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3 CIRHUS: FORTALECIMENTO SOLIDÁRIO DO CAMPO 
DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE9

Janete Lima de Castro10

3.1 Introdução

Este texto se insere no contexto de iniciativas da Representação da Organi-
zação Pan-Americana de Saúde (OPAS) Brasil, para apoiar a elaboração de 
estudos e publicar coletânea sobre “boas práticas” de cooperação interna-
cional da OPAS.

Seu objetivo consiste em apresentar, enquanto “uma boa prática” da 
OPAS/OMS, a experiência do Curso Internacional de Gestão de Políticas de 
Recursos Humanos em Saúde (CIRHUS), viabilizado através do Termo de 
Cooperação (TC41) do Programa de Cooperação Internacional em Saúde 
firmado entre a OPAS e o Ministério da Saúde / Fundação Oswaldo Cruz, 
do Brasil. 

O CIRHUS tem entre seus propósitos o fortalecimento de capacidades 
nacionais para a condução de políticas de recursos humanos na área da 
saúde e a constituição de consórcios internacionais de cooperação técnica 
(redes colaborativas) na área de gestão do trabalho e educação em saúde.

Na perspectiva de apresentar o projeto CIRHUS e com o objetivo de esti-
mular a sua leitura, algumas perguntas são realçadas:

O que é o CIRHUS? Um projeto de formação de gestores de recursos 
humanos, um projeto de cooperação técnica, ou ambos? Com efeito, o 
CIRHUS pode ser considerado um projeto de cooperação técnica mediado 
pela educação? Paulo Freire costumava argumentar que “a educação não é 
meramente fundada no aprendizado, mas um pré-requisito para a leitura 
critica do mundo e para a transformação no mundo com o objetivo de 
torná-lo melhor” (FREIRE, 2009, p.13). Será o CIRHUS capaz de contribuir 
para uma melhor prática nos serviços de saúde, colaborando assim para a 
sua transformação e, consequentemente, torná-lo melhor? Será o CIRHUS 

9 Trabalho elaborado 
mediante consultoria para a 
Representação da OPAS/OMS 
no Brasil.

10 Doutora em educação, 
professora e vice-chefe do 
Departamento de Saúde 
Coletiva da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Norte; coordenadora do 
Observatório RH NESC/UFRN.
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um processo com potencial para criar teias dialéticas capazes de conectar 
práticas aparentemente não relacionadas? As respostas positivas a estas 
questões permitem concluir que o CIRHUS se insere no âmbito “das boas 
práticas” desenvolvidas pela OPAS? 

Foram adotados neste trabalho os parâmetros de boas práticas da coope-
ração internacional da OPAS/OMS no Brasil, constantes na primeira publi-
cação desta série.11

•	 Parâmetro 1. Garantir o apoio político a ações de âmbito nacional com 
base em sua credibilidade e legitimidade.

•	 Parâmetro 2. Transferir tecnologias e difundir conhecimentos úteis e 
adaptados às realidades locais.

•	 Parâmetro 3. Prestar assessoria técnico e científica para avançar a 
agenda de saúde das Américas.

•	 Parâmetro 4. Garantir enfoques multissetoriais e integrais em interven-
ções da saúde.

•	 Parâmetro 5. Garantir a equidade nas intervenções em saúde.
•	 Parâmetro 6. Buscar apoio de outras fontes internacionais para levantar 

novos recursos para a saúde.
•	 Parâmetro 7. Estabelecer elos de ligação e articulação intra/intersetorial 

no país.
•	 Parâmetro 8. Prover capacitação de recursos humanos em áreas estra-

tégicas.
•	 Parâmetro 9. Prover apoio administrativo e financeiro para a aquisição 

de bens e serviços necessários, em tempo hábil.
•	 Parâmetro 10. Atuar como um espaço neutro de negociações e articula-

ções intergovernamentais.
•	 Parâmetro 11. Garantir a incorporação de lições aprendidas acumula-

das em novos processos apoiados pela organização.
•	 Parâmetro 12. Apoiar a divulgação de experiências exitosas de seus paí-

ses-membros para todo o mundo.

Tendo em vista a natureza da cooperação entre países do projeto CIRHUS, 
haveria que considerar aspectos que escapam ao elenco de parâmetros 
acima, relacionados às características dos processos de intercâmbio entre 
instituições de diferentes nacionalidades. Nesse sentido, foram conside-
rados alguns aspectos, tais como: objetivo geral voltado para priorida-

11 Disponível em: http://
new.paho.org/bra/index.
php?option=com_
docman&task=cat_view&Itemi
d=423&gid=1196&orderby=dm
date_published&ascdesc=DESC
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des de interesse comum ao conjunto de nações participantes; aprovação 
mediante instâncias de deliberação compartilhada, intermediada pela 
OPAS/OMS; execução a cargo de instituições nacionais, como promoto-
ras e beneficiárias do desenvolvimento científico e tecnológico inerente ao 
processo de cooperação.

A pesquisa realizada para a elaboração do texto consistiu em uma inves-
tigação predominantemente qualitativa, cujo desenho metodológico foi 
desenvolvido através de três procedimentos: a pesquisa documental, a 
entrevista e a aplicação de questionários. 

Na pesquisa documental foram investigados documentos oficiais do Pro-
jeto, tais como relatórios de consultorias contratadas pela OPAS para 
apoiar a execução do projeto, relatórios da coordenação do CIRHUS 
2006/2007, relatórios apresentados ao colegiado do TC41; material publi-
cado nos sites dos Observatórios de Recursos Humanos existentes nos 
diversos países envolvidos no projeto e as avaliações dos alunos do curso 
2006/2007. Outros documentos investigados fazem parte do acervo par-
ticular da autora, considerando que a mesma vem vivenciando o Projeto 
CIRHUS desde a sua origem.

Para a aplicação dos questionários e da entrevista foi selecionada a turma 
do CIRHUS/2009/2010, em execução no Equador. Os questionários foram 
aplicados entre os alunos, com o propósito de identificar como o CIRHUS 
é enxergado pelos mesmos, e a entrevista foi aplicada à coordenadora do 
CIRHUS/Equador. 

A aproximação da autora com o objeto deste estudo pode levar ao risco do 
que Bourdieu denomina de “ilusão de transparência”, isto é, cair na arma-
dilha de simplificações “abusivas” e projetar a sua própria subjetividade 
como real interpretação dos fatos. Este é um risco real e presente neste 
texto. Fica para o leitor procurar fazer o seu próprio julgamento.

3.2 A Experiência Brasileira

A pretensão de discutir a experiência do CIRHUS impõe a necessidade de 
uma breve apresentação sobre o Programa de Capacitação em Desenvol-
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vimento de Recursos Humanos em Saúde (CADRHU), considerando ser 
esse programa a base didática metodológica para a atual experiência inter-
nacional que envolve o Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Peru, Venezuela, 
Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina.

Faz-se mister destacar que a rede cooperativa formada em torno do 
CADRHU mobilizou no Brasil um grande número de docentes e de estu-
dantes (dirigentes e técnicos de recursos humanos). De 1987 a 200412, o 
CADRHU qualificou mais de três mil profissionais; contribuiu para forta-
lecer a articulação entre as universidades e as secretarias de saúde, assim 
como destas últimas com instituições de outros setores; propiciou a elabo-
ração de vários documentos técnicos, ampliando a visibilidade da proble-
mática de recursos humanos na agenda dos gestores de saúde e de outros 
setores governamentais.

Ressalta-se também que o seu surgimento se deu em uma conjuntura em 
que os setores de recursos humanos das secretarias de saúde, constante-
mente apontados enquanto espaços estratégicos e prioritários para o novo 
sistema, eram coordenados por profissionais, em sua grande maioria, sem 
experiência e conhecimentos para o desempenho de suas funções geren-
ciais e técnicas. Agravando este diagnóstico, identificava-se nos diversos 
níveis gerenciais dos serviços de saúde um evidente despreparo técnico e 
político. 

É importante ter em mente que, nessa época, a referência básica desse 
campo de conhecimento era marcada pela concepção da administração 
de pessoal no serviço público. As secretarias de saúde “detinham a mera 
função descentralizada do sistema de pessoal do governo – uma unidade 
que trata de registros, procedimentos das carreiras funcionais e medidas 
disciplinares”, reflete Paranaguá de Santana em entrevista concedida a 
Viana e Silva (SANTANA, 2002, p. 406). 

O processo de descentralização dos serviços de saúde, no bojo da reforma 
do sistema de saúde brasileiro o passou a exigir um novo arranjo institu-
cional para o campo de recursos humanos, visto que as antigas estruturas 
se encontravam inadequadas para os novos desafios impostos ao campo. 
Fazia-se necessário, portanto, ampliar a sua compreensão. Isso significava 
entender que os encaminhamentos das questões desse “espacio de produc-

12 Para melhor conhecer a 
experiência CADRHU, no 
Brasil, consultar: SANTANA, J.P.; 
CASTRO, J.L. (Org.).Capacitação 
em Desenvolvimento de 
Recursos Humanos de Saúde, 
Natal: EDUFRN, 1999.
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ción, de pertinencia, de generación y circulación de conocimiento, de legalidad 
y de legitimidad para trabajar en saúde” (ROVERE, 2006, p.46) dependem 
de decisões de natureza política nos planos jurídico, administrativo e ope-
racional. Nesse mesmo sentido, destacam-se as palavras de Macedo (1986), 
quando ele diz que para se compreender a problemática de recursos huma-
nos em saúde é necessário visualizar a dimensão global que o trabalho em 
saúde adquire num contexto social e num marco específico de uma dada 
situação institucional. 

Portanto, para uma atuação qualificada desse campo, passavam a ser 
urgentes e necessárias ações que desenvolvessem e difundissem um saber 
para a área denominada recursos humanos em saúde. Nessa perspectiva, 
foi desenvolvido, em 1987, o primeiro CADRHU, cujo propósito consis-
tia em “discutir e desenvolver habilidades para intervenção concreta na 
problemática de recursos humanos” (SOUZA et al., 1991, p.42). Com o 
CADRHU dá-se início a um processo de aprendizagem e descoberta sobre 
a complexidade da área; começa, a partir de então, a haver a preocupação 
com a identificação de fundamentos teóricos que respaldem os proces-
sos de gestão; e passa-se a discutir a necessidade das questões de recursos 
humanos serem colocadas nas agendas dos gestores enquanto prioridade 
para o reordenamento do sistema de saúde.

De acordo com Castro (2008), o CADRHU era parte integrante de um 
projeto, onde o Ministério da Saúde do Brasil, a OPAS/Representação do 
Brasil e os Núcleos de Estudos em Saúde Coletiva reuniram esforços para 
apoiar a qualificação dos serviços de saúde. Nesse processo, a equipe da 
OPAS/Representação do Brasil teve um papel estratégico na formulação e 
na orientação pedagógica, assim como na composição dos seus conteúdos 
dos cursos que compunham o projeto.

Em depoimento a Castro (2008), dois ex-consultores da OPAS/Brasil ava-
liam a participação da OPAS da seguinte maneira:

Ena Galvão destaca o papel da Organização na perspectiva da organização 
do curso, como pode ser identificado a seguir:

a contribuição da opas se deu principalmente na criação de uma metodolo-
gia inovadora. a partir da experiência com o Larga escala foram estabelecidos 
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alguns princípios que seguiram com o Cadrhu e o gerus. então eu acho 
que esta foi uma das grandes contribuições da opas. (Castro, 2008, p. 236)

Já Roberto Passos Nogueira, também ex-consultor da OPAS/Brasil, ressalta 
a importância política da parceria institucional:

estes são exemplos de quando a parceria da opas com o ministério da saúde 
potencializa um projeto. (Castro, 2008, p. 236)

Para se compreender a importância do CADRHU na qualificação do 
campo de recursos humanos no Brasil, basta ter em mente que os alunos, 
monitores e supervisores dos cursos, consultores, coordenadores dos seto-
res de recursos humanos, enfim, variados profissionais que, de uma forma 
ou de outra participaram desses projetos, se transformaram em parceiros 
responsáveis pela sua divulgação e expansão para as diversas regiões do 
país (CASTRO, 2008). As palavras de Tânia Celeste Nunes, ex-dirigente de 
recursos humanos do Ministério da Saúde, são reveladoras nesse sentido.

a massa de profissionais com uma abordagem cientifica do tema de recursos 
humanos, formada no Brasil, fez com que o tema ganhasse dignidade epis-
temológica. passou-se a considerar a sua complexidade, não mais como m 
campo de improvisação, onde predominava o senso comum ou como uma 
área de livre experimentação, tipo ensaio e erro, mas que pudesse buscar fun-
damento cientifico para o processo decisório nesta área. isso mudou sensi-
velmente a profundidade com o qual o tema é tratado no país (Castro; 
santana, 1999, p. 21).

Em 1992, com base na experiência do CADRHU, o escritório central da 
OPAS, em parceria com o Ministério da Saúde do Brasil/ Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP) e o Programa de Cooperação técnica em Desenvol-
vimento de Recursos Humanos da OPAS/Representação do Brasil, promo-
veu o primeiro Curso Latino-Americano de Recursos Humanos em Saúde 
(CLARHUS). De acordo com as palavras de Francisco Campos13, na época 
assessor regional de recursos humanos da OPAS em Washington, “a gente 
espalhou a experiência do CADRHU para um projeto continental” (CAS-
TRO, 2008, p. 214).

13 Francisco Eduardo Campos 
é atualmente o Secretário 
de Gestão do Trabalho e da 
Educação do Ministério da 
Saúde do Brasil.
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Nesse ano, ainda segundo Castro (2008), José Roberto Ferreira, então diretor 
do Departamento de Recursos Humanos14 da OPAS/OMS em Washington, 
mobilizou significativo volume de recursos financeiros do Departamento 
para apoiar essa iniciativa internacional. A dimensão política, para a OPAS, 
dessa iniciativa fica clara no depoimento de Francisco Campos à autora 
citada:

os recursos destinados talvez tenham sido o maior aporte financeiro do 
último ano de gestão de José roberto na opas. representou uma parte subs-
tantiva dos recursos do departamento de recursos humanos (Castro, 2008, 
p. 214).

Castro (2008) destaca a contribuição do CLARHUS à formação de uma 
burocracia para a área de recursos humanos, em âmbito internacional, 
inclusive formando especialistas que iriam trabalhar, em futuro próximo, 
em escritórios da própria OPAS e de vários Ministérios da Saúde, em diver-
sos países da América Latina.

As experiências do CADRHU e do CLARHUS constituíram, portanto, ante-
cedentes do Projeto CIRHUS, viabilizado através do Termo de Cooperação 
Internacional assinado entre o governo brasileiro e a OPAS, o TC 41.

3.3 CIRHUS na Região Andina

O Curso Internacional de Especialização em Gestão de Políticas de Recur-
sos Humanos em Saúde (primeira edição do CIRHUS) foi realizado no 
período de setembro de 2006 a janeiro de 2007. A clientela foi constituída 
especificamente por representantes dos países da Região Andina (Equador, 
Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Chile) e estados da Amazônia Legal15, 
no Brasil. O guia curricular do Projeto CADRHU foi adotado como eixo 
norteador da proposta, em termos didáticos / pedagógicos, assegurando-
-se que o contexto nacional de cada país seria o foco do processo de apren-
dizagem. 

As instituições promotoras do CIRHUS foram o Ministério da Saúde do 
Brasil (MS) e a OPAS / Brasil. O colegiado de coordenação do curso foi com-
posto pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz 

14 José Roberto Ferreira esteve 
à frente do Departamento de 
Recursos Humanos da Oficina 
da OPAS em Washington no 
período de 1974 a 1996.

15 Em termos administrativos 
brasileiros, a região chamada 
Amazônia Legal é composta 
dos seguintes Estados: Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, além de 
parte dos Estados de Mato 
Grosso, Tocantins e Maranhão 
(disponível em: www.sivam.gov.
br).
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(ENSP/FIOCRUZ), pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (NESC/UFRN) e pela OPAS/Região 
Andina; já o Colegiado de apoio institucional foi constituído pela Secreta-
ria de Gestão do Trabalho e da Educação (SGTES/MS), pela Assessoria de 
Relações Internacionais da FIOCRUZ, pela representação da OPAS/BRASIL 
e pela sede da OPAS em Washington.

A experiência em foco começou a se concretizar no ano de 2006, quando 
tiveram inicio as primeiras reuniões de planejamento do curso. Participa-
ram dessa reunião representantes da OPAS (escritório central, represen-
tação do Brasil e representação Sub-Regional Andina), do Ministério da 
Saúde do Brasil, do NESC/UFRN e da ENSP/FIOCRUZ.

Este projeto tem como sustentação a cooperação de duas instituições aca-
dêmicas brasileiras – a ENSP/FIOCRUZ e o NESC/UFRN – para o desenvol-
vimento dos cursos.

Na primeira fase se destacam algumas atividades e resultados:

•	 Planejamento e negociação, com vistas a viabilizar o primeiro curso 
internacional, tendo como base a experiência brasileira com a metodo-
logia adotada no CADRHU; 

•	 Realização de oficina de trabalho para apresentar o curso aos dirigentes 
dos Ministérios de Saúde e aos professores das universidades de Equa-
dor, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela; 

•	 Realização de dois cursos Internacionais de Especialização em Gestão 
de Políticas de Recursos Humanos em Saúde (CIRHUS);16

•	 Titulação de 56 especialistas em Gestão de Políticas de Recursos Huma-
nos (CIRHUS 2006/2007: 21 participantes da região andina e 9 do Brasil. 
CIRHUS 2008: 16 participantes do Cone Sul, e 8 do Brasil). 

16 Promovidos pelo Ministério de 
Saúde e pela OPAS/Brasil e Sub-
Região Andina e executados 
pela UFRN e pela ENSP/
FIOCRUZ.
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Figura 2. I CIRHUS – Sub-Região Andina 2006/2007. Encerramento do módulo de Educação. Monica 
Padilla, Edmundo Granda, Janete Castro, Rosana Alves. 2006. Fonte: Acervo do Observatório 
RH NESC/UFRN.

O êxito alcançado nessa fase, com o Curso Internacional realizado para a 
clientela dos países da Região Andina, incentivou esses países a replicarem 
o curso para clientelas nacionais, mobilizando suas próprias instituições 
(universidades). Teve inicio a segunda fase do projeto CIRHUS naquela 
Região, com assessoria da UFRN e com o apoio dos escritórios da OPAS 
Brasil e da Sub-Região Andina, para que as universidades do Equador, Peru 
e Colômbia iniciassem a adaptação do programa curricular do CADRHU 
para cada país.

A realização de oficinas pedagógicas foi a estratégia inicialmente utilizada, 
visando analisar criticamente o processo de aprender e ensinar e discu-
tir os principais aspectos conceituais e metodológicos dessa metodologia 
pedagógica. Essa orientação justifica-se porque a metodologia utilizada 
implica posturas pouco usuais por parte de docentes e alunos – postu-
ras estas nem sempre compreendidas e aceitas por parte dos professores. 
Melhor dizendo, a metodologia adotada no CIRHUS exige a disposição 
para romper com a dinâmica tradicional da relação professor/aluno, onde 
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o primeiro, porque “sabe”, assume o papel de “ator principal”, e os alunos, 
porque ali estão para “aprender”, acomodam-se como “figurantes” do pro-
cesso de aprendizagem. 

Esta opção metodológica parte da compreensão de que o profissional estu-
dante constrói ativamente o seu conhecimento. Nesse sentido, ressalta-se a 
interação entre o sujeito e o objeto no ambiente de trabalho. Ao dar ênfase 
na forma de aprender do sujeito, considera-se que ele, a partir do seu refe-
rencial da realidade e com seus conhecimentos de prática e senso comum, 
pode construir novos conhecimentos mais elaborados e específicos. 

Trata-se de uma proposta pedagógica compromissada com o pensar, com 
o agir e com a transformação da realidade. Como resultado dessa opção 
pedagógica, amplia-se a capacidade do gestor de recursos humanos para 
identificar problemas e propor propostas de intervenção originais e criati-
vas.

Em outubro de 2009, a Escola de Saúde Pública da Universidade Central do 
Equador (UCE) inaugurou seu primeiro Curso de Especialização em Gestão 
de Políticas de Recursos Humanos. Para apoiar essa iniciativa foi firmado 
um convênio entre a UCE e a UFRN, com intermediação das Representa-
ções da OPAS do Equador e do Brasil. 

Figura 3. Mesa de abertura do CIRHUS - Equador. Outubro de 2009. Presentes Dra. María del Carmen 
Laspina (Diretora geral da Saúde do Equador), em representação da Dra. Caroline Chang 
(Ministra da Saúde do Equador), e demais autoridades da OPAS/OMS no Brasil e Equador, 
Escola de Saúde Pública da Universidade Central do Equador e Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Fonte: Acervo do Observatório RH NESC/UFRN.
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Figura 4. Mesa de Encerramento do CIRHUS - Equador. Maio de 2010. Presentes Dra. Celia Riera 
(Representante da OPAS/OMS no Equador) e demais autoridades do Ministério de Saúde do 
Equador, OPAS/OMS no Peru, OPAS/OMS no Brasil, Escola de Saúde Pública da Universidade 
Central do Equador, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fonte: Acervo do 
Observatório RH NESC/UFRN.

Figura 5. Encerramento do CIRHUS - Equador. Maio de 2010. Fonte: Acervo do Observatório RH NESC/
UFRN.

No mesmo período, também em convênio com a UFRN, a Universidade 
Peruana Cayetano Heredia deu início a seu primeiro curso de Especializa-
ção em Gestão de Políticas de Recursos Humanos. 
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Figura 6. CIRHUS - Peru. Presentes: Charles Godue (Consultor Regional de Recursos Humanos 
OPAS/OMS), Victor Cuba Oré (Decano da Faculdade de Administração e Saúde 
Públca da UPCH e coordenador do CIRHUS/PE), Manuel Núñez Vergara (Diretor 
Geral de Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos), Lizardo Alfonso 
Huaman (Assessor de Direção Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos e 
professor do CIRHUS/PE), Zully Acosta (Professora da Universidade de São Marcos e 
professora do CIRHUS/PE) e Mónica Padilla (Consultora Sub-Regional de Recursos 
Humanos para América Andina da OPAS/OMS). Fonte: Acervo do Observatório RH 
NESC/UFRN.

As assinaturas desses convênios representam muito mais do que o esta-
belecimento formal de um processo de cooperação técnica entre a UFRN 
e as universidades andinas para o desenvolvimento de um determinado 
curso. Revelam uma das características da cooperação horizontal promo-
vida pelo TC 41, ao estimular a aproximação entre instituições congêneres 
do Brasil e outros países, com intercambio de experiências, conhecimentos 
e tecnologias. Nesse sentido, projeta-se na cooperação internacional – Pro-
jeto CIRHUS - a mesma orientação que tem sido praticada internamente, 
entre a Representação da OPAS e o Ministério da Saúde do Brasil no caso 
do Projeto CADRHU.

Seguindo o exemplo do Equador e do Peru, a Universidad del Valle e a Uni-
versidad del Bosque, na Colômbia, encontram-se em fase de negociações, 
tendo em vista o desenvolvimento do curso nesse país.
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Com o propósito de apresentar sinteticamente os resultados e benefícios 
constatados na segunda fase do projeto, relacionam-se:

•	 Formação de equipes docentes para o desenvolvimento do curso em 
cada país; 

•	 Instalação de bases institucionais para o desenvolvimento dos projetos 
nacionais que atualmente integram a Rede CADRHU/CIRHUS nos paí-
ses participantes; 

•	 A incorporação de programas específicos de formação para Gestores de 
Políticas de Recursos Humanos em Saúde em quatro universidades da 
região andina;

•	 Estímulo aos grupos nacionais para a docência de recursos humanos;
•	 Realização de seminários de reflexão crítica sobre práticas pedagógicas 

para capacitação de docentes com a metodologia CADRHU/CIRHUS 
nas universidades da Colômbia, Chile, Equador e Peru; 

•	 Desenvolvimento de uma relação Universidade/Ministérios da Saúde 
em projetos de profissionalização da Força de Trabalho em Saúde no 
tema Recursos Humanos em Saúde;

•	 Assinatura de convênios de cooperação técnica entre a Universidade 
Central do Equador e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
desta última com a Faculdade Cayetano Heredia do Peru.

Os custos do projeto CIRHUS têm sido financiados por recursos oriundos 
do TC41; do Escritório Central da OPAS - Programa Regional de Recursos 
Humanos; das Representações da OPAS e dos Ministérios da Saúde dos 
países envolvidos; e também das respectivas universidades. A primeira fase 
do projeto contou com financiamento expressivo aportado pelo Ministé-
rio da Saúde do Brasil, via TC 41. Todavia, essa situação muda na segunda 
fase, quando os cursos começam a ser desenvolvidos em cada país e estes 
passam a assumir a maior parte dos gastos. A contribuição brasileira aos 
cursos nacionais restringe-se, a partir dessa etapa, ao suporte técnico-
-pedagógico, segundo demandas das equipes docentes dos países.

Os resultados até agora apresentados revelam que o CIRHUS tem provo-
cado transformações no campo de recursos humanos em saúde em vários 
dos países participantes, demonstrando as potencialidades de uma estra-
tégia de cooperação técnica mediada por um processo de educativo. Felix 
Rígoli, Gerente da Área de Sistemas de Saúde da OPAS/OMS-Brasil, corro-
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bora essa afirmação ao ressaltar a importância da cooperação entre países. 
“Essa experiência explora a capacidades e fortalece, cada vez mais, uma 
real comunidade de práticas e experiências sobre o tema” (INFORME ENSP, 
2008).

3.4 O CIRHUS como boa prática de cooperação técnica

A característica principal do CIRHUS como proposta de cooperação hori-
zontal é ser realizado através de um processo educacional associado a um 
projeto de desenvolvimento institucional. Sua concepção pedagógica e 
metodológica, assim como a estruturação dos conteúdos do curso, torna 
possível a relação cooperação versus educação versus desenvolvimento 
institucional.

O processo de adaptação de uma experiência brasileira com mais de 20 
anos, para as realidades de cada país envolvido nesse projeto, constitui por 
si só uma inovação e um desafio. É um processo complexo que pode trazer 
resultados significativos, cuja premissa fundamental é o respeito às pecu-
liaridades de cada contexto. Essa tem sido a pedra de toque para o êxito do 
Projeto CIRHUS. 

A Representação da OPAS/Brasil tem, historicamente, primado pela rela-
ção com as universidades brasileiras enquanto um ente estratégico para 
provocar mudanças no setor saúde. O papel que as universidades brasi-
leiras assumem no atual processo de cooperação técnica com os países 
andinos pode ser compreendido como um dos resultados da cooperação 
técnica da OPAS/Brasil, cooperação esta que se caracteriza pela compre-
ensão de que o respeito à autonomia e à dignidade das instituições nacio-
nais é um imperativo ético e não um favor que podemos conceder uns aos 
outros (FREIRE, 2009). É nesse sentido que as universidades assumem o 
compromisso com a cooperação técnica aos países envolvidos no Projeto 
CIRHUS. 

Talvez seja oportuno realçar que o presente texto parte da concepção que 
“a boa prática” de cooperação técnica se afirma como forma de interação 
de partes em condições de igualdade. Todavia, de forma aparentemente 
contraditória a esta afirmação, alerta-se que se deve reconhecer que há 



Cooperação Técnica entre países para a formação de Dirigentes de Recursos Humanos em Saúde

25

diferenças entre aqueles que prestam cooperação técnica e aqueles que a 
recebem. Se não houvesse, não precisariam existir os programas de coope-
ração. Nesta relação ocorre o mesmo que numa situacional educacional 
onde, além dos estudantes e dos professores, há um componente media-
dor, um objeto do conhecimento a ser apreendido pelo estudante com 
orientação do professor. O que importa destacar aqui é a forma democrá-
tica que esta relação deve assumir, onde ambos aprendem no processo. “A 
boniteza do processo é exatamente esta possibilidade de re-aprender, de 
trocar. Esta é a essência da educação democrática” (FREIRE, 2009, p.26)

Mas, qual será a percepção que os alunos do CIRHUS têm desse processo 
de cooperação técnica, mediado por um curso de formação de gestores 
de recursos humanos? Como eles vêem o papel desempenhado pela OPAS 
nesse processo?

Na análise dos depoimentos dos alunos do curso realizado pelo Instituto 
de Saúde Pública da Universidade Central do Equador, observam-se algu-
mas informações reveladoras. Quando perguntados sobre a importância 
do curso para sua prática profissional e para a sua instituição, os alunos 
destacaram situações tais como:

•	 O curso prepara para enfrentar novos desafios e mudanças institucio-
nais;

•	 É de muita importância porque permite refletir sobre a prática institu-
cional e compará-la com a realidade de outros países;

•	 Permite refletir e possibilita a mudança;
•	 Possibilita o melhor desempenho das funções;
•	 Permite o intercâmbio de experiências entre as províncias e entre estas 

e o nível central;
•	 Ajuda a compreender e a analisar vários aspectos do campo de recursos 

humanos e aplicar nas instituições.

Alguns depoimentos textuais são apresentados a seguir:

•	 “En los 10 años que laboro en MSP, ES la primera vez que recibo una 
capacitación de tan alto nivel que me compromete a trabajar con 
empoderamiento en mi institución en el campo que me designen.”
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•	 “El curso nos ha apoyado mucho en mirar más allá, es decir una visión 
clara y objetiva do que es la Gestión de Recursos Humanos.”

•	 “Este curso ha sido de suma importancia en mi práctica personal, con 
un gran cantidad de conocimiento indispensable, pues la experiencia 
que he tenido en este campo es escaso.”

Quando questionados sobre o apoio da OPAS ao processo, eles reforça-
ram esse papel nas negociações instituições, na viabilização do projeto e no 
intercâmbio de experiências. Eis alguns depoimentos:

•	 “El papel de La OPS en este proceso es fundamental dado que gracias 
a su oportuna gestión se realiza este curso en varios países, entre ellos, 
Ecuador.”

•	 “En primer lugar, el apoyo de la OPS es muy efectivo (…) trae exposito-
res extranjeros de alto nivel y sobre todo los autores del proyecto; trae 
aporte al país por poner al servicio personal preparado que multiplique 
y socialice.”

•	 “Ha sido vital el apoyo de la OPS porque caso contrario no contaríamos 
con apoyo profesionales (tutores y profesores) de la calidad profesional 
y personal que hemos tenido oportunidad de conocer y aprender.”

•	 “La OPS está dando cumplimento a uno de los acuerdos firmados en la 
reunión en Canadá. A mi criterio realmente no se ha evidenciado una 
participación de este organismo de forma presente, los mayores partici-
pantes han sido en realidad el Ministerio de Saúde Pública y la Universi-
dad Central de Ecuador.”

•	 “El apoyo que brinda OPS al ser tan importante, esperamos siga contri-
buyendo para que cursos como estos se sigan repitiendo en beneficios 
no solamente del sector saúde sino también de otros sectores.”

Esses depoimentos evidenciam o reconhecimento da atuação da OPAS por 
parte dos alunos. Todavia, um deles ressalta a necessidade de maior parti-
cipação no dia a dia do curso. Caberia à OPAS esse papel? Ou sua função 
seria mais ligada à arte de articular, organizar, sistematizar e galvanizar as 
políticas nacionais, estimulando as capacidades institucionais? Como deve 
se pautar esta agencia de cooperação na trilha de um “Protagonismo Silen-
cioso”, como denomina Castro (2008)?
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A coordenadora do curso da Universidade Central do Equador, professora 
Margarita Velasco, contribuiu para esse debate, ao opinar sobre a impor-
tância do CIRHUS para os serviços de saúde e para a Universidade no Equa-
dor:

para la universidad: es la primera experiencia sistemática de integración entre 
las capacidades de la academia desarrolladas a lo largo de los últimos 10  años 
en los temas de recursos humanos y gestión de la saúde y los requerimientos 
de la reforma institucional del ministerio de saúde pública. esto quiere decir 
que el curriculum y sus contenidos, la metodología, la selección de los estu-
diantes por un perfil construido en conjunto, la participación como docentes 
de funcionarios del sector público y luego, la aplicación del conocimiento en 
la realidad, está profundamente interiorizado en el líder ministerial del pro-
ceso de recursos humanos y en el ministerio.

para el servicio: a través de la instancia ministerial directamente involucrada 
como es la dirección de rhus, es una oportunidad para comprender que la 
educación en el trabajo ha generado necesidades de formación en su planta 
de funcionarios que encuentra respuesta ágil, oportuna e innovadora en la 
universidad. es además, esta es la oportunidad de formar con una visión 
homogénea de una vez, a 30 funcionarios con los cuales operará sus proyec-
tos. esta lógica del curso ha roto con la costumbre de que la educación era 
ofertada para cumplir con el rito de ofrecer educación a funcionarios. es un 
curso en el que el ministerio ha participado y del que es sistemáticamente 
informado en cuanto a logros y perspectivas para su práctica.

Indagada sobre o apoio da OPAS a esses processos, sua resposta foi:

La importancia de la ops ha sido fundamental. primero porque se inserta en 
una visión de región andina que abre más perspectivas, permite intercambio 
de experiencias y en la que ops logra armar una red de expertos en el tema 
que se comunican y se apoyan. segundo lugar, porque nos facilita contar con 
docentes que con su experiencia y conocimiento nutren tanto al curso en 
particular cuanto a los propios docentes de la universidad. tercero, porque 
la ops nacional logra comprender que su tarea fundamental es apoyar las 
propuestas innovadoras del estado ecuatoriano a través de la ayuda que da 
a la universidad en la facilitación de docentes y en las becas para que asistan 
al curso profesoras que luego podrán replicar el curso.



Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS

28

La ops ha sido clave finalmente para facilitar la relación entre la universidad 
de río grande do norte, que se pueda hacer el Convenio inter universidades y 
que se establezcamos intercambios con Brasil, por tanto ha operado logrando 
e un efecto “carambola”: un curso que se apoya y que es el pretexto mara-
villoso para establecer un triángulo de relación ecuador-Brasil, países andinos.

La evaluación del papel de la ops en el proceso de cooperación, por tanto, es 
de excelente. 

Sobre o convênio firmado entre a Universidade Central do Equador e a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi intermediado pela 
OPAS, a professora Velasco disse:

el Convenio con la universidad de río grande do norte y la universidad Cen-
tral, en el caso del instituto de saúde pública, que es el receptor directo del 
mismo, es algo inédito. es la primera vez, en los 20 años que trabajo en este 
instituto que podemos establecer una relación de este tipo con una univer-
sidad. se ha cumplido: el intercambio de conocimientos, el intercambio de 
docentes y la integración en un real equipo de trabajo que discute y analiza 
los desafíos que el curso y sus formas de adaptación y mejoramiento pue-
den tener para la realidad ecuatoriana. estamos muy agradecidas de haber 
desarrollado una amistad y una cooperación brasileña ecuatoriana de estas 
características donde todos hemos aprendido y nosotras, como ecuatoria-
nas, hemos percibido que ahora, los problemas de rhus de nuestro país son 
también los del grupo de docentes de Brasil. esa sensación de pertenencia y 
ayuda para resolver a través de la educación los desafíos que tenemos como 
país, es nueva, y demuestra una solidaridad interpaíses que no habíamos antes 
experimentado. 

Em sintonia com a professora Velasco, o gerente da Unidade Técnica de 
Políticas de Recursos Humanos da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS/OMS), José Paranaguá, opina que o curso “ajudou a construir valo-
res em três dimensões: valores individuais, conhecimento coletivo e com-
partilhamento”; e que, “não é apenas um projeto brasileiro ou da OPAS. É 
um projeto entre governos e representa a integração internacional. Durante 
suas etapas, encontramos muitas identidades na forma de problemas, mas 
também vimos surgir muitas possibilidades de ajuda mútua entre equipes 
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e responsáveis pela construção de políticas de desenvolvimento de RH de 
cada país” (FIOCRUZ, 2008).

3.5 Considerações Finais e Recomendações

A presença da OPAS nos países, particularmente os diversos mecanismos 
de consulta e informação que a Organização mantém, lhe confere uma 
posição privilegiada para acompanhar o que acontece nos cenários locais e 
internacionais. O CIRHUS é fruto dessa condição privilegiada de escuta às 
demandas dos distintos países e a comunhão de interesses entre eles.

Ao iniciar o CIRHUS na Região Andina, a demanda dos países, negociada 
por intermédio dos consultores do programa de recursos humanos da 
OPAS na Sub-Região Andina e no Brasil, teve objetivos bem explicitados: 
(i) estruturar uma oferta institucional de formação especializada em cinco 
países; (ii) incorporar programas específicos de formação para gestores de 
políticas de recursos humanos em Saúde nas universidades da região; (iii) 
estimular grupos nacionais para a docência de recursos humanos; e (iv) 
colaborar no desenvolvimento de redes nacionais neste tema. Do outro 
lado, estava o interesse do Ministério da Saúde e da Representação da 
OPAS no Brasil de divulgar a experiência de mais de 20 anos do projeto 
CADRHU, na formação de dirigentes de recursos humanos para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). A confluência desses fatores gerou e assegurou o 
êxito do projeto CIRHUS.

O futuro desejável é a formação de uma rede de instituições preparadas 
para o desenvolvimento de experiências com o enfoque pedagógico ado-
tado pelo CIRHUS; o fortalecimento dessas instituições na área de investi-
gação; o intercâmbio de experiências promovido por publicações sobre a 
área de recursos humanos e por visitas de observação aos países envolvidos 
no processo.

A experiência do CIRHUS em formar gestores para a área de recursos huma-
nos tem como base o conceito de cooperação horizontal entre instituições 
dos setores de saúde e de ciência e tecnologia do Brasil e de outros países. 
Nesse sentido, ressalta-se o seu potencial para estimular a solidariedade 
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entre países, aproximar instituições de diferentes nacionalidades, e, acima 
de tudo, qualificar a área de recursos para uma melhor atuação.

Finalizando, espera-se ter sido possível demonstrar a capacidade do pro-
jeto CIRHUS na construção de alianças institucionais que potencializem 
iniciativas direcionadas ao fortalecimento dos Sistemas de Saúde dos paí-
ses envolvidos, podendo, dessa forma, ser compreendido como uma expe-
riência de “boas práticas” da OPAS. 
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3.7 Guia de entrevistas 

Formulário utilizado para coleta de dados junto aos alunos do 
CIRHUS

NOMBRE Y APELLIDO _________________________

COREO ELECTRONICO ____________________________

FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. LA IMPORTANCIA DEL CURSO PARA SU PRACTICA PROFESIONAL
2. LA IMPORTANCIA DEL CURSO PARA SU INSTITUCIÓN
3. LA IMPORTANCIA DEL APOYO DE LA OPS PARA PROCESOS COMO 

ESTE

Questionário aplicado ao coordenador do CIRHUS

1. Que importância tem este curso para o Equador (Serviços de Saúde e 
Universidade)?

2. Qual a importância do apoio da OPS a processos com este?
3. Como você avalia o papel da OPS neste processo de cooperação?
4. Que significa para a Universidade Central do Equador (UCE) o projeto 

de cooperação, assinado sob forma de convênio com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)?


