de mudança. Com essa compreensão, no final de 2005 já tínhamos 

uma proposta de mudança: quando a gente aprofundava alguns conceitos; 

redefinia a licenciatura; reconstruía as políticas. As mudanças são 

necessárias. [Porém], como todo processo, não está pronto. Fizemos o 
possível diante da resistência do docente, mas tivemos grandes mudanças 

(E1). 

Hoje, a gente tem a consciência de que esse trabalho não termina [...] esse 
projeto estará sempre em construção e que todos têm que partilhar desse 

processo (GF2). 

 
 

O caráter de construção permanente possibilita à formação movimentos de 

reconstruções constantes, de rumos e de rotas, considerando as novas necessidades sociais que 

se evidenciam sob a forma de problemas de saúde do coletivo, bem como da conjuntura na 

qual se insere esse projeto formativo e do compromisso ético e político assumido pelo 

coletivo de trabalhadores envolvidos com a formação.  Dessa forma, possibilita avaliar a 

coerência entre o projeto pensado e o que efetivamente está sendo concretizado, bem como se 

constitui em momento que contribui para a ampliação do comprometimento e a qualificação 

desses trabalhadores.  

Esse processo de formação pressupõe a superação das fragmentações e cisões 

presentes no espaço da formação e nos serviços de saúde/enfermagem, o que se configura 

como desafio em função da heterogeneidade que caracteriza esse coletivo, mas também pela 

potencialidade que a articulação desses diferentes profissionais, com diferentes saberes e 

práticas, têm de produzir em educação/saúde/enfermagem (BONALDI et al, 2007). De igual 

modo, pressupõe quebrar as barreiras do isolamento, construindo a noção de responsabilidade 

coletiva. Ou seja, se refere a uma postura política que está condicionada à responsabilização 

de alguém por algo que não tenha feito, mas por seu pertencimento ao coletivo.  

Alguns docentes reconhecem o caráter inovador e ousado da formação na 

FAEN/UERN, dentro do período estudado, conforme os depoimentos que seguem.  

 

 
Eu hoje faço uma avaliação que essa proposta de formação que está sendo 

implementada é uma proposta de formação muito inovadora (GF2). 

Eu avalio como um projeto audacioso, porque mudou totalmente a 
concepção de enfermagem, de homem, de sociedade [...] assumiu o 

compromisso com o atendimento as necessidades sociais (E2). 
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A FAEN foi ousada quando implementou um processo de formação 

articulando os três níveis de formação e em articulação com os serviços (E1). 

 
 

Embora reconhecendo a necessidade de mudanças, o caráter inovador e ousado da 

formação na FAEN/UERN é percebido nos depoimentos dos docentes, não somente por eles, 

mas tem um reconhecimento em nível nacional, em especial, com a divulgação dos resultados 

da Pesquisa EnsinaSUS, discutida anteriormente. Essa pesquisa fortalece a viabilidade do 

processo de formação uma vez que reconhece o seu potencial inovador.  

A projeção da FAEN/UERN, no cenário nacional, não somente por ocasião da 

pesquisa mencionada, mas pela experiência acumulada com a implementação de um projeto 

de formação sob novas bases que superam o ensino meramente tecnicista e instrumental, 

assegurou legitimidade à formação na instituição como constatamos no depoimento seguinte. 

 
Iniciamos o nosso processo de mudança procurando pessoas em eventos, 
pedindo material, comprando textos, entre tantas coisas. E hoje, somos 

procurados nos eventos nacionais para socializar material e a experiência 

com uma formação diferente. Várias universidades fazem menção o tempo 
todo às propostas que construímos. Quer dizer utilizaram a mesma estratégia 

que a gente utilizou pra criar, por exemplo, as políticas de extensão, 

investigação, articulação ensino/trabalho. E eles citam lá, na notinha de 

rodapé, que foi usado como referência o nosso processo de construção aqui 
em Mossoró. Então, nós servimos não só para as mudanças ocorridas aqui no 

município e na região, mas também a nível nacional a gente tem uma 

participação muito importante, quer dizer de repente era uma proposta que 
estava colocada e nós fomos os primeiros a começar implementar no curso 

de especialização, a começar a colocar como ele era viável (E1). 

 
 

Além de constituir referência para outras universidades no país, a inserção da 

FAEN/UERN nos serviços locais de saúde/enfermagem, contribuindo com a reorganização 

não somente desses serviços, mas na política de saúde do município, também assegurou 

legitimidade ao processo de formação como podemos constatar nas falas a seguir. 

 

 
Eu gostaria de ressaltar a repercussão que a mudança trouxe para Mossoró 

na área da saúde. Nós qualificamos nossos serviços, qualificamos os nossos 
campos de estágio, colaboramos com a discussão e construção do SUS em 

Mossoró. Esse processo de formação foi riquíssimo para os docentes (E1). 

Nós tínhamos assento no Conselho Municipal. Participávamos ativamente. 
Inclusive, todas as conferências de saúde, realizadas em Mossoró, tiveram a 

Faculdade de Enfermagem a frente na [organização]. Nós colaboramos para 

esse processo que está sendo vivenciado em Mossoró. Hoje nós estamos com 

a rede municipal [constituída de] 60 unidades básicas de saúde e em todas 
elas nós estivemos e estamos presente, nós estamos nesse processo de 

construção. Eu acho que nós docentes da Faculdade de Enfermagem, 
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passamos por um verdadeiro processo de formação nessa construção. Tanto 

nós, quanto os enfermeiros dos serviços de saúde. A contribuição da FAEN 

na saúde de Mossoró é inquestionável. Aliás, não foi só pra Mossoró [haja 
vista] que a gente tem enfermeiro [egressos da FAEN] por esse Brasil todo 

(E1). 

 

Se a gente for levar em consideração todo esse movimento de construção e 
reconstrução permanente, a gente percebe que o projeto possibilitou a 

qualificação do docente, do discente e do serviço [uma vez que esteve] 

preocupado com a formação de um profissional capaz de contribuir com a 
reorganização do modelo de atenção à saúde e capaz de intervir na realidade, 

na perspectiva de contribuir com o seu processo de transformação (E2). 

 
 

Os depoimentos nos levam a compreender o poder articulador e aglutinador da 

formação na FAEN/UERN, apesar das limitações existentes quanto à consistência conceitual 

e experiências acumuladas. 

Essa experiência acumulada permitiu a qualificação não somente dos serviços, mas 

dos docentes e discentes envolvidos com a formação e, consequentemente, do próprio 

processo de formação, que acumulou forças para assegurar a implementação do Projeto 

Político-Pedagógico. A construção de parcerias, fora do espaço da universidade, se constituiu 

em estratégia importante para a legitimação do projeto. 

Embora reconhecendo o caráter inovador e ousado do Projeto Político-Pedagógico que 

(re)orienta a formação na FAEN/UERN, existe um consenso entre os docentes, participantes 

do estudo, com relação a novas necessidades que precisam ser a ele incorporadas. As falas a 

seguir são ilustrativas dessas necessidades. 

 

 
Eu faço uma avaliação positiva do projeto apesar das varáveis intervenientes. 

Mas ela tem muito, ainda, a ser discutido, refletido, ampliado (GF2). 
Eu avalio como um projeto audacioso. E, como é processo, necessita estar 

aprofundando alguns aspectos, em especial, a questão da avaliação e revendo 

as linhas de pesquisa (E2). 

Todos os fóruns que a gente vai na área de saúde se discute o quê? O cuidar, 

a humanização, a integralidade. Assim, a gente começou a sentir a 

necessidade de rediscutir esse nosso projeto pedagógico e em especial 

discutir essas concepções pra mudar ou pra não mudar, mas que há 
necessidade de se rediscutir (GF2). 

 
 

Os depoimentos acenam com algumas demandas para o Projeto Político-Pedagógico 

da FAEN/UERN, evidenciando alguns aspectos, de natureza teórico-metodológica, que 

necessitam ser aprofundados e/ou discutidos. Mas, existe uma preocupação acerca dessas 

demandas, conforme podemos visualizar no depoimento seguinte. 



361 

 

 

 
Eu avalio que esse projeto é viável. Precisa de mudanças porque tudo muda. 

Mas, mudanças com coerência, com responsabilidade, com compromisso. 

Mudança que vá somar, acrescentar alguma coisa melhor e não tirar por tirar 
(E3). 

 
 

O docente, em seu depoimento, reconhece a necessidade de mudança na formação na 

FAEN/UERN, no entanto, deixa clara a preocupação com o caráter dessa mudança. Deixa 

explícita a necessidade de (re)visitar o Projeto Político-Pedagógico, com base no que já existe 

construído e implementado. 

Essas novas/velhas necessidades reforçam o caráter processual e de construção 

permanente que permeou o movimento de (re)orientação da formação, na instituição citada, 

construído a partir de 1986 e implementado a partir de 1996. Porém, essas novas/velhas 

necessidades vão exigir, mais uma vez, o esforço coletivo nas discussões e na (re)construção. 

Isso demanda tempo e envolvimento intenso desse coletivo.  

Tempo e envolvimento para realizar um estudo aprofundado sobre algumas bases 

referenciais, na perspectiva de identificar o contexto no qual são (re)conhecidas e/ou 

(re)afirmadas, bem como o compromisso social que assumem e a repercussão para o processo 

de formação. Como desdobramento desse momento/movimento, proceder a reconstrução de 

forma madura e consistente.  

No entanto, o depoimento de alguns docentes enfatiza a preocupação atual (2008) com 

a continuidade do movimento de (re)orientação considerando a ausência de disponibilidade, 

de parcela significativa dos docentes da FAEN/UERN, para esse processo, deixando implícita 

a inviabilidade da formação referida, conforme observamos no depoimento a seguir. 

 

 
Eu só tenho uma preocupação, é que essas demandas que estão chegando, se 
o nosso quadro de docente vai dar conta. O que me preocupa é que as 

pessoas que trabalham hoje e estão à frente da faculdade, até por necessidade 

de sobrevivência, estão engajadas em vários processos [se referindo a outros 

vínculos empregatícios]. Não só aqui [se referindo ao vínculo com a FAEN]. 
Isso sempre existiu, mas era bem menos. Hoje cresceu muito. Então, eu não 

vejo disponibilidade, eu não vejo dedicação como a que a gente teve. Hoje, a 

gente tem quatro ou cinco professores em uma disciplina, mas a gente não vê 
pesquisa, a gente não vê extensão, a gente não vê ninguém participar dos 

congressos, a gente não vê ninguém publicar nada, nem um artigo, nem nada 

[...] Aqui teve uma época que até no Chile tinha gente apresentando trabalho. 
Hoje, eu não vejo nada disso e isso preocupa (GF2). 

 
 

O depoimento evidencia a preocupação desse grupo de docentes com o 
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aprofundamento da (re)orientação da formação do enfermeiro, considerando o vínculo 

empregatício de uma parcela significativa dos docentes da FAEN/UERN, com outras 

instituições.  

Não temos a pretensão de proceder uma análise sobre os determinantes que 

impulsionaram o acúmulo de vínculos empregatícios por parte significativa dos docentes da 

referida instituição, o que interfere na sua disponibilidade para com a formação. Mas 

explicitar que essa condição poderá comprometer o projeto de formação, em suas bases 

teórico-metodológicas, bem como as políticas construídas e em implementação, além de 

desconstruir o caráter coletivo e processual que assumiu o movimento de (re)orientação citado 

a partir de 1986. Consequentemente, repercutir no perfil do egresso e na qualidade social 

dessa formação. De igual modo comprometer o papel da universidade no sentido de assegurar 

a concretização da sua missão institucional, ou seja, produzir de modo articulado, 

ensino/pesquisa/extensão. 

No entanto, o Projeto Político-Pedagógico que (re)orienta a formação na 

FAEN/UERN encontra limites no contexto das políticas sociais implementadas no Brasil, nos 

anos 1990, uma vez que assumiu uma configuração de base neoliberal. Esses limites são 

expressos na expansão e consolidação do sistema privado de assistência à saúde, regido pelas 

regras do mercado, fortalecendo o modelo de formação curativo, individual, e especializado. 

Essa reconfiguração das políticas sociais compromete a consolidação dos princípios e 

diretrizes do SUS, delineados pelo movimento de reforma sanitária brasileira.  

Porém, essa nova ordem econômica e política, como desdobramento dos modelos 

econômicos mundiais, embora imponha limites, não inviabiliza o movimento de 

implementação do Projeto Político-Pedagógico citado, considerando a sua articulação com a 

política de formação delineada para a saúde/enfermagem, em nível nacional. 

Por outro lado, existe um cenário favorável a sua implementação, momento em que a 

reforma sanitária brasileira reaparece no discurso político da saúde. As reuniões do Fórum da 

Reforma Sanitária brasileira, a partir de 2005, e a (re)fundação do CEBES, a partir de 2006 

são exemplos da retomada do movimento em torno da reforma sanitária brasileira. No âmbito 

governamental, iniciativas como o pacto pela saúde, a política de educação permanente em 

saúde, a política nacional de promoção da saúde e a conclusão dos trabalhos da Comissão 

Nacional de Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) apontam, igualmente, para o 

fortalecimento da reforma sanitária brasileira. 

De igual modo, a incorporação de parte do discurso da reforma sanitária brasileira pela 

12ª CNS significou novas possibilidades na conjuntura. Nesse sentido, afirma Bahia (2005, 
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p.446), “ a retomada das diretrizes da Reforma Sanitária na 12ª Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 2003, repôs o debate da saúde no contexto dos direitos da cidadania e da 

conquista de uma democracia efetiva”.  

Corroborando o debate, Paim (2008, p. 15), faz um estudo sobre a Reforma Sanitária 

Brasileira questionando o seu caráter de promessa não cumprida. Assim, afirma que a 

reforma, em sua ideia original, não se reduz 

 

 
a uma proposta de política de saúde, senão através desta, uma 

democratização da vida social, para o que deveria implicar-se em uma 
reforma democrática do Estado. A Reforma Sanitária Brasileira, portanto, 

não se reduzia a uma política de proteção social ou a uma reforma setorial 

(as saúde), buscando uma reforma geral da sociedade brasileira. Lembremos, 
nesse sentido, de seus constantes subtítulos: melhoria das condições de saúde 

(entenda-se necessidades em saúde) e de qualidade de vida da população 

brasileira (entenda-se um projeto de socialidade).  
 
 

É no sentido da perda desses subtítulos que o autor reclama da promessa não cumprida 

pelas forças que apostaram na transição democrática. Porém não significa admitir que essa 

reforma tenha sido encerrada tampouco tenha esgotado a sua agenda política. 

Entretanto, mesmo diante de uma conjuntura favorável à mudança, não significa dizer 

que ela (a mudança) ocorrerá de forma automática. Assim, a viabilidade de qualquer 

movimento de mudança na formação é resultado de uma construção, embora considerando a 

conjuntura na qual se encontra inserido esse processo de formação. O Projeto Político-

Pedagógico da FAEN/UERN torna-se viável, considerando os limites das estruturas e do 

contexto no qual está inserido, bem como, pelo seu caráter coletivo e de construção 

permanente, além da legitimidade conquistada no município de Mossoró e em nível nacional. 

Legitimidade essa possibilitada pela experiência acumulada e pela qualidade do trabalho do 

egresso dessa formação. No entanto, enfrenta desafios a superar que podem conduzi-lo por 

um caminho diferente do planejado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Realizar esse estudo sobre o processo de formação do enfermeiro no espaço da 

FAEN/UERN, situando-o no contexto do movimento da reforma sanitária brasileira, na saúde 

e do movimento participação, na enfermagem, possibilitou a elaboração de uma síntese 

provisória com base nas análises procedidas durante o percurso do estudo em foco. 

Nesse sentido, podemos apreender que o setor saúde tem passado, historicamente, por 

sucessivos movimentos de recomposição das práticas em saúde decorrentes das distintas 

articulações entre Estado e sociedade que definem, em cada conjuntura, modelos e políticas 

de saúde, conforme o embate estabelecido entre forças sociais, que se defrontam em defesa de 

seus interesses. Nesse embate, as práticas em saúde têm assumido, historicamente, um caráter 

curativo, individual, privatista, com ênfase em procedimentos e centrado no hospital, 

conformando o modelo biomédico de intervenção em saúde.  

Esse modelo tem se mantido hegemônico por atender aos interesses do capital uma 

vez que estimula o uso abusivo de medicamentos e a utilização intensiva de equipamentos e 

instrumentos de diagnóstico e tratamento, cada vez mais sofisticados que se tornam 

rapidamente obsoletos. Essa característica introduziu uma nova dinâmica no trabalho em 

saúde, determinado pelos avanços científico-tecnológicos da indústria de medicamentos e 

equipamentos de saúde, sofisticando e consolidando subespecialidades no setor. Dessa forma, 

reforça a abordagem racional e científica da saúde e da cura, bem como aprofunda a relação 

mecanicista da ciência com a vida, ancorado no paradigma cartesiano. 

Esse modelo produz a medicalização da sociedade percebida, entre outros aspectos, 

como um fenômeno que torna a medicina controladora da sociedade por meio do seu 

enquadramento em desvios e patologias que desconsideram o contexto político, econômico e 

social no qual se encontram inseridos os indivíduos. Assim, para cada patologia/desvio, é 

definido um código, um medicamento e uma conduta padronizada a ser seguida. 

Com essas características, esse modelo conduziu a prática do diagnóstico e da 

terapêutica a patamares de eficiência e eficácia mais elevados. O discurso referente à 

eficiência e eficácia, cientificamente comprovada de suas práticas, anula ou restringe práticas 

alternativas que são questionadas quanto a sua cientificidade, consequentemente, consideradas 

ineficazes. Por outro lado, determinou o alto custo das práticas em saúde, favorecendo a 

exclusão de parcela significativa da população, bem como se mostrou incapaz de intervir, de 

forma resolutiva, nos problemas relativos ao processo saúde/doença da população.  
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Assim, a saúde passa a ser conduzida a partir de interesses de um mercado lucrativo, 

cujas relações de produção seguem as mesmas orientações dos setores da economia e nem 

sempre estão voltados para os interesses da maioria da população, mas para o crescimento do 

consumo e a consequente acumulação de lucro. 

Esse modelo determinou a reorientação da prática e do processo de formação em 

saúde/enfermagem, que, a partir de então, incorporou uma visão mecanicista do homem, 

firmemente assente no pensamento cartesiano que considera o corpo uma máquina podendo 

ser completamente entendida em termos de organização e funcionamento de suas peças. 

A crítica acumulada acerca desse modelo de saúde e, consequentemente, de formação 

para a área, encontrou, na conjuntura dos anos 1970 e 1980, as condições necessárias para a 

conformação um projeto sanitário contra-hegemônico, materializado no movimento de 

reforma sanitária brasileira como resultado do esforço coletivo relativo às mudanças para o 

setor saúde. Esse movimento significou o espaço privilegiado para a incorporação da saúde 

coletiva que tem, como pressuposto, a reconfiguração da política nacional de saúde e a 

melhoria das condições de vida da população.  

Para a construção dessa crítica, a aproximação com o referencial do materialismo 

histórico e dialético se constituiu em instrumento que contribuiu, de forma significativa, para 

o debate e elaboração teórica nos anos 1980. De igual modo, o incremento da produção de 

conhecimento, fundamentada nesse referencial, possibilitou a orientação das proposições do 

Movimento de Reforma Sanitária Brasileira. 

Desse modo, o movimento foi importante na proposição de um modelo de saúde, 

ancorado na concepção do processo saúde/doença como acontecimentos históricos e sociais 

que é determinado pela inserção do homem na vida e no trabalho. Essa concepção pressupõe 

mudanças estruturais para o setor saúde as quais estão vinculadas às lutas mais gerais por 

transformações da sociedade brasileira. 

O conceito ampliado de saúde foi incorporado à Constituição Federal de 1988, art. 196 

(BRASIL, 1988), que define Saúde como direito de todos e dever do Estado, assegurando por 

intermédio da implementação de políticas sociais e econômicas que extrapolam o setor 

institucional da saúde. Entre tais políticas, podemos citar a criação do Sistema Único de 

Saúde-SUS, em caráter público, universal, integral, equânime, descentralizado, democrático, 

sob a responsabilidade do Estado, com controle social. 

A incorporação ao Texto Constitucional se constituiu em grande conquista do 

movimento sanitário. No entanto, essa incorporação não foi acompanhada de mudanças 

efetivas nas práticas em saúde materializadas nas dificuldades enfrentadas pelo SUS com 
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relação ao financiamento, à fragilidade da participação social, ao desvirtuamento dos seus 

princípios e diretrizes, entre outros, que comprometem a reconfiguração do modelo de 

atenção à saúde. 

Essa distância existente entre o direito à saúde formalizado na Constituição e a sua 

materialização evidencia o interesse do Estado na manutenção de um modelo de 

desenvolvimento excludente, comprometendo a viabilidade do projeto pensado para a saúde.  

A proposta de construção do SUS, incorporada à nova Constituição, enseja transformações 

profundas no setor saúde, com o objetivo claro de resolver os problemas de saúde da 

população. 

No entanto a Reforma Sanitária Brasileira, enquanto possibilidade de responder às 

demandas sociais, se vê ameaçada pelo fortalecimento do projeto neoliberal, nos anos 1990, e 

dos avanços da medicina alicerçada no modelo de saúde assistencial privatista, que reforça a 

prática curativa, individualizada, tecnicista, configurada no paradigma flexneriano e, hoje, 

fortalecida e mantida através de consórcios, grupos cooperativos, seguros privados e 

convênios. 

A saúde, no Brasil, ingressa na primeira década do novo século com grandes desafios, 

agravados pelos marcos da política de ajuste neoliberal. Os avanços formais conquistados na 

formatação administrativa do SUS através das várias Normas Operacionais, instituídas na 

década de 1990, apesar da multiplicação de agentes políticos interessados na sua preservação, 

correm o risco de serem tragados por fora pela contratação de investimentos públicos e pela 

cisão irrecorrível do sistema de saúde. 

Todo esse movimento ocorrido na saúde, a partir dos anos 1970 e 1980, foi 

determinante para o trabalho e para a educação em enfermagem, uma vez que ampliou o 

debate no interior da categoria em torno da totalidade na qual estava inserida a saúde e a sua 

própria prática, em articulação com os movimentos sociais que demandavam pela 

democratização social e do setor saúde.  

Desse modo, os enfermeiros passaram, também, a fazer parte da luta pela reforma 

sanitária brasileira, juntamente com outros profissionais da saúde. Esse movimento pela 

reforma repercutiu, de modo expressivo, no processo de produção da crítica em torno do 

modelo biomédico de intervir em saúde, bem como na formação de um movimento de 

oposição na ABEn, materializado no Movimento Participação. 

Essa crítica foi imprescindível para a construção coletiva de uma política de educação 

comprometida com um modelo de atenção, capaz de responder às demandas sociais, ou seja, 

um modelo de atenção ancorado na saúde coletiva, que defende a saúde como um direito 
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universal, integral, equânime e submetido ao controle social. Para o delineamento dessa 

política, a ABEn, sob orientação do Movimento Participação, assumiu um papel expressivo 

na condução do trabalho, se constituindo em grande articuladora do processo. 

Em nível local, a implementação da (re)orientação da formação do enfermeiro na 

FAEN/UERN ocorreu de modo articulado ao momento de sua construção, cuja dinâmica 

empreendida possibilitou maior movimento e dinamicidade ao processo de natureza coletiva. 

Assim, o Projeto Político-Pedagógico foi se renovando a partir da análise da sua 

materialização, mesmo antes de se constituir em texto oficial.  

Foi um momento marcado por expectativas em relação aos resultados e pela 

insegurança gerada pela frequência de perguntas para as quais nem sempre existem respostas 

prontas, necessitando ser construídas pelo coletivo envolvido com a formação. No entanto 

esses questionamentos foram significativos para impulsionar o movimento de implementação.  

Esse processo de formação incorporou as concepções amplamente difundidas pelo 

movimento de reforma sanitária e pelo movimento participação, assumindo o compromisso 

com um processo de formação que tem, como horizonte, a transformação da realidade social. 

Esse compromisso ocorre como desdobramento da compreensão de saúde difundida pelo 

movimento de reforma sanitária, ou seja, saúde como expressão das condições gerais de vida 

e não como mera oferta de serviços.  

Esse compromisso se constituiu em grande avanço para a categoria, pois significou a 

tentativa de superação da formação tecnicista, especializada, de base flexneriana que, 

historicamente, permeou a enfermagem e cuja finalidade está em atender às demandas do 

desenvolvimento científico e tecnológico do setor saúde. Essa formação já não responde às 

necessidades dos serviços de saúde alicerçados nos princípios e diretrizes do SUS, proposto 

pelo movimento de reforma sanitária. Também não atendeu às necessidades de saúde, 

reconhecidas como necessidades sociais. 

Porém, se constitui em desafio uma vez que redireciona não somente o trabalho e a 

formação em enfermagem, mas também na área da saúde. Por outro lado, depreende o esforço 

coletivo na construção de estratégias que possibilitem a aproximação e o aprofundamento, por 

todos os sujeitos envolvidos com o processo de formação, dos eixos norteadores da formação 

como forma de assegurar que a intenção se transforme em gestos concretos.  

Esse desafio se intensifica considerando que, ainda, prevalece, entre alguns docentes 

no mesmo espaço institucional, o compromisso com uma formação predominantemente 

tecnicista, centrada no conhecimento instrumental, desagregando a formação pelo atrelamento 

a tarefas e desempenhos específicos, prescritos e observáveis, o que caracteriza a concepção 
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economicista da educação. Embora esse compromisso não tenha se configurado em potencial 

para impedir, mas interferiu na implementação da mudança na formação.  

A divergência de opiniões explicita a diversidade de concepções sobre o processo de 

formação que permeia os espaços coletivos e, consequentemente, compromissos políticos 

distintos e contraditórios com a implementação da mudança na formação do enfermeiro na 

FAEN/UERN. A existência de divergências internas explicita as contraposições em torno da 

compreensão do processo de trabalho em enfermagem, bem como ao encaminhamento dado à 

formação no espaço da FAEN.  

As discordâncias políticas acerca das diretrizes norteadoras do processo de formação 

comprometeram e, ainda, comprometem a implementação desse processo uma vez que a 

existência de discordâncias indica que as referidas diretrizes, definidas em nível nacional, não 

foram incorporadas de forma hegemônica na FAEN/UERN. 

Nesse sentido, existe uma lacuna entre o que está previsto no projeto político de 

formação e o que é concretizado no espaço da FAEN/UERN. Dito de outra forma, as 

interpretações, as posturas políticas divergentes e as resistências ao processo foram 

viabilizando diversos modos de implementação da (re)orientação da formação. Essa lacuna 

reforça a existência de um embate político entre os docentes no que se refere às bases 

conceituais do processo de formação.  

Reconhecemos que, apesar de todos os momentos/movimentos de capacitação 

proporcionados pela FAEN, eles não foram suficientes para possibilitar uma compreensão 

mais consistente acerca dos marcos teórico-metodológicos, (re)orientadores da formação no 

espaço da instituição citada, embora esses momentos de capacitação, avaliação e 

planejamento tenham sido esvaziados pelos docentes numa postura de resistência ao processo.  

Por outro lado, esse cenário explicita a existência de um outro projeto de formação que 

não chegou a ser institucionalizado em função dos interesses que moveram grande parte dos 

docentes durante a execução do PROFAE, conforme discutimos anteriormente. Esse fato 

minou a força política contrária existente.  

 A realidade da FAEN/UERN nos leva a entender a dificuldade dos docentes em 

romper com referenciais já consolidados, instituídos, que se materializaram em práticas 

pedagógicas. Desconstruir a lógica do ensino orientado pela racionalidade técnica se constitui 

em desafio para processos de formação comprometidos com a redefinição da concepção da 

educação/saúde/enfermagem hegemônica na área. Essa redefinição desestabiliza as práticas 

pedagógicas e geram instabilidades.  
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De igual modo, essa realidade evidencia os jogos simultâneos que ocorrem por ocasião 

da implementação de processos de mudança na formação, ou seja, um movimento (in)tenso 

em que coexistem o desejo de mudar e a necessidade de preservar. Explicita-se um processo 

de tensão dialética entre o instituído e o instituinte, antecipando o tempo de cisão ou de 

adaptação e retorno ao já conhecido. 

Esse momento possibilitou um profundo aprendizado para os docentes e, ao mesmo 

tempo, evidenciou as dificuldades, as resistências e os desafios que permeiam a 

implementação de processos que têm a intenção de romper com práticas tradicionais. 

Nesse sentido, precisamos reconhecer que, mesmo diante da vontade política de 

mudança, no trabalho e na formação do enfermeiro, existem limites e dificuldades que se 

configuraram como desafios que precisam ser superados. São desafios relacionados à 

infraestrutura, ao modelo burocrático que orienta a organização da universidade, à 

apropriação dos docentes em torno dos marcos teórico-metodológicos (re)orientadores da 

formação e ao compromisso político assumido que se materializa na ausência ou pouca 

adesão e na postura de resistência de alguns profissionais.  

Ressaltamos que o caráter coletivo impresso ao movimento de implementação do 

processo de formação no espaço da FAEN/UERN se constitui em esforço não somente para 

democratizar a instituição, mas também para transformá-la em espaço onde ocorre a 

construção de sujeitos co-responsáveis por essa formação. Esses espaços têm o potencial de 

construir, nos sujeitos, maior capacidade de análise da realidade e da sua prática, bem como 

maior capacidade de intervenção na realidade.  

Os espaços coletivos possibilitaram momentos de confronto, de desconstrução e de 

reconstrução permanente em função da heterogeneidade dos sujeitos com interesses distintos, 

contraditórios, em tempos diferentes e que podem se modificar ao longo do tempo, além de 

portadores de diferentes graus de acumulação de poder. É fundamental reconhecer essa 

heterogeneidade e construir instrumentos para lidar com a mesma. Esses espaços, também, 

oportunizam visualizar pontos de vista e possibilidades de intervenção, antes não percebidos, 

se constituindo em oportunidades para romper a lógica da organização tradicional uma vez 

que permite uma relação embasada na escuta e na negociação permanente (FEUERWERKER, 

2004). 

Embora o espaço de discussão/participação tenha sido ampliado, tornado-se mais 

democrático, possibilitando a inserção de diversos sujeitos sociais, antes excluídos do 

processo de formação, ainda se apresenta restrito ao âmbito da universidade considerando que 
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os usuários dos serviços e/ou suas instâncias representativas, bem como a gestão da saúde não 

foram, ainda, inseridas nesse espaço. 

A conformação de espaços coletivos de trabalho e de discussão, incluindo docentes, 

discentes, enfermeiros dos serviços, gestão da formação, embora contraditórios e permeados 

por interesses divergentes, fortaleceu a construção de sujeitos por meio da democratização das 

relações, se constituindo em instrumento indispensável para a existência de potencial 

transformador do processo de (re)orientação da formação na FAEN/UERN.  

Ressaltamos, no entanto, que o movimento em torno da implementação da 

(re)orientação da formação na FAEN/UERN não construiu um projeto político para a gestão 

de processos de mudança. Embora tenha construído e institucionalizado alguns espaços 

coletivos de trabalho, no geral, utilizou instrumentos de gestão já consolidados no espaço da 

universidade. 

Apesar dos embates existentes durante o movimento de (re)orientação da formação do 

enfermeiro na FAEN/UERN, que expressam as contraposições existentes, o saber, a 

experiência acumulados e a articulação com o movimento nacional de (re)orientação da 

formação do enfermeiro, se constituíram em instrumentos imprescindíveis para dar 

sustentação ao processo citado.  

Reconhecemos que a implementação da formação do enfermeiro, no espaço da 

FAEN/UERN, possibilitou a qualificação do conjunto dos docentes, embora os níveis de 

apropriação das bases teórico-metodológicas tenham ocorrido de modo diferenciado entre 

eles. Por outro lado, existe a clareza de que se constituiu em um movimento permeado por 

embates entre as escolhas políticas, éticas e pedagógicas, nem sempre coerentes com a 

orientação da formação em implementação.  

Alguns aspectos se configuram como potencializadores da viabilidade do processo de 

formação como o caráter coletivo e de construção permanente, bem como a articulação e 

contribuição possibilitada ao serviço de saúde e ao processo de qualificação docente, embora 

reconhecendo que existem novas necessidades, diante do cenário no qual se encontra inserida 

a formação em saúde/enfermagem.     

A experiência acumulada pela FAEN possibilitou a qualificação não somente dos 

serviços, mas dos docentes e discentes envolvidos com a formação e, consequentemente, do 

próprio processo de formação, que acumulou forças para assegurar a implementação do 

projeto político-pedagógico. A construção de parcerias, fora do espaço da universidade, se 

constituiu em estratégia importante para a legitimação do projeto. 

No entanto, o Projeto Político-Pedagógico que (re)orienta a formação na FAEN 
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encontra limites no contexto das políticas sociais implementadas no Brasil nos anos 1990, 

uma vez que assumiram uma configuração de base neoliberal. Esses limites são expressos na 

expansão e consolidação do sistema privado de assistência à saúde, regido pelas regras do 

mercado, fortalecendo o modelo de formação curativo, individual, e especializado. Essa 

reconfiguração das políticas sociais compromete a consolidação dos princípios e diretrizes do 

SUS delineados pelo movimento de reforma sanitária brasileira.  

Porém, essa nova ordem econômica e política, como desdobramento dos modelos 

econômicos mundiais, embora imponha limites, não inviabiliza o processo de implementação 

do projeto político-pedagógico citado, considerando a sua articulação com a política de 

formação delineada para a saúde/enfermagem, em nível nacional. Por outro lado, existe um 

cenário favorável a sua implementação, momento em que a reforma sanitária brasileira 

reaparece no discurso político da saúde 

Entretanto, mesmo diante de uma conjuntura favorável à mudança, não significa dizer 

que ocorrerá de forma automática. Assim, a viabilidade de qualquer processo de mudança na 

formação é resultado de uma construção, embora considerando a conjuntura na qual se 

encontra inserido esse processo de formação. A construção dessa viabilidade requer um 

movimento permanente de acúmulo de poder e mobilização. Nesse sentido, os espaços 

coletivos para o exercício da crítica são instrumentos fundamentais. 

O projeto político-pedagógico da FAEN/UERN apresenta viabilidade, considerando os 

limites das estruturas e do contexto no qual está inserido. Essa viabilidade pode ser 

apreendida pelo seu caráter coletivo e de construção permanente, bem como por meio da 

legitimidade conquistada no município de Mossoró e em nível nacional. Legitimidade essa 

possibilitada pela experiência acumulada e pela qualidade do trabalho do egresso dessa 

formação na produção de serviços de saúde/enfermagem e de educação.  

No entanto, consideramos que se faz necessária a (re)visita ao Projeto Político-

Pedagógico tomando, por base, o que já existe construído e implementado, sem contudo 

desvirtuar o eixo norteador do projeto com vistas ao alcance de sua intencionalidade. 
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