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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo elaborar estratégias de desprecarização do trabalho no Sistema 

Único de Saúde (SUS) buscando transversalizar o tema na formação profissional do 

enfermeiro da Universidade Federal Fluminense. A problemática abrange a ocorrência do 

trabalho precário no SUS e o papel da formação pedagógico-profissional para o 

enfrentamento desse problema.  No desenho metodológico optou-se por pesquisa qualitativa, 

descritiva, na perspectiva dialética com trabalho de campo. Visando alcançar a realidade 

social do trabalhador no SUS e a conjuntura econômico-social produtiva, recorreu-se também 

à triangulação de dados na análise. O levantamento teórico-conceitual conduziu a 

compreensão de precarização do trabalho como um fenômeno de caráter destrutivo, que 

expropria o trabalhador de direitos historicamente conquistados, distorce a dimensão 

ontológica e pedagógica do trabalho e a qualidade dos serviços prestados. Desde 2003, o 

Ministério da Saúde admite a existência da precarização nas relações de trabalho no SUS e 

interpreta o fenômeno como um obstáculo prejudicial à sustentabilidade do sistema. E, para 

enfrentá-lo, foi criado o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS – 

Desprecariza-SUS. Como política pública, em vigor desde 2003, o programa Desprecariza-

SUS permanece na esfera da normatização, distante do sentido interventivo da proposta. Na 

realidade, o contingente de trabalhadores precarizados cresce a cada dia no SUS de forma 

declarada, velada e sob o signo de novas terminologias. Para reverter esse processo, torna-se 

necessário enfrentar o problema sem falseamento, provocando reflexões e ações contra-

hegemônicas na academia, no campo da prática e nos espaços coletivos no sentido de 

impulsionar os dispositivos legais para uma ação política. Os resultados da pesquisa 

apontaram para a necessidade de aprimoramento na interface trabalho e educação, e os dados 

legitimaram o papel da universidade como o espaço privilegiado para construção do perfil 

profissional crítico e reflexivo. Sem a pretensão de esgotar o tema, a pesquisa vem apostando 

no enfrentamento pelo viés educacional no processo de formação do profissional, na 

interlocução entre os saberes, na construção dialógica de uma cultura profissional 

emancipatória, militante e comprometida com a transformação do atual ethos desigual nas 

relações de trabalho.  

Palavras-chave: Trabalho; Educação; SUS; Formação Profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to develop strategies of Work in the Unified Health System ( SUS ) seeking 

mainstreaming the issue in the pedagogical training of nurses , Universidade Federal 

Fluminense . The issue covers the occurrence of precarious work in the NHS and the role of 

educational and vocational training to cope with this problem. In methodological design was 

chosen by qualitative, descriptive , in dialectical perspective with field work . In order to 

achieve the social reality of the worker in the NHS and social economic- productive appealed 

also to the triangulation data analysis . The survey conducted theoretical and conceptual 

understanding of job insecurity as a phenomenon of destructive character that expropriates the 

worker rights historically achieved , distorts the ontological dimension and pedagogical work 

and the quality of services provided . Since 2003 the Ministry of Health admits the existence 

of precarious labor relations in the NHS and interprets the phenomenon as an obstacle 

detrimental to the sustainability of the system, to address it was created the National Program 

of Work in SUS - SUS - Desprecariza . In the condition of public policy in force since 2003, 

the program Desprecariza - SUS remains in the sphere of standardization distant sense of 

interventional proposal. In reality , the number of precarious workers is growing every day in 

SUS so declared , and veiled under the sign of new terminology . To reverse this process it is 

necessary to address the problem without distortion , causing reflections and counter-

hegemonic actions in the gym , on the practice field and collective spaces in order to boost the 

regulations for political action . The survey results pointed to the need to improve the 

interface work and education and data legitimized the role of the university as a privileged 

space for the construction of critical and reflective professional profile . Without pretending to 

be exhaustive research has been focusing on coping by educational bias in the process of 

professional training , in dialogue between knowledge , the dialogical construction of a 

professional culture emancipatory militant and committed to the transformation of the current 

ethos unequal relations work . 

Keywords: Work, Education, SUS; Training; Work 
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1. INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa contempla a trajetória profissional de uma enfermeira que, desde a 

década de 80, dedica sua força de trabalho à saúde coletiva. Um caminho marcado por 

rupturas, continuidades, ajustes e mudanças que perpassam pelo panorama sanitário da 

população, pelo conceito de cuidado, pelas novas tecnologias introduzidas na saúde, pelo 

novo paradigma humanista na formação profissional do enfermeiro, como também pelo 

comportamento do mercado de trabalho a partir de seu maior empregador: o Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

Durante cada etapa da pesquisa, optou-se em construir uma compreensão de saúde 

para além do capital. Enfrentar o desafio de enxergar o profissional em saúde pela lente do 

trabalho, buscando investigar e problematizar a realidade social que envolve o ato de cuidar 

considerando seus dramas, medos, cobranças, pressões e desgastes. Não foi uma escolha fácil. 

Pesquisar as relações de trabalho, assim como toda a estrutura que envolve o processo de 

trabalho no SUS, requer do pesquisador a capacidade de desenvolver a chamada imaginação 

sociológica
1
. Um exercício um tanto quanto conflituoso, principalmente quando a academia 

espera da qualificação profissional produtos e resultados concretos para o fortalecimento do 

SUS e a imaginação sociológica proponha, por meio de uma lente mais potente, conectar as 

situações da realidade em saúde aos demais interesses em disputa.  

A definição do tema a ser investigado veio através da combinação de ideias 

supostamente não combináveis nas áreas de Enfermagem e História. Ao circular entre esses 

universos, foi possível inquirir o mundo do trabalho como espaço vivenciado no SUS e como 

linha de pesquisa desenvolvida no curso de graduação em História. A fusão dos elementos 

(teoria e prática) durante todo o processo de criação proporcionou reflexões à luz do 

materialismo histórico, não só de um tempo histórico distante, mas do tempo presente, ou 

seja, em diferentes temporalidades a lógica do capital faz da força de trabalho humana uma 

mercadoria em função do lucro num perverso processo de precarização. 

A busca em literaturas sobre o tema revelou que o trabalho precário ou precarização 

do trabalho não se caracteriza por uma definição conceitual única, muito menos simples ou 

linear. Abrange uma diversidade de entendimentos, concepções e tendências político-

ideológicas, com teses que apresentam a flexibilização como resposta à crise do capital, outras 

                                                             
1
 Esse termo foi desenvolvido por Wright Mills em 1969. Trata-se de uma prática criativa que tem como essência 

a capacidade de enxergar a realidade como relacional. Expandir a visão para além das experiências e percepções 

pessoais. O uso da imaginação sociológica permite conhecer o sentido social e histórico do indivíduo na 

sociedade (MILLS, 1969).  
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que pregam o fim do trabalho ou o culto à competitividade, o trabalho informal, 

empregabilidade etc. Como o materialismo histórico é a fonte norteadora da pesquisa, partiu-

se do pressuposto que a crise do capital exige a reestruturação das forças produtivas, uma 

reestruturação que vem provocando mutações e “des-socialização” nas relações de trabalho.  

Um fenômeno destrutivo que afeta o sentido do trabalho em função da manutenção 

hegemônica do capital (ANTUNES, 2009, p.12). 

O trabalho precário, embora pareça um fenômeno do século XXI, fez-se presente nos 

idos da Revolução Industrial. Por ter ultrapassado a produção industrial, tem se configurado 

como fenômeno global caracterizado pela exploração da mais–valia, obtenção de lucros e 

supressão de direitos e garantias trabalhistas. Para Antunes “o trabalhador frequentemente não 

se satisfaz no trabalho, mas se degrada; não se reconhece, mas muitas vezes recusa e se 

desumaniza no trabalho” (2004, p.9). Hoje, a revolução tecnológica ao impor a reestruturação 

das forças produtivas impõe também um perfil profissional que atenda ao fenômeno da 

precarização como parte da flexibilização do mercado de trabalho. Isso significa dizer que a 

inserção do profissional no mundo do trabalho prevê um perfil produtivista, competitivo, 

desprovido de criticidade, conforme as exigências do mercado de trabalho.  

Desde sua criação, o Sistema Único de Saúde utiliza força de trabalho precarizada. 

Em sua trajetória organizacional, o SUS incorporou essas mutações como uma relação risco-

benefício em torno da sustentabilidade do sistema, fato este impeditivo ao enfrentamento da 

precarização do trabalho de modo mais contundente. Em toda a rede assistencial, um 

significativo contingente de profissionais mantém os serviços sob as mais variadas 

denominações, tais como: celetistas, contratação por autonomia (RPA), cargo em comissão, 

terceirização, bolsas, cooperativas, organizações sociais de saúde (OSS) etc. 

Como toda a ampliação da rede assistencial do SUS – através de programas, 

campanhas e estratégias – sustenta-se pelo trabalho em situação precarizada, o próprio 

Ministério da Saúde já admite a necessidade de enfrentamento do fenômeno.  

Trabalho precário está relacionado aos vínculos de trabalho no SUS que não 

garantem os direitos trabalhistas e previdenciários consagrados em lei, seja por meio 

de vínculo direto ou indireto. Ainda segundo o CONASS e o CONASEMS, mesmo 

que o vínculo seja indireto, é necessário garantir o processo seletivo e, sobretudo, 

uma relação democrática com os trabalhadores. Por sua vez, para as Entidades 

Sindicais que representam os trabalhadores do SUS, trabalho precário está 

caracterizado não apenas como ausência de direitos trabalhistas e previdenciários 

consagrados em lei, mas também como ausência de concurso público ou processo 

seletivo público para cargo permanente ou emprego público no SUS. Assim, 

Proteção social significa o pleno gozo de direitos trabalhistas (BRASIL, Ministério 

da Saúde / Desprecariza-SUS, 2006). 
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Para o Ministério da Saúde, o trabalho precário sucedeu a implementação das 

diretrizes do SUS, previstas no art. 198 da Constituição Federal, no que tange à 

descentralização administrativa e operacional da rede de serviço e a integralidade das ações. 

Nesta análise, o processo de municipalização, juntamente com a inserção de novas políticas 

públicas, promoveu mudanças nas formas de contratação e estruturação da força de trabalho 

pelos municípios. Ao admitir a existência do trabalho precarizado no SUS, o Ministério da 

Saúde reconhece a necessidade de intervenção nesse processo em defesa da valorização 

profissional, da qualidade dos serviços ofertados e, consequentemente, da consolidação do 

Sistema Único de Saúde nas esferas federal, estadual e municipal. 

Essa premissa levou à criação do Comitê Interinstitucional de Desprecarização do 

Trabalho no SUS, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) e do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS), 

dando origem ao Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS – 

DESPRECARIZA SUS. Trata-se de uma política do governo em busca de alternativas e 

pactuação entre os gestores e trabalhadores com objetivo de conscientizar, enfrentar e 

erradicar o trabalho precarizado no SUS. Com o objetivo de promover a divulgação e ampliar 

o debate sobre o trabalho precário, o Ministério da Saúde, através do Comitê Interinstitucional 

de Desprecarização do Trabalho no SUS, elaborou em 2006 uma cartilha de perguntas e 

respostas com distribuição gratuita no sentido de oferecer aos gestores e trabalhadores do SUS 

informações sobre o tema.  

A cartilha, em formato simplificado, contém perguntas e respostas direcionadas aos 

gestores, trabalhadores e sindicatos sobre o trabalho precário, o Programa de Desprecarização, 

o panorama nacional de precarização no SUS, a criação do Comitê Interinstitucional de 

Desprecarização do Trabalho no SUS e as diretrizes e ações que estão sendo desenvolvidas.  

Por tratar-se de uma cartilha, traz em si intenções metodológicas e didáticas numa linguagem 

objetiva e de fácil compreensão. Não admite os porquês, pois, em formato de perguntas e 

respostas, de antemão, a cartilha já contempla todos os porquês. O conteúdo não aborda a 

historicidade da precarização e muito menos a sua estreita relação com a crise do trabalho, as 

políticas neoliberais e a reestruturação das forças produtivas.  Segundo a cartilha, o trabalho 

precário existe no SUS sem a sua ocorrência em nenhum outro segmento público ou privado. 

O fenômeno é apresentado em forma circunstancial relacionado ao processo de 

descentralização e municipalização do SUS.  

Todas as iniciativas, objetivos e diretrizes elencadas revelam estratégias de 

enfrentamento ao trabalho precário pela sua negação. Não há uma preocupação com a 
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intervenção no processo histórico que envolve a crise do trabalho, muito menos em buscar 

parcerias com os espaços educacionais. A negação desprovida de ruptura estrutural acaba 

afirmando o sistema estabelecido. Na visão de Marx, “todas as formas de negação 

permanecem condicionadas pelo objeto de sua negação” (MARX, 1995 apud MÈSZÁROS 

2008, p.60). Toda a proposta, além de reafirmar a reestruturação das forças produtivas, 

também mantém rompida a relação trabalho e educação, como se o compromisso de romper 

com a internalização das forças de dominação e superar a alienação não pertencessem à 

educação.  

Na condição de política pública em vigor desde 2003, o programa Desprecariza-SUS 

permanece na esfera da normatização distante do sentido cognitivo da proposta. Na realidade, 

o contingente de trabalhadores precarizados cresce a cada dia de forma declarada ou velada 

sob o signo de novas terminologias. Para reverter esse fenômeno, torna-se necessário 

enfrentar o problema sem falseamento, provocando reflexões e ações contra-hegemônicas na 

academia, no campo da prática e nos espaços coletivos no sentido de conduzir os dispositivos 

legais para ação política.  

 

Desde que se reconhece, no Brasil, a necessidade de se definir uma nova política 

para a educação superior, que as universidades vêm tentando rever seus objetivos 

sua forma de atuação quanto aos processos de formação profissionais (...), sabe-se 

que as instituições têm promovido mudanças em seus currículos, mas a maior parte, 

porém, inspirada em um formalismo pouco inovador negligenciando os 

procedimentos de uma revisão mais ambiciosa da formação dos profissionais de 

saúde. No caso particular da Enfermagem, a formação profissional, de uma forma 

geral, deve ser orientada tanto para os cuidados básicos apropriados ao trabalho 

comunitário, como à assistência hospitalar. Nesse contexto, é importante o enfoque 

quanto às lutas para a conquista de melhores condições de vida de trabalho e 

retribuição salarial. E é importante que os estudantes aprendam a se manifestar em 

favor da “qualidade de vida” e contra as formas de injustiça social. A educação 

contínua deve ser focalizada como meta permanente, e a competência mais geral 

deve ser adequada às ações integradas e ao desempenho interdisciplinar. A palavra-

chave talvez seja integração. A política de saúde deve ser discutida e orientada para 

a integração do modelo educacional na formação do enfermeiro, na prática 

assistencial coerente com o Sistema Único de Saúde, e de modo que se possa 

assegurar, realmente, “a saúde como direito de todos” (CARVALHO, 2006). 

 

  De fato, o conhecimento está presente em todas as atividades produtivas, materiais 

e imateriais. Ele atravessa as transformações radicais e aceleradas que sacodem o mundo e a 

humanidade. Por isso, torna-se, a cada dia, mais evidente que não se pode pensar o 

desenvolvimento social e econômico sem colocar o conhecimento no centro das políticas e 

estratégia das nações. No caso do Brasil, torna-se uma condição sine qua non não só para 

“não perder o bonde da história”, mas também e, sobretudo, para recuperar os atrasos devidos, 

na sua maior parte, ao pouco caso em relação à acumulação e à distribuição do conhecimento.  
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Parece existir consenso, pelo menos no plano da retórica, quanto à necessidade 

premente de (re)pensarmos a Educação no Brasil como única possibilidade de recuperar os 

atrasos do passado e pegar o bonde – ou o avião supersônico – de um futuro mais rico em 

conhecimento e em renda, ambos bem distribuídos. Portanto, pensar estrategicamente é 

priorizar a construção do conhecimento através da Educação.  

Nesse sentido, este estudo não está preocupado em fazer crítica pura e simplesmente 

ao nosso sistema educacional, o que é bastante comum; está, sim, empenhado em analisar em 

profundidade o sistema de ensino superior no contexto da revolução científico-tecnológica 

atual, que altera o próprio significado da produção e do consumo do conhecimento e que, por 

isso mesmo, exige novas estratégias de interação interinstitucional e intrainstitucional.  

Nessa proposição, é necessário dizer que a precarização interfere na pedagogia do 

trabalho e o espaço de produção em condição desigual impede a construção de sentido para 

todos os atores envolvidos. A matriz ensino/trabalho (teoria, prática, percepções, 

subjetividades etc.) de grande relevância na formação profissional sofre uma 

“desconfiguração” mercadológica diante do trabalho precarizado, uma contradição em face do 

sistema que representa. Por outro lado, no papel social de suprir a demanda do mercado, os 

espaços de formação profissional tendem a naturalizar a reestruturação das forças produtivas 

e, assim, contribuir para a formação de novas gerações de profissionais precarizados.  

Embora o trabalho precarizado preencha a demanda de profissionais e mantenha o 

funcionamento dos serviços no SUS, uma vez que todo o processo de provimento foi 

suplantado, a precarização interfere na continuidade da assistência. O vínculo entre 

profissional e usuário, que configura a assistência humanizada em saúde, se desfaz diante da 

alta rotatividade, da insatisfação e da insegurança do trabalhador. Assim, a falta de 

pertencimento profissional interfere na dinâmica interpessoal e também extrai do indivíduo a 

vontade de aperfeiçoar a sua prática ou de conhecer novas propostas em face de inconstância 

e da incerteza em relação ao espaço laboral. 

Nas últimas décadas, a experiência nos aponta que a precarização não se restringe 

aos trabalhadores sem vínculos trabalhistas condizentes com o serviço público, ela se propaga 

e retroalimenta o sistema e as ações em saúde. Esses efeitos tomam enormes proporções na 

área de Enfermagem em função da demanda de pessoal, da inexistência de qualquer critério 

seletivo no ato da contratação, da falta de qualidade nos cursos técnicos e superiores, das 

remunerações aviltantes que são oferecidas aos profissionais, da carga horária excedente às 

normas trabalhistas, da disparidade funcional e salarial entre os membros da equipe etc.  
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O uso do trabalho precário implica em alta rotatividade dos trabalhadores em serviço. 

Faz parte da dinâmica na Atenção Primária em Saúde: a admissão, o treinamento, a educação 

continuada e, mais adiante, a dispensa do trabalhador, gerando novas admissões, novos 

treinamentos e, assim, sucessivamente. No perfil da precarização, constata-se a 

predominância de jovens do gênero feminino, recém-formados, com pouca experiência em 

serviço, havendo lacunas no conhecimento sobre o SUS e sua organização, rede assistencial, 

humanização e ações sistematizadas no exercício profissional. Nesse caso, todo o 

investimento em capacitação, adaptação e educação permanente do profissional com vínculo 

precário torna-se desgastante e oneroso para o serviço e toda a equipe.   

 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA 

A realidade do trabalhador no SUS está cada vez mais imbricada às contradições do 

capitalismo e à crise do trabalho e da educação.  O crescimento da precarização e a ausência 

de estratégias de enfrentamento na formação profissional compuseram a problemática da 

pesquisa, convergindo para a seguinte questão norteadora: como o curso de Enfermagem pode 

contribuir para a desprecarização do trabalho no SUS? Sustenta-se a necessidade de elucidar a 

precarização do trabalho na perspectiva da formação pedagógico-profissional buscando 

subsídios teórico-conceituais para compreensão da realidade social dos trabalhadores do SUS. 

Junto à investida científica, incide também a vontade de retirar desse cotidiano as percepções 

dos atores não só da área de enfermagem, mas de áreas afins que compõem o universo 

sanitário.  

 

1.2  OBJETIVOS 

Definida a questão norteadora, o processo de investigação buscou contemplar os 

seguintes objetivos:  

1.2.1 OBJETIVO GERAL  

 Elaborar estratégias de desprecarização do trabalho no SUS, buscando transversalizar 

o tema na graduação do enfermeiro da Universidade Federal Fluminense. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
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 Identificar a ocorrência do trabalho precarizado no SUS e historicizar o fenômeno com 

a crise do ensino superior no Brasil;  

 Compreender o desenho curricular do curso de graduação da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, identificando a interface educação e trabalho na formação 

profissional do enfermeiro;  

 Formular possibilidades de intervenção no desenho curricular da graduação em 

Enfermagem da EEAAC, buscando aproximar o futuro profissional da realidade do 

mercado de trabalho visando à suplantação da precarização.  

 

Por tratar-se de pesquisa social de natureza qualitativa, não existiu neutralidade no 

objeto de análise, ao contrário, a investigação possibilitou aproximações entre o pesquisador, 

sujeitos e realidade, com entrelaçamento de expectativas e interesses. Se o estranhamento fez-

se necessário e imprescindível, a relativização também se fez. Ao invés do fetichismo pelo 

método e pela técnica, optou-se em admitir o real como relacional, compreender o contexto 

político-social que envolveu as subjetividades e a complexidade das mudanças em diversos 

aspectos institucionais, administrativos e acadêmicos, sempre estabelecendo os pontos de 

contato entre elas e as transformações do mundo contemporâneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

2. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. TRABALHO  

O trabalho envolve atividades essencialmente humanas. A existência do homem é o 

trabalho e o trabalho não é uma dádiva natural, é ação e transformação sobre a natureza em 

função das suas necessidades, sejam do estômago ou da fantasia. “A ação humana no trabalho 

pressupõe sempre uma intencionalidade, um certo grau de racionalidade e o intercâmbio entre 

os outros seres sociais” (MARX, 1978 apud NEVES 2008, p.23). Assim, exige do homem 

aprender a construir a sua própria essência. Esse movimento (homem-trabalho), através do 

tempo, configura o processo histórico-ontológico da relação trabalho-educação, (SAVIANI, 

2007, p.3). 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de 

um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da 

melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em 

realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes 

idealmente na imaginação do trabalhador. (MARX, 2011, p.149) 

Ricardo Antunes (2009, p.30), ao interpretar a dialética do trabalho baseado nos 

escritos filosóficos de Marx, afirma que a diferença entre o arquiteto e a abelha não está no 

resultado da atividade fim, mas na capacidade que só o ser humano detém de projetar 

conscientemente aquilo que pretende construir. Utilizar sua força física, intelectual, emocional 

para transformar a matéria em algo já anteriormente idealizado. A abelha ao agir 

instintivamente repete ações reguladas por sua natureza, ao contrário do homem que, ao 

transformar a natureza para a sua sobrevivência, ele também se transforma. Ao estabelecer um 

determinado modus operandi, o homem agrega à atividade executada valores e 

conhecimentos que poderão ser modificados ou aperfeiçoados a qualquer tempo. A unidade 

entre o ser humano, a natureza e sua ferramenta chama-se processo de trabalho. São três 

elementos básicos: o trabalho executado pelo homem como atividade adequada a um fim, a 

natureza como objeto em que se aplica o trabalho, e o instrumental que são os meios de 

produção do trabalho.  

A transformação do objeto no processo de trabalho se traduz no produto. Esse 

produto, além de possuir um valor de uso, vincula a relação entre o meio de produção e o 

contínuo trabalho produtivo. A transformação de uma semente em grão para o consumo, 

também, além de possuir um valor de uso, vincula em sua produção a relação terra, técnica de 

plantio adquirida por gerações, meios de produção e o valor social da ação humana. A 
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elaboração de um produto para o consumo, para a própria necessidade, não se traduz como 

uma mercadoria. A mercadoria só se configura como tal quando esta incorpora a força de 

trabalho ao processo de trabalho e ao valor social estabelecido por determinada sociedade. Ao 

tornar-se uma mercadoria, o trabalho, além de prover a subsistência do indivíduo, também 

provê a subsistência do próprio trabalho, gerando um consumo produtivo.  

A transformação do processo de trabalho em modo de produção nas economias 

capitalistas tem como característica a compra e o controle da força de trabalho e a propriedade 

do produto e dos meios de produção. O produto do trabalho, que antes convergia o objeto e o 

meio, nesses parâmetros, agrega a força de trabalho ao produto como mercadoria. Portanto, 

todo o investimento capitalista busca produzir mercadorias com um valor de uso e que tenham 

valor de troca compensatório ao investimento anterior e também mais-valia (ANTUNES, 

2004, p.39-41).  

O capitalista ao transformar dinheiro em mercadorias, que servem de matérias 

constituintes de um novo produto ou de fatores no processo de trabalho, ao 

incorporar força de trabalho viva à subjetividade morta, transforma valor, trabalho 

passado, objetivado, morto, em capital, em valor que se valoriza a si mesmo, um 

monstro animado como se tivesse amor no corpo (ANTUNES, 2004, p.52).  

Durante a jornada de trabalho, o trabalhador cede ao proprietário o direito de dispor 

de sua força de trabalho. Assim como as mercadorias têm valores variáveis, que dependem do 

tempo de trabalho e das forças produtivas empregadas, a força de trabalho para o trabalhador 

assalariado também. E essa valoração vai depender de diferentes tipos de trabalho, do seu 

sustento mínimo e do investimento educacional feito para desenvolvimento de habilidades, 

saberes e técnicas. Se o valor diário da força de trabalho equivalente à necessidade de sustento 

do trabalhador contempla seis ou oito horas de trabalho, o tempo excedente cumprido em sua 

jornada diária significa mais-valia. Mais-valia ou mais-valor é o trabalho não remunerado que 

o empregador capitalista lucra e que, geralmente, o operário não reivindica.  Essa é a fórmula 

de manutenção do status quo, porque no imaginário do trabalhador há uma compreensão de 

que o valor da sua força de trabalho é o seu trabalho e que a sua remuneração engloba toda a 

sua força de trabalho (incluindo a mais-valia).  

Baseada em teorias de produção como o fordismo, o taylorismo e o keynesianismo, a 

acumulação de capital teve seu apogeu do pós-guerra até a década de 70, quando começou a 

anunciar seu esgotamento em que vários fatores contribuíram para este quadro. Os mais 

evidentes foram: a queda da taxa de lucro por conta do aumento do preço da força de trabalho 

para o controle social da produção no Pós-Guerra; a retração ao consumo devido ao 

crescimento do desemprego estrutural; a hipertrofia da esfera financeira; a maior concentração 
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de capitais; a crise do Welfare State; o incremento das privatizações; e a flexibilização do 

processo produtivo (ANTUNES, 2009, p.31). 

Por ser considerada uma grave crise estrutural, requereu novos padrões de 

dominação e controle do capital. Segundo Antunes (2009, p.32), a reorganização do capital 

exigiu uma reorganização no sistema ideológico e político de dominação com expressão no 

neoliberalismo, no Estado mínimo, nas privatizações e na desregulamentação dos direitos do 

trabalho. Se a crise estrutural do capital precisava ser enfrentada por seus maiores 

interessados, os países capitalistas avançados, as consequências desse enfrentamento recaíram 

de forma crescente e destrutiva sobre a força humana de trabalho em escala mundial. Tal 

destruição evidencia-se pelo desemprego estrutural, pelo contingente de precarizados ou 

mesmo à margem do processo produtivo.  

Nos escritos de Marx, há uma diferenciação entre o trabalho produtivo e o trabalho 

improdutivo. Trabalho produtivo significa aquele executado por um trabalhador assalariado, 

cujo emprego da força de trabalho valoriza o capital através da mais-valia, ou seja, o 

excedente do valor da mercadoria para o proprietário dos meios de produção. Já o trabalho 

improdutivo advém de um trabalhador assalariado cujo produto é consumido como valor de 

uso, de serviço. Trata-se de um trabalho que não gera valor de troca, porque o dinheiro que 

faz circular não é considerado capital (ANTUNES, 2004, p.125-132). Considerar todo 

trabalhador assalariado como trabalho produtivo, na perspectiva marxista, é um equívoco 

conceitual, porque nem todo trabalhador assalariado é produtivo. O trabalho produtivo requer 

inserir a produção da mais-valia para valorização e acumulação do capital, já o trabalho 

improdutivo está vinculado a serviços, significa trabalho com valor de uso “que não é útil 

como coisa, mas como atividade. (...) Um trabalho de idêntico conteúdo pode ser, portanto, 

produtivo e improdutivo” (ANTUNES, 2004, p.136-137).  

Assim, o trabalho no setor de saúde, pela sua atividade fim, insere-se na definição de 

Marx como trabalho improdutivo por ser considerado valor de uso. No entanto, essa análise 

não é tão simples assim, segundo Antunes (2004, p.42), a sociedade capitalista 

contemporânea, visando à acumulação de capital, estabelece formas destrutivas de 

reestruturação e incrementos para a formação de um novo proletariado fabril e de serviços. 

Esses proletários, por sua vez, submetem-se ao trabalho informal, desqualificado, 

desregulamentado, fragmentando cada vez mais a classe-que-vive-do-trabalho. 2 

                                                             
2 Este termo utilizado por Antunes (2001) compreende: 1) todos aqueles que vendem sua força de trabalho, 

incluindo tanto o trabalho produtivo quanto o improdutivo (no sentido dado por Marx); 2) inclui os assalariados 
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 Nesses termos, o trabalho no SUS engloba uma complexa rede de prestação de 

serviços entre o setor público e privado, que transita entre às relações precarizadas para a 

efetividade da assistência na esfera pública e a lógica empresarial de vender saúde como 

mercadoria na esfera privada. Um mix de interesses que confere ao SUS a existência de 

trabalho produtivo e improdutivo, para alguns produção de serviços, para outros produção de 

mais-valia.  

 

2.1.1 A RELAÇÃO ENTRE O SUS E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO  

O SUS é um acontecimento. Um acontecimento, na perspectiva deleuzeana, pode ser 

um momento da efetivação, quando o acontecimento encarna um estado de coisas, onde o 

passado e o futuro se fundem em função deste presente. Como pode, também, o futuro e o 

passado se esquivarem desse estado de coisas do presente e extrapolarem o limite do 

acontecimento. Portanto, não é possível compreender o SUS sem conhecer o acontecimento 

ocorrido em setembro de 1978 na cidade de Alma-Ata, no Cazaquistão. 

O encontro de Alma-Ata foi formulado por ocasião da Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários de Saúde com o tema “Saúde para Todos no ano 2000”. 

Participaram do evento mais de 130 países que assinaram, no término dos trabalhos, uma 

declaração que ficou conhecida como declaração de Alma-Ata. A declaração celebrava o 

compromisso de todos os governantes ali presentes de estabelecer uma agenda no sentido de 

construir um novo paradigma para a saúde mundial.  

A Declaração, em anexo, foi elaborada em dez parágrafos, dentre os quais o primeiro 

reafirmava a definição de saúde defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

um direito humano fundamental: 

 

A Conferência reafirma enfaticamente que a saúde – 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 possível de 

                                                                                                                                                                                              
do setor de serviços e, também, o proletariado rural; 3) inclui proletariado precarizado, sem direitos, e também os 

trabalhadores desempregados, que compreendem o exército industrial de reserva; 4) e exclui, naturalmente, os 

gestores e altos funcionários do capital, que recebem rendimentos elevados ou vivem de juros.  

ANTUNES, Ricardo.  Trabalho e precarização numa ordem neoliberal. In: FRIGOTTO, Gaudêncio Cidadania 

negada: políticas de exclusão na educação e no trabalho.  Rio de Janeiro: Cortez Editora, 2001; cap.II p. 35-48. 
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saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de 

muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor da saúde. 

 Fonte: Declaração de Alma- Ata , Cap. I, 1978. 

 

A seguir, o documento buscava enfatizar a desigualdade social como objeto de 

preocupação global e alvo de intervenção para o ano 2000: 

A chocante desigualdade existente no estado dos povos, particularmente entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro de países, é 

política, social e economicamente inaceitável, e constitui por isso objeto da 

preocupação comum de todos os países.  

Fonte: Declaração de Alma- Ata , Cap. I, 1978. 

 

Por fim, a declaração convocava todos os signatários para a realização de metas em 

defesa de um novo paradigma em saúde. O compromissso entre as nações visando ao 

desenvolvimento econômico pactuado ao desenvolvimento social compreendia as seguintes 

ações: uma reforma sanitária com participação popular, aumento da qualidade de vida, 

elevação dos indicadores de saúde em nível global, universalidade da atenção à saúde, saúde 

comunitária, familiar e do trabalhador, investimentos para promoção de prevenção, cura e 

reabilitação de agravos, educação em saúde, combate às endemias, fornecimento de 

medicamentos e hierarquização dos níveis de cuidados.  

Embora o Brasil não tenha enviado representantes para a Conferência, o apoio ao 

documento culminou na assinatura do tratado tardiamente. Tão logo as metas acordadas e os 

princípios defendidos em Alma-Ata contagiaram o pensamento de intelectuais, profissionais 

de saúde, parlamentares e tantos outros membros da sociedade civil em direção às reformas e 

mudanças na saúde. Em pleno ufanismo democrático, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

ocorrida em 1986 e presidida pelo então presidente da Fiocruz Sérgio Arouca, consolidou este 

movimento denominado pela prmeira vez de Reforma Sanitária. Suas reivindicações passaram 

a fazer parte da agenda da bancada reformista na  Constituinte. A concretização constitucional 

do direito universal à saúde foi instituída em 1988, em seu artigo 196, como um “direito de 

todos” e “dever do Estado”. 

Está em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na área da 

saúde. A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema 

Saúde e Democracia, e estruturou-se nas universidades, no movimento sindical, em 

experiências regionais de organização de serviços. Esse movimento social 

consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira 

vez, mais de cinco mil representantes de todos os seguimentos da sociedade civil 

discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi garantir na 

Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e 

um dever do Estado (AROUCA, 1998). 
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Como direito de todos e dever do Estado, a criação do SUS deve atender ao 

compromisso constitucional de prestar assistência integral para toda a população do país, 

atualmente com cerca de duzentos milhões de habitantes. Em termos de distribuição espacial, 

o SUS está presente em 5.564 municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 estados das cinco 

regiões geográficas e, em termos de circulação de capital, possui significativa relevância na 

economia do país.  

O setor saúde é um ramo importante na economia brasileira – representa 4,3% da 

população ocupada no país gerando mais de 10% da massa salarial do setor formal 

e, em torno de 3,9 milhões de postos de trabalho (2,6 milhões vínculos formais, 690 

mil sem carteira assinada e 611 mil profissionais autônomos (IBGE, 2009). 

Na definição de Sistema Único de Saúde, temos um conjunto de instituições políticas 

e sociais com métodos e ações práticas direcionadas para uma finalidade: garantir saúde 

universal, integral e em equidade de condições para toda população.  Esse sistema possui uma 

legislação única que rege os serviços de saúde em todo o território nacional. Trata-se da Lei 

Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Além da Lei Orgânica, temos a Lei n. º 8.142, de 28 

de dezembro de 1990, que também dispõe sobre a participação da comunidade e de 

transferências intergovernamentais; conta ainda com o Artigo 6º da Lei n. º 8.689, de 27 de 

julho de 1993, da Criação do Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS e de Decretos, 

Portarias e Normas Operacionais Básicas no Sistema Único de Saúde (NOBS 91/93/96), 

Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS 01/01 e 01/02) e Pacto pela Saúde 

(SALDANHA, 2011, p.106-118).  

Quanto aos princípios doutrinários ,temos a universalidade, a integralidade e a 

equidade. A saúde universal no sentido constitucional refere-se ao direito de todos e dever do 

Estado. Esse princípio ressalta o pioneirismo da reforma sanitária em face do modelo de saúde 

pública até então aplicado no Brasil com bases ora no welfare state, ora em investidas 

neoliberais. Um emaranhado de políticas de saúde marcado por exclusão de populações sem 

vínculos previdenciários, monopólio de rede conveniada de caráter privado, ampliação da 

rede hospitalar no modelo médico-assistencial, bolsões de desassistidos etc. A integralidade 

refere-se às necessidades do usuário (sujeito da ação).  Esse princípio abrange a garantia de 

acesso a todos os níveis do sistema de serviços de saúde.  Um direito que envolve respostas às 

demandas do sujeito, acolhimento, escuta, comunicação eficaz, domínio teórico, 

flexibilizações das rotinas sobre os fluxos dos usuários, adequação às situações singulares etc. 
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E o conceito de equidade envolve ações que visam minimizar as diferenças em consonância 

com a justiça social (Ibidem, p.80-90). 

Em relação aos princípios operacionais, temos a descentralização, a regionalização, 

regulação, participação popular, hierarquização dos níveis de atenção e complementaridade 

do setor privado. A estrutura organizacional, em vigor desde 21 de julho de 2011 pelo Decreto 

7.530, define a descentralização político-administrativa e a divisão de responsabilidade entre 

os governos federal, estadual e municipal.  

A rede de serviços envolve: proteção, promoção e recuperação da saúde; vigilância 

sanitária e epidemiológica; controle e aquisição de medicamentos; assistência terapêutica 

integral inclusive farmacêutica; saúde do trabalhador; política e execução de ações de 

saneamento básico; vigilância nutricional e orientação nutricional; ordenação da formação de 

recursos humanos na área de saúde; fiscalização de alimentos, água e bebidas para o consumo 

humano; produção e fornecimento de insumos; educação, pesquisa e tecnologia, dentre 

outros. Diante de tão extensa rede de serviços, não é possível admitir que algum cidadão 

residente em território nacional não utilize os serviços do SUS.  

A participação da comunidade também está presente no panorama constitutivo do 

SUS, que traz algo de inédito para a saúde pública no Brasil: o direito da comunidade se 

expressar e intervir na tomada de decisões – talvez a mais significante reivindicação do 

movimento sanitário. O controle social presente na Carta de Alma-Ata tem caráter consultivo 

e se estabelece através de Conferências e Conselhos em âmbito local e nacional. A 

representação de diversos segmentos da sociedade compreende os usuários, profissionais de 

saúde (associações, sindicatos etc.), gestores e delegados do setor suplementar. Longe de ter 

alcançado a maturidade coletiva, o controle social no SUS reorienta o paradigma 

organizacional na perspectiva do usuário e dos trabalhadores em saúde. Esse não é um 

processo natural e instantâneo, requer desconstrução de práticas e valores no que se refere à 

gestão com a comunidade, em lugar de para a comunidade. E a concretude desse 

empoderamento precisa ser vigilante e responsável para que não se torne uma nova máquina 

de privilégios e favores.  

Quanto ao processo de trabalho, um grupo heterogêneo de profissionais compõe o 

SUS.  As relações de trabalho incluem diversas mutações de caráter flexível como prestação 

de serviço, trabalho por tempo determinado, terceirizações, cooperativas etc. Uma diversidade 

contratual que implica em perda de direitos, desvinculação da relação pedagógica do trabalho, 

discriminação, exclusão, desemprego, como também a sujeição e o enfraquecimento sindical, 

fatores impeditivos para a mobilização e resistência coletivas dos trabalhadores.  
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Essas relações multifacetadas que envolvem a força de trabalho no SUS configuram 

a lógica destrutiva do capitalismo contemporâneo.  Para Antunes (2008, p.44), tais mutações e 

metamorfoses no mundo do trabalho conduzem a formas concretas de “des-socialização” do 

trabalho.  

Portanto, entre tantas destruições de forças produtivas, da natureza e do meio 

ambiente, há também, em escala mundial, uma ação destrutiva contra a força 

humana de trabalho, que se encontra hoje na condição de precarizada ou excluída 

Em verdade, estamos presenciando a acentuação daquela tendência que István 

Mézáros sintetizou corretamente, ao afirmar que o capital, desprovido de orientação 

humanamente significativa, assume, em seu sistema metabólico de controle social, 

uma lógica que é essencialmente destrutiva, onde o valor de uso das coisas é 

totalmente subordinado ao seu valor de troca. 
3
 

 

Embora a economia globalizada, com o advento do avanço tecnológico e da robótica, 

gere desemprego estrutural na área de saúde, como grande parte das ações ainda não pode 

substituir a força de trabalho humana pela máquina, a crise do trabalho constrói outras vias 

não menos perversas. Criam-se novos mercados, no sentido plural e heterogêneo, para a 

sustentabilidade de políticas públicas descentralizadas e o suprimento de ações e serviços, isso 

significa dizer que a precarização do trabalho está presente na estrutura organizacional do 

SUS desde sua criação.   

Em documento intitulado “Vinte anos de SUS: celebrar o conquistado, repudiar o 

inaceitável”, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes) elaborou em 2008, marco dos 

vinte anos da criação do SUS, um manifesto contendo um rol de situações consideradas 

inaceitáveis.  Dentre elas a desvalorização do profissional de saúde recebeu destaque: “que os 

profissionais de saúde sejam desvalorizados e tenham suas condições de trabalho aviltadas”. 

Em corroboração ao repúdio do Cebes, as estatísticas revelam que atualmente 30% da força 

de trabalho no SUS advêm de relações precárias: “Cabe lembrar que o SUS é movido à gente, 

e gente que cuida de gente deve ser tratada como gente” (PAIM, 2009, p.130). 

A tabela do IBGE abaixo descrita fornece dados referentes ao total de ocupações por 

atividade, a partir do qual se percebe que, no período de 2000 a 2005, não houve desemprego 

estrutural ou diminuição dos postos de trabalho no setor saúde. Houve, na verdade, um 

aumento de postos de trabalho, sendo este sob a forma não regulamentada (autonomia e 

contratos temporários).    

Tabela 1 total de ocupações por atividade:  

                                                             
3
 Para o autor, a crise do capital se manifesta em quatro aspectos: caráter universal (não se restringe a uma esfera 

particular – financeira ou comercial), alcance global (não se limita a um conjunto de países), escala de tempo 

extensa (contínua e permanente) e modo de desdobrar rastejante. (MÉZÁROS, 1995 apud ANTUNES, 

RICARDO, 2008, p. 44) 
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As atividades de saúde responderam, em 2005, por 3,9 milhões de postos de trabalho 

no país. Isso representava 4,3% dos 90,9 milhões de postos de trabalho ocupados no 

país. O número de postos de trabalho não é igual ao de pessoas ocupadas, pois uma 

pessoa pode ter mais de uma ocupação – como médicos que trabalham em mais de 

um hospital. De 2000 a 2005, as atividades de saúde foram diretamente responsáveis 

por mais de 4% do total de postos de trabalho
7
 no país. Houve um pequeno aumento 

proporcional dos postos de trabalho na saúde em relação às demais atividades 

econômicas, e as ocupações em saúde passaram de 4,1% do total de ocupações em 

2000 para 4,3 % em 2005. 

Em 2005, dos 3,9 milhões de postos de trabalho nas atividades relacionadas à saúde, 

2,6 milhões tinham vínculo formal, 690 mil eram postos de trabalho sem carteira 

assinada e 611 mil, autônomos. 

As três atividades com maior crescimento no número de ocupações formais foram 

a saúde pública (169 mil novas ocupações entre 2000 e 2005), as outras atividades 

relacionadas com atenção à saúde (163 mil) e o comércio de produtos 

farmacêuticos, médicos ortopédicos e odontológicos (98 mil). O número de 

ocupações para atividades de atendimento hospitalar teve um crescimento de apenas 

16 mil nesse período. 

A atividade com maior número de ocupações de autônomos e de trabalhadores sem 

carteira assinada foi a de outras atividades com relação à saúde, com tendência de 

crescimento para esses dois tipos de inserção. O número de ocupações de saúde 

pública sem carteira assinada pode estar associado à prática de contratação, no 

período, de cooperativas de trabalhadores. Postos de trabalho em cooperativas 

podem ser classificados como ocupações sem carteira. O comércio de produtos 

farmacêuticos, médicos, ortopédicos e odontológicos e os serviços sociais privados 

são atividades que se destacam também entre as com mais ocupações sem carteira e 

de autônomos. (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sala da 

Imprensa) 
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Tabela 2: Evolução de empregos (*) de saúde por setor de atuação-Brasil, 1980-2005. 

 

 
Fonte: IBGE, Pesquisa Assistência Médico Sanitária (vários anos) (*) Exclui os empregos administrativos. 

 

 

Além do aumento do contingente de profissionais no serviço público, outras 

características englobam o setor saúde: a feminização, o rejuvenescimento do quadro, a 

vinculação do produto final à força de trabalho humana, a presença da normatização 

vinculada à adaptação e criatividade do trabalhador, a diferença entre o trabalho prescrito e o 

trabalho real, a exigência de autonomia e capacitação do trabalhador, a incorporação 

constante de tecnologias (duras, leves-duras, leves) ao processo de trabalho, a relação 

trabalhador/usuário, o caráter coletivo no processo de trabalho, a presença de um contingente 

amplo, diversificado, constituído em sua maioria de funcionários públicos, existência de 

vários projetos políticos em disputa, exposição aos riscos biológicos, físicos, químicos e 

radioativos e desgastes físicos e psicológicos (ASSUNÇÃO & BRITO 2011, p.10-13).  

Para Machado, Oliveira, Moysés (2010, p.1), o mercado que absorve a força de 

trabalho no setor saúde, sendo o SUS o maior empregador, não consegue manter a qualidade 

do serviço prestado de forma homogênea em todo o território nacional. Esse fato advém da 

falta de consenso nacional e internacional sobre o exercício profissional e as exigências 

tecnológicas que, com muita rapidez, cria e recria um novo perfil profissional para atender à 

demanda do mercado (generalistas, especialidades, cuidados domiciliares, estratégia da 

família etc.); esses eventos contribuem para novas formas de empregabilidade de caráter 

precário. A autora também defende que as transformações paradigmáticas no mercado de 

trabalho do setor saúde seguiram as seguintes tendências: a expansão da capacidade instalada; 

a municipalização dos empregos; a ambulatorização dos atendimentos; a maior qualificação 

da equipe; a feminização da força de trabalho e a flexibilidade dos vínculos. 
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Outros fatores somam-se ao modus operandi na saúde. São eles: a transformação 

demográfica e epidemiológica da população, a adesão à medicina preventiva, a disparidade 

regional de profissionais, que tendem a se concentrar nos grandes centros urbanos, e o 

conflito entre os procedimentos que envolvem a gestão de pessoas e a política de 

humanização da saúde, uma visando à otimização dos recursos humanos para a oferta de 

serviços e satisfação do usuário, enquanto a outra defende melhores condições de trabalho 

para a elevação da qualidade das ações e satisfação dos profissionais.  

De forma bem concisa, pode-se afirmar que o SUS compreende ações e serviços em  

caráter híbrido e nele coexistem o público e o privado com suas respectivas formas de acesso, 

financiamentos e produção de serviços (MENICUCCI, 2007, p.17).  Além disso, a força de 

trabalho vincula-se a um ente federado (município) por legislação, constituído como principal 

prestador de serviços de saúde à população e responsável pela gestão da atenção básica, 

adotando maciçamente dois programas desenhados pelo governo federal para esse nível de 

atenção: o Programa de agentes comunitários e o Programa de Saúde da Família (DOWBOR, 

2009, p.207-210).  

O profissional de saúde para o trabalhador no SUS necessita cada vez mais de 

expertises tecnológicos para compreensão e manuseio do sistema informacional e educação 

permanente para agregar habilidades e competências à formação básica. As práticas 

cotidianas demandam domínio de um conjunto de normas (técnicas, científicas, culturais, 

organizacionais, ergonômicas etc.) e esforço para superar desafios, como ser parte de um 

sistema sanitário único num Brasil de muitos brasis, cercado de contradições e iniquidades.  

 

2.2 EDUCAÇÃO  

A educação, assim como o trabalho, emana da existência humana. Não admite um 

único modelo, um padrão. A educação não é um investimento focal ou uma mercadoria que 

deve gerar capital ou outra mercadoria. É um processo de desenvolvimento contínuo agregado 

à prática social. A educação, ou educações, como alguns defendem, forma o indivíduo para 

vida e para o trabalho, numa relação indissociável.  

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o único 

lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua 

única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. (BRANDÃO, 

2006, p.9).  
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A educação pode existir de forma livre e difusa ou incorporada ao ethos centralizador 

de poder no qual o controle do saber implica diretamente na manutenção e reprodução da 

ordem, na divisão social do trabalho, na desigualdade e na formação de crenças e valores. 

Para Brandão (2006, p.10-11), a educação, quando vinculada aos interesses hegemônicos de 

poder, ajuda a pensar e criar um determinado “tipo” de homem conforme a demanda da 

sociedade, sejam eles guerreiros ou burocratas, como veremos mais adiante, o 

empreendimento feito na década de 80 investiu em um boom de certificações no Brasil para 

atender à demanda de trabalho complexo.   

Assim, o controle da educação e a institucionalização dos espaços de ensino (escola) 

atenderam, no curso da história ocidental, à expansão da produção, à divisão do trabalho, à 

apropriação privada da terra, à hegemonia do Estado e à sociedade de classes. Esses fatores 

provocaram uma cisão na unidade trabalho-educação, estabelecendo uma lógica com dupla 

identidade: o trabalho manual restrito ao processo do trabalho e o trabalho intelectual 

exclusivo da educação escolar.   

A Revolução Industrial teve um papel decisivo no processo de acumulação de capital 

e na formação da nova classe trabalhadora. O conceito de trabalho, até então entendido, 

deveria ser mudado, ganhando valoração positiva de responsabilidade a partir da constituição 

de uma ordem social burguesa. Para tanto, tornou-se imprescindível a disciplinarização do 

tempo e do espaço e o enquadramento de padrões de conduta familiar e social compatíveis 

com o novo pacto social. A lógica de produção capitalista exigiu racionalidade, disciplina, 

hierarquia e responsabilidade, atributos que precisavam ser desenvolvidos cognitivamente. 

Daí a importância da educação para a transformação da relação entre o saber e o fazer 

diferenciado para grupos sociais diferenciados.  

 Entre o chão da fábrica e o chão da escola, havia uma fronteira delimitando a 

formação técnica (de massa) para o trabalho e a formação da alta cultura para a classe 

dirigente. A emergente sociedade industrial vinculou a escolarização e a qualificação do 

trabalhador ao aumento da produção. A “modernização” e o progresso da sociedade estavam 

intimamente vinculados à ascensão fabril, sendo as vilas operárias, fábricas e oficinas espaços 

de aprendizagem da classe operária.  Pois, na dinâmica fabril e posteriormente industrial, a 

jornada do operariado não contemplava a formação escolar. A escola não foi pensada para o 

proletariado, o trabalhador rural, o trabalhador manual. A admissão do homem no mundo do 

trabalho sempre competiu com a sua permanência em instituições educacionais, mas, a classe 

dirigente elegeu a escola como um veículo eficaz de reprodução da ideologia dominante pela 

disciplina e controle social.   
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A escola favorece os socialmente privilegiados; desvaloriza os outros; é aos 

herdeiros de situações privilegiadas que cabe os sucessos escolares, a possibilidade 

de uma escolaridade prolongada, o acesso à Universidade, portanto, aos postos 

dirigentes, aos quais sob forma direta ou implícita são atribuídas as mais elevadas 

classificações que vão em massa para aqueles cuja família, já está instalada em 

posição dominante – eles assinalariam uma data decisiva na história da pedagogia 

(SNYDERS, 2005, p.17). 

Para Saviani (2007, p.154), a Revolução Industrial correspondeu à revolução 

educacional, uma colocou a máquina no centro do processo produtivo e a outra erigiu a escola 

como forma principal de dominação e educação. Por ser fundamentada na separação entre 

instrução e trabalho, a escola não é única; sua cultura, seus itinerários conduzem a fins 

opostos, atravessados pela divisão da sociedade em classes para dirigentes e dirigidos. 

Portanto, a era da industrialização exigiu uma reestruturação do modelo dicotômico 

escola/trabalho para novos paradigmas educacionais na construção da sociedade moderna a 

partir do século XVIII e, posteriormente, com Taylor e Ford.  

A organização do trabalho nesses moldes estrutura-se na eficiência, no planejamento, 

na disciplina e na especialização. A hierarquia do topo ao chão da fábrica requereu da escola a 

qualificação mínima e as específicas dos seus trabalhadores. No chão, estariam os operários, 

executores da produção, disciplinados e especializados; no topo, estariam os planejadores, 

inseridos nos departamentos de planejamento e de pessoal, responsáveis pela tecnologia 

empregada nos produtos e até mesmo pelo processo de produção.   

Enquanto no “chão da fábrica” a educação para o trabalho decorria da concepção de 

qualificação, aquisição de habilidades técnicas e socialização do trabalhador na lógica do 

consumo, a pedagogia no chão da escola buscava romper com o processo mecânico de ensino-

aprendizagem representado pela reprodução de informações, comportamentos, tecnologias e 

ideologias; onde a teoria se mantinha dissociada da prática pela racionalidade técnica, 

(PIMENTA, 2011, p.39). Essa racionalidade admitia não só as prerrogativas técnico-

científicas no processo de trabalho, como também a extração da mais-valia nas relações 

sociais.  

Assim, como o capital frente à crise do trabalho vem determinando a reestruturação 

das forças produtivas para manutenção da hegemonia, a educação, pela sua relação 

indissociável com o trabalho, também sofre mutações frente às exigências da sociedade, hoje 

não mais fabril, mas da informação e do conhecimento, a sociedade do não-emprego e das 

novas configurações do trabalho. Dessa forma, novos tempos requerem nova realidade 

educativa com a expansão quantitativa da escolaridade sem qualidade, transformando a 

educação em mercadoria, em um grande mercado de consumo.  
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2.2.1 DO “NOVO” ENSINO SUPERIOR NO BRASIL À FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO SUS   

 

A cada ano, novos profissionais diplomados saem das universidades em busca de 

emprego. As estatísticas do Ministério da Educação, dados referentes ao ano de 2007, seriam 

animadoras e exitosas senão alimentassem o mercado de trabalho precário. São cerca de 10 

mil médicos; 8,3 mil dentistas; 32 mil enfermeiros; 11,9 mil farmacêuticos; 7,7 mil 

nutricionistas e 16 mil fisioterapeutas que concluíram seus respectivos cursos, totalizando 

85,9 mil formandos, ou seja, 378 vezes maior que o total de 22.643 profissionais diplomados 

em 1992. Para compreender a expansão de profissionais graduados no setor saúde, precisamos 

retroceder à década de 80 e à formação de um novo perfil para o ensino superior no Brasil 

(ESB).  

Na análise sociológica, os anos 80 marcaram uma década conturbada, cheia de 

contrastes político-econômicos e perplexidades sociais. A globalização, o autoritarismo 

econômico, as relações de poder, o avanço tecnológico, a desterritorialização dos espaços, o 

“americanocentrismo”, a apropriação da cultura de massa, o consumismo, a depredação 

ambiental e a violência social constituíram, na história do tempo presente, uma paradoxal 

relação de amor e ódio, de “claro-escuro”, inaugurando a crise da modernidade e a transição 

dos paradigmas societais e epistemológicos (SANTOS, 2008, p.17; 29-30). 

Em consonância com o contexto histórico internacional, a sociedade brasileira 

também partilhava as contradições desta década ao conjugar a implantação do Estado 

Democrático de Direito numa atmosfera social excludente permeada por analfabetismo, 

desemprego, miséria, epidemias, violência ambiental e indígena, crise econômica e política 

etc. No consenso do empresariado, da intelectualidade e dos políticos, havia urgência em 

superar os paradigmas político-institucionais conservadores e os resquícios de autoritarismo 

do serviço público. O atraso educacional refletido na formação do trabalhador e no processo 

de trabalho precisava ser corrigido conjuntamente com as políticas sociais (NEVES; 

PRONKO, 2008, p.49). 

 Aos saberes pedagógicos, agregavam-se, neste momento, importantes contribuições 

da Sociologia, da Antropologia, da Filosofia e da Economia.  Somavam-se forças para romper 

com o modelo até então vigente de educação vinculada à divisão técnica e social do trabalho.  

Dentro dessa ótica, convergiram diferentes olhares, concepções, análises, tendências a 

reivindicar mudanças nas diretrizes da educação nacional em atenção a uma nova aurora 

educacional mais crítica, criativa, participativa e democrática (Ibidem, p.14-15).  
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O debate em torno da organização da sociedade democrática priorizava a 

escolarização de grande parcela da nação para formação intensiva de mão de obra e a 

implementação de projetos educacionais sistemáticos. Para Neves: “nunca antes no Brasil o 

Estado interveio tão rápida e organicamente na formação de um novo tipo de trabalhador e 

homem” (2000 apud NEVES, 2008, p.56). A lógica difundida era bastante clara, a massa 

trabalhadora precisava ter acesso à escolarização básica e técnico-profissional centrada no 

binômio pobreza/segurança para manutenção de uma política de paz no universo capitalista. 

(NEVES; PRONKO 2008, p.98).  

Essas diretrizes, nas políticas gerais e setoriais, faziam parte das intervenções 

“neodesenvolvimentistas” defendidas pelos organismos internacionais pra os países 

periféricos latino-americanos. O Banco Mundial (BIRD), a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) compatibilizavam 

suas políticas de empréstimos à implantação de reformas para aceleração do crescimento e 

esse discurso  subordinava o desenvolvimento econômico ao investimento em capital humano 

composto por escolaridade, treinamento e saúde do trabalhador. A partir dessa ótica linear, 

julgava-se necessário remover da educação certos entraves político-institucionais mantidos até 

então pela estrutura autoritária de governo como as desigualdades sociais, o sucateamento 

orçamentário, a redução do número de matrículas, exclusão educacional das maiorias 

pauperizadas, a produção de alta cultura em detrimento da cultura de massa (FRIGOTTO et 

al, 2009, p.5; NEVES, 2008, p.98). 

 Somado a este rol de entraves, havia também as críticas da burguesia empresarial 

sobre a produção deficiente de trabalhadores qualificados para suprir a demanda do mercado 

de trabalho neste momento aquecido. Estima-se que mais de 18 milhões de novos postos de 

trabalho foram criados nesta década (URANI, 1995 apud FARAGO; SAMPAIO, 2009, p.5-

38).  O crescente número de vagas nas empresas sem profissionais suficientes para preenchê-

las foi denominado pela alta administração do governo e pelos proprietários dos meios de 

produção por “apagão educacional” (NEVES, 2008, p.14-15).  

O termo “apagão educacional” carrega em si análises conflitantes, sem unicidade 

conceitual. No campo da reflexão marxista, por exemplo, o atraso educacional nas economias 

capitalistas não provém de entraves institucionais ou relações sociais desiguais, ele é 

determinado pela estrutura econômica. A exclusão evidencia as contradições do próprio 

sistema no processo de acumulação de capital que, segundo Marx, levariam ao seu 

esgotamento. Já na análise marxista não ortodoxa, as contradições entre as forças produtivas e 

relações de produção convertem-se em contingências, juntamente com os fatores políticos e 
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culturais. Estes favorecem a exclusão e iniquidades sociais, mas não as determinam. Agora, o 

capitalismo na lógica neoliberal vê o apagão como um fator de impedimento para 

mundialização do mercado. Assim como outras crises cíclicas, o apagão, na lógica do capital, 

requer medidas de ajuste e regulação ao sistema, como ocorrido com o fordismo, o 

keynesianismo e as políticas do estado de bem-estar social. (SANTOS, 2008, p.30; NEVES, 

2008, p15; FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2009, p.6). Para fins de análise, o presente 

estudo situa suas concepções e desdobramentos no terreno marxista partindo da premissa que 

o capitalismo do século XXI não coloniza somente a força produtiva, mas também os valores, 

desejos e crenças.  

Nessa perspectiva, o apagão educacional na década de 80 foi enfrentado a partir de 

políticas educacionais distintas que seguiram em duas direções: uma conservadora e outra 

inovadora. A primeira vinculada às instituições públicas federais, estaduais e algumas 

confessionais, com preservação dos direitos conquistados pela Reforma de 68; conquistas 

estas englobando a valorização do ensino/pesquisa na formação acadêmica, a criação de 

departamentos, a extinção da cátedra vitalícia, profissionalização do docente, e 

principalmente, a política nacional de Pós-Graduação. 

 A segunda concorreu para a reversão do apagão educacional pela via privada, um 

ajuste à demanda do trabalho complexo que a reforma de 68 não deu conta de corrigir, esta 

lacuna na política educacional levou a um desdobramento denominado na literatura de “novo 

ensino superior privado” (MARTINS, 2009, p.23).  Esse conceito refere-se às instituições de 

perfil laico vinculadas até o final da década de 80 à educação básica, transformadas, 

posteriormente, em centros integrados, faculdades e universidades particulares motivadas pela 

necessidade de expandir o número de vagas no ensino superior, pela política de incentivo ao 

setor complementar acrescido da mentalidade empresarial dos proprietários (Ibidem, p.23).  

 

O “novo” ensino superior privado emergiu de uma constelação de fatores 

complexos, entre os quais se destacam, num primeiro momento, as modificações 

ocorridas no campo político nacional em 1964 e seu impacto na formulação da 

política educacional. Com a instauração do regime militar, as medidas repressivas 

desencadeadas pelos novos governantes, com relação ao movimento estudantil e a 

estrita vigilância dos docentes se combinaram com propostas de modernização e da 

expansão do ensino superior (Ibidem, p.18) 

 

No formato organizacional mais flexível, “o novo ensino superior” veio a favorecer 

uma clientela socialmente diferenciada, jovens não matriculados nas instituições públicas de 

ensino e adultos já integrados ao mercado de trabalho. De maneira oportuna, esses segmentos 

adequavam o ensino à necessidade do estudante/trabalhador de atender à exigência de 
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profissionalizar o trabalhador sem instrumentalizá-lo para a pesquisa. O investimento 

acadêmico funde-se ao projeto profissional num único ciclo de formação e produção, 

transformando a relação ensino, pesquisa e extensão em competências, competitividade e 

habilidades tecnológicas e informacionais para o mercado de trabalho
 
(MARTINS, 2009, 

p.24-27).   

O resultado dessa modernização conservadora
 
se configurou na oferta de cursos 

gerenciados pela necessidade do mercado de trabalho (técnico ou profissional), na adequação 

do conteúdo programático e do estágio curricular às necessidades do discente, na estrutura 

administrativo-acadêmica voltada para a formação de profissionais, não valorizando ou 

mesmo dissolvendo a relação ensino, pesquisa e extensão. Difundiu-se a ideia pejorativa do  

ensino público como uma proposta educacional lenta, ineficiente, ideologicamente 

tendenciosa e desprovida de competitividade, como se a educação fosse apenas uma das 

commodities (mercadorias) das relações de consumo.  

Esse novo modelo não se produziu e nem se desenvolveu à margem das 

circunstâncias e das condições que a época apresentava, tanto sociais, como intelectuais e 

culturais. A diplomação profissional virou moeda de troca, circulando pelos espaços e se 

configurando de acordo com a expectativa do mercado e o anseio da classe trabalhadora, sem 

contestar a hegemonia dominante ou a qualidade educacional ofertada (APPLE, 2005, p.44-

45).  

 

(...) entre 1985 e 1996, o número de universidades particulares mais do que triplicou, 

passando de 20 a 64 estabelecimentos. Tudo leva a crer que a expansão das 

universidades privadas foi orientada pela percepção de seus proprietários de que a 

existência de estabelecimentos maiores, oferecendo cursos mais diversificados, teria 

vantagens competitivas no interior do mercado do ensino superior (MARTINS, 

2009, p. 23).  

 

Abrem-se parênteses para argumentar que essa lógica de mercantilização da 

educação alcança também o trabalho docente na esfera pública. Fenômeno este facilmente 

detectado pela elevada privatização dos cursos de pós-graduação latu senso, pela inserção 

indiscriminada do ensino à distância, pela precarização nas relações de trabalho (escassez de 

concursos, retração do regime de dedicação exclusiva, crescimento dos contratos temporários, 

regime “horista” hora/aula etc.) e pela pressão dos órgãos de fomento e de avaliação de 

pesquisa à produtividade através de bolsas de pesquisa, relatórios, publicações, da indexação 

de cursos, de periódicos, e do saber voltado para a relevância mercadológica.  
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São exemplos de aprisionamento dos espaços do saber em estratégias de gestão do 

conhecimento para a formação de competências, profissionalização em massa e garimpagem 

de talentos (BOSI, 2009, p.15-17).   

Estes dois caminhos, das IES nos moldes da reforma universitária e do “novo ensino 

superior” não conseguiram contemplar as exigências da sociedade e do mundo do trabalho em 

transição. O primeiro perseguindo o saber cognitivo instrumental, a investigação, a abstração 

teórica, o método experimental, a centralidade acadêmica afastada da empiria e da 

coletividade; o segundo ancorado na gestão do conhecimento, nos projetos de intervenção, no 

controle de qualidade, em saberes utilitários que atendessem aos espaços de produção. Os 

referidos modelos evidenciaram um esvaziamento na integração educação-trabalho, como se 

não fossem um extensão do outro.  

A lacuna entre formação/trabalho conduziu ao pensamento equivocado de que o 

profissional chega ao mundo do trabalho pronto, acabado, com um arcabouço cognitivo 

suficiente e definido, como se o processo de formação profissional fosse imune às práticas 

cotidianas, às situações adversas, ao encontro dos saberes, às lutas de poder etc.  

Formar um profissional para a vida requer das instituições de ensino um 

compromisso com o desvelamento das iniquidades sociais e no desenvolvimento da 

intelectualidade do trabalhador considerando a relação recíproca do fazer e do sujeito-que-faz 

inserido num contexto político, econômico, ideológico, cultural e social.  

 

      Quadro 1 - Evolução dos empregos de saúde por categorias profissionais – Brasil.

  

Descrição/Ano 1992 2002 2005 Variação 

(1992-2005) 

Médicos  307.952 466.110 527.625 71.3% 

Enfermeiros  41.501 88.952 116.126 179,8% 

Odontólogos  41.509 56.995 71.386 72% 

Téc.Enfermagem  267.849 417.904 563.089 110,02% 

Fonte: IBGE, Pesquisa Assistência Médico Sanitária (vários anos). 

 

Como visto, o boom educacional da década de 80 teve por consequência a elevação 

da escolaridade na área de saúde. As Fontes do IBGE revelam que os índices mais 

significativos ocorreram na inserção de enfermeiros no mercado de trabalho. Os dados 



 37 

apresentam um crescimento de 179.8% de 1992 a 2005. Esses números poderiam ser 

considerados exitosos se não corroborassem com a análise de Nunes (2012, p.60) sobre os 

desafios da expansão do ensino superior no Brasil e a deficiência em conferir ao estudante 

uma formação generalista de qualidade e aporte necessário para o mercado de trabalho 

complexo.  

 

Tabela 3 - Oferta de cursos de Graduação em Enfermagem 1991-2012. 

 

Fonte: 13º SENADEN - Seminário de Diretrizes para Educação em Enfermagem 

http://www.abeneventos.com.br/13senaden/arquivo/CONFERENCIA-ABERTURA_13-SENADEn.pdf 

 

Os dados também ressaltam o caráter privatizante desse crescimento e a retração do 

ensino superior como bem público, gratuito e de qualidade. Para o autor, torna-se uma tarefa 

hercúlea e esquizofrênica as universidades acelerarem a profissionalização em massa e 

simultaneamente incentivarem os programas de Pós-Graduação e a pesquisa de excelência 

(NUNES, 2012, p.61). Percebe-se, nesse fenômeno, a luta pelo controle do conhecimento e 

sua estreita relação com a precarização do trabalho, ou seja, o discurso hegemônico das 

classes dominantes, seus valores e ideologias atravessam a formação profissional dos jovens 

no Brasil.  

Sendo a função manifesta do sistema educacional a formação da força de trabalho, 

sobre essa função incidem diversas pressões referentes às transformações do trabalho: atender 

à demanda específica de mão-de-obra, qualificar  para o mercado flexível, instrumentalizar 

tecnologicamente,  estimular a pesquisa e a investigação científicas, fornecer uma educação 

http://www.abeneventos.com.br/13senaden/arquivo/CONFERENCIA-ABERTURA_13-SENADEn.pdf
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humanista, socializar, desenvolver criticidade e criatividade, apregoar regras de 

comportamento, estimular a liderança e o trabalho em equipe etc. Dentre as funções, 

econômicas, sociais, instrumentais, e simbólicas, da educação profissional, há também a 

função de construir no estudante uma visão de mundo (SANTOS, 2008, p.191).  

O levantamento teórico até aqui construído desvelou as crises e contradições da sociedade 

pós-industrial em relação ao trabalho e à educação. Os novos paradigmas institucionais 

apresentam uma equivalência entre trabalho/emprego/empregabilidade e educação 

profissionalização/qualificação. O SUS, como o maior mercado de trabalho da saúde, 

evidencia essas contradições no processo de trabalho como a precarização das relações de 

trabalho, o interesse público e privado, as pressões da economia, a profissionalização em 

massa, os modismos pedagógicos, a flexibilização na formação etc. Esses questionamentos 

nortearam o desenvolvimento da investigação e o encaminhamento metodológico da pesquisa.  
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3. MATERIAS E MÉTODOS  

 As diretrizes metodológicas do presente estudo procuraram estruturar o processo 

investigativo tomando por base duas proposições: a. o objeto está intrinsecamente ligado à 

realidade social e as forças determinantes que atuam sobre esta realidade; b. para além das 

forças hegemônicas, o objeto também sofre intervenções dos sujeitos na relação educação e 

trabalho e, consequentemente, na construção do devir. Por tratar-se de uma perspectiva 

dialética, optou-se pela abordagem qualitativa, descritiva, com trabalho de campo. Para 

melhor interpretação do fenômeno e captação das subjetividades circunscritas à área da saúde, 

recorreu-se também à triangulação de dados.  

O levantamento das categorias de análise foi realizado a partir da coleta de dados, 

estudos/análise e definições institucionais.  O uso da triangulação como ferramenta analítica 

corrobora com a premissa de que os fenômenos sociais são multicausais e não devem ser 

explicados isoladamente. A análise, para ser consistente, precisa subtrair do fato social suas 

dimensões históricas, culturais, simbólicas, dentro de uma macro-realidade. 

Nessa composição, coube considerar os sujeitos e suas representações (depoimentos, 

percepções verbais e não-verbais, comportamentos e ações), os elementos produzidos pelo 

meio (documentos, leis, decretos, pareceres, planos) e os processos e produtos originados da 

estrutura socioeconômica e cultural do macro-organismo social dos sujeitos. Estes processos e 

produtos abrangem a luta de classes, o modo de produção, as forças produtivas e as relações 

de produção (TRIVIÑOS, 1987, p.138-140).  

Figura 01- Triangulação de Triviños  
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Quanto ao nível epistemológico, o estudo possibilitou a interconexão dos dados com 

seus determinantes na adoção de uma visão de movimentos envolvendo o todo e as partes, a 

tese e a antítese na busca das sínteses, no estudo de determinantes estruturais que abrangem a 

questão norteadora da pesquisa. 

3.1 CENÁRIO DA PESQUISA  

O cenário da pesquisa situa-se no município de Niterói, numa Unidade Básica de 

Saúde (UBS), na qual a pesquisadora está lotada desde 2003, inicialmente na chefia da 

vigilância epidemiológica e, atualmente, na função de enfermeira vinculada ao sistema de 

cadastramento e acompanhamento ao paciente portador de hipertensão arterial e diabetes 

mellitus – Hiiperdia.  

Por definição, a UBS compreende a porta de entrada preferencial do usuário no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nela, são desenvolvidas ações individuais (consultas em 

Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social e Odontologia, 

coleta de exames laboratoriais, fornecimento de medicação básica etc.) e coletivas, como 

promoção de saúde, prevenção de agravos, reabilitação, educação em saúde (participação em 

programas, grupos, campanhas etc.).  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde define: 

 

A Atenção Primária é um conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual e 

coletivo que envolve: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

É desenvolvida por meio de exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios (território-processo) bem delimitados, das quais assumem 

responsabilidade. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, 

que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância das 

populações. É o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Orienta-

se pelos princípios da universalidade, acessibilidade (ao sistema), continuidade, 

integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade e participação 

social. A Atenção Primária deve considerar o sujeito em sua singularidade, 

complexidade, integralidade e inserção sócio-cultural, e buscar a promoção de sua 

saúde, a prevenção e tratamento das doenças e a redução dos danos ou sofrimentos 

que possam estar comprometendo suas possibilidades de viver de modo saudável. 
(CONASS, 2004) 

 

Localizada em edifício comercial no Centro da cidade a UBS-cenário possui uma 

clientela diferenciada composta em sua maioria por adultos jovens (trabalhadores da área) e 

idosos moradores do bairro. A organização física do espaço compreende três andares do 

prédio, com o laboratório no segundo andar; recepção, Serviço de Atendimento ao Usuário 

(SAU), consultórios, imunização, farmácia, almoxarifado, administração e copa no terceiro 
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andar; os demais consultórios no quarto andar. Pelo caráter arquitetônico, o acesso à UBS se 

faz por elevador ou escada, sem vaga preferencial no entorno e, por exigência da 

administração do prédio, a UBS não possui placa de identificação, letreiro, faixa ou qualquer 

recurso para visibilidade da comunidade.  

Na descrição é importante salientar a natureza dicotômica dos modelos de saúde 

pública no Brasil que estão implícitos no cenário da pesquisa.  Primeiramente, a UBS foi um 

Posto de Atendimento Médico (PAM) criado na gestão do Instituto Nacional de Assistência 

Médica e Previdência Social (INAMPS). Por esse modelo, o acesso aos serviços de saúde era 

restrito aos trabalhadores com vínculo previdenciário comprovado. Na década de 90, após a 

implantação da democracia sanitária pelo SUS, o PAM passou por um processo de 

reformulação e municipalização da gestão resultando em divisão do espaço físico e dos 

recursos humanos em duas unidades distintas, uma de especialidades e esta UBS, cenário da 

pesquisa.   

Em relação ao quadro profissional atual, a unidade concentra múltiplos vínculos, 

com servidores da administração pública federal, estadual, municipal, trabalhadores 

terceirizados, trabalhadores autônomos com contratos provisórios (RPA), cargos em 

comissão, estagiários, sendo que muitos destes sujeitos ainda permanecem afetos ao antigo 

modelo assistencial. Como a problemática da pesquisa abarca uma variedade de nuances, 

coube para fins de investigação, delimitar o objeto à equipe multidisciplinar com escolaridade 

superior.  

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA  

Ao contrário da pesquisa quantitativa, que busca uma projeção representativa da 

amostragem, a pesquisa qualitativa se debruça sobre uma realidade que não pode ser 

quantificada, como sentimentos, sensações, percepções, pensamentos, intenções, 

comportamentos, entendimento, significados e motivações de um determinado grupo de 

indivíduos em relação a um problema específico. (MINAYO, 2012, p.14).  

A coleta de dados foi obtida no cenário da pesquisa, espaço onde os sujeitos 

transitam, trabalham e constroem sua realidade. Optou-se pela composição multidisciplinar do 

grupo de estudo, inicialmente por 15 (quinze) indivíduos profissionais do SUS com nível 

superior, profissionais do SUS com nível médio cursando graduação em saúde e estagiários 

da UFF em Saúde Coletiva.  

 



 42 

A escolha dos sujeitos atendeu aos seguintes critérios de inclusão:  

 Estar vinculado ao Sistema Único de Saúde;  

  Possuir ensino superior completo ou incompleto;  

 Possuir maioridade;  

 Conhecer o cenário da pesquisa (como funcionário, gestor ou estagiário);  

 Fornecer o aceite para participação da pesquisa (assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido);  

 Permitir a gravação dos depoimentos em MP4;  

 Autorizar publicação dos depoimentos (de forma anônima). 

Foram considerados critérios de exclusão: 

 Trabalhadores desvinculados da função na unidade cenário da pesquisa;  

 Trabalhadores em licença de saúde, afastamento ou abandono de serviço, exceto férias 

ou licença-prêmio;  

 Trabalhadores aposentados; 

 Voluntários e/ou colaboradores sem vínculo com o SUS; 

 Trabalhadores com mandato sindical e/ou político-partidário em vigência.  

3.3  COLETA DE DADOS    

Por tratar-se de pesquisa qualitativa, a coleta de dados reuniu expectativas, 

percepções, visões de mundo e identificações que emanaram do objeto e do próprio 

observador no processo de conhecimento. Para Minayo (2012, p.13), o sujeito e o objeto 

tornam-se solidariamente imbricados e comprometidos. Portanto, a aproximação da 

pesquisadora com a realidade (o objeto e o problema) implicou, antes de qualquer trabalho de 

campo, em perquirir da temática sua historicidade, as divergências conceituais, os índices 

estatísticos, as diretrizes institucionais, as críticas, as refutações, enfim, afastar o empirismo e 

interrelacionar teoria e prática como parâmetro metodológico. 
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Quadro 2 - Esquema da coleta de dados. 

 

 

 

3.3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Nesta primeira etapa, os dados emergiram da pesquisa bibliográfica, através de 

livros, periódicos, artigos, dados estatísticos, base de dados, etc. O referencial teórico foi 

estruturado no materialismo histórico marxista, e o referencial temático utilizou autores que 

dialogam com Marx como: István Mèszáros, Boaventura de Souza Santos, Ricardo Antunes, 

Gaudêncio Frigotto, Demerval Saviani, Silvio Gallo, dentre outros. As diferentes visões muito 

contribuíram para a compreensão da crise societal e paradigmática que envolve o trabalho e a 

educação na sociedade contemporânea.  

A categoria “trabalho” foi definida como uma relação ontológica humana que 

envolve a classe-que-vive-do-trabalho. Na sociedade capitalista, a mais-valia  

atravessa o processo produtivo em face da acumulação de capital transformando a força de 

trabalho em mercadoria. Dessa, forma o trabalho sofre mutações “des-socializantes” para o 

homem.  

O capitalista, ao transformar dinheiro em mercadorias, que servem de matérias 

constituintes de um novo produto ou de fatores no processo de trabalho, ao 
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incorporar força de trabalho viva à subjetividade morta, transforma valor, trabalho 

passado, objetivado, morto, em capital, em valor que se valoriza  a si mesmo, um 

monstro animado como se tivesse amor no corpo  (ANTUNES, 2004).   

 

A categoria “educação”, assim como o trabalho, foi definida como processo 

ontológico humano. Educar e ensinar são atividades que envolvem conflitos e lutas de poder, 

possuem potencialidades para libertar e emancipar os sujeitos como também para alienar e 

produzir conformidade para reprodução do ethos desigual e das forças hegemônicas. A 

Educação não significa absolvição, mas pode despertar a consciência crítica e, a partir dela, 

desencadear resistências, conexões, rotas de fuga e transformação da realidade.  

Todo o levantamento bibliográfico assentado no materialismo histórico teve por 

objetivo aprofundar o conhecimento sobre o objeto da pesquisa, definir as categorias 

conceituais “trabalho” e “educação” sob o viés da crise estrutural do trabalho para, 

posteriormente, identificar o fenômeno no SUS e historicizar o evento com a expansão do 

ensino superior no Brasil. As análises conceituais extraídas dos autores elencados foram 

relevantes para aproximar a investigadora do objeto de forma global, na dimensão 

macroconceitual, sem a pretensão de esgotar o tema, mas sempre reconhecendo o estado da 

arte como possibilidades, caminhos, e potencialidades para as infindáveis lacunas do 

conhecimento.  

Visando articular a produção teórico-conceitual com a realidade empírica da atenção 

primária à saúde, a pesquisa valeu-se do projeto de intervenção em serviço denominado 

Saúde, Saberes e Sabores (SSS). Trata-se uma proposta de intervenção em serviço, cuja 

temática envolve as práticas cotidianas e a fluência dos saberes pelos espaços em serviço.  São 

círculos pedagógicos realizados periodicamente no cenário da pesquisa com o objetivo de 

apresentar o ensino/aprendizagem de forma lúdica, rizomática, não-convencional, uma rota de 

fuga da rotina estressante do trabalho e do modelo educativo tradicional (sala de aula, lápis e 

papel, palestras, apostilas etc.). Nesse pit stop, não há espaço para tutores, são todos 

aprendizes que compartilham os sabores e dissabores das práticas em saúde.  A iniciativa tem 

por princípio provocar inquietações, reflexões, autocrítica, criatividade, enfim, exercitar o 

pensamento para que o profissional ouse construir as suas próprias conexões. O projeto piloto 

teve início em setembro de 2012 e segue o cronograma trabalhando os seguintes temas: 

Acolhimento, cidadania e saúde; Comunicação & Saúde; Os Princípios, diretrizes e dilemas 

do SUS; Trabalho, dignidade e saúde.  
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O investimento nessa proposta acarretou relevantes contribuições para o andamento 

da pesquisa. Inicialmente possibilitou o diagnóstico de análise, os recortes, os critérios de 

inclusão e exclusão, a visibilidade e o interesse dos gestores pelo tema e o estreitamento dos 

laços entre os sujeitos. Posteriormente, vencida a etapa exploratória da pesquisa, o contato 

com os profissionais no cotidiano pedagógico do cenário permanece agregando novos olhares 

no encaminhamento dos objetivos.   

3.3.2. OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE  

Na condução da pesquisa de campo, o envolvimento no projeto Saúde Saberes e 

Sabores (SSS) compôs uma etapa muito importante do trabalho, a observação do cenário, os 

conflitos, o contato com os sujeitos, os encontros, desencontros e negociações enriqueceram o 

processo investigativo, estabelecendo identificações e também demarcando as especificidades 

sobre o objeto que só as relações interpessoais são capazes de captar. Como o projeto SSS não 

teve a finalidade de ser um instrumento para a coleta de dados, mas um procedimento para o 

diagnóstico investigativo para a obtenção de dados, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas.  

 Buscando a equidade de condições entre os sujeitos, convencionou-se disponibilizar 

a leitura preliminar do conceito de Precarização do Trabalho elaborado pelo Ministério da 

Saúde para o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS, Desprecariza-SUS. 

Após a leitura, cada entrevistado respondeu as seguintes perguntas: 

 Sua formação profissional aborda/abordou a temática do trabalho ou a existência da 

precarização do trabalho SUS? Sim /Não. 

 O que acha deste fenômeno?  

 Você já conhecia o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS – 

Desprecariza-SUS?  Sim /Não. 

 Acha importante discutir este tema na formação profissional, Sim /Não. Por quê?  

 Observações / Depoimento livre.  

Inicialmente foram delimitadas 15 (quinze) entrevistas semiestruturadas, por critério 

de saturação, foram realizadas 11 (onze) entrevistas. O tempo de duração das entrevistas foi 

livre variando entre 5 (cinco) e 25 (vinte e cinco) minutos.  Os depoimentos foram gravados e 

transcritos na íntegra observando as falas do entrevistado, as indagações, como também as 

subjetividades não-declaradas em relação ao tema abordado (silêncios, gestos, risos e 

entonação de voz etc.).   
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A interlocução entre teoria e a empiria (realidade coletada pelas entrevistas, 

depoimentos e percepções dos sujeitos) estruturou o estudo no âmbito do SUS, sob a ótica dos 

protagonistas da Atenção Primária em Saúde. O referido domínio, por ser focal, microssocial, 

multidisciplinar e genérico de forma isolada, não conseguiu contemplar os demais objetivos e 

questionamentos que incidiram sobre o objeto da pesquisa havendo, assim, a necessidade de 

agregar análise documental ao desenho metodológico.  

3.3.3. ANÁLISE DOCUMENTAL  

A fundamentação teórica, acrescida dos depoimentos coletados, comprovou o 

crescimento da precarização do trabalho nas últimas décadas na saúde.  Consubstancialmente, 

o fator mais instigante foi constatar a naturalização e conformidade do fenômeno entre os 

profissionais em formação ou recém-formados. Seria esta a formação de um novo 

profissionalismo? Os projetos pedagógicos dos cursos têm preparado seus alunos para a 

realidade do mercado de trabalho? A precarização seria uma realidade a ser enfrentada ou 

cooptada pela educação nos moldes neoliberais?  Para responder a esses questionamentos 

nesta segunda etapa optou-se pela análise documental. A utilização do método buscou inter-

relacionar os dados até então coletados com a conjuntura político-educacional do SUS através 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Enfermagem publicada pela resolução 

CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 2001, e o Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa –

UFF elaborado em 2005.  

A escolha pela instituição não foi aleatória. A Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC) foi a instituição formadora da pesquisadora na década de 80 e possui 

uma sólida trajetória no compromisso de formar enfermeiros, docentes, pesquisadores e 

especialistas em todos os ramos da Enfermagem. Fundada em 18 de outubro de 1944, a 

Escola (EEAAC) é parte integrante da Universidade Federal Fluminense, atualmente oferece 

cursos de graduação, pós-graduação (especialização, mestrado profissional, mestrado 

acadêmico e, recentemente aprovação, doutorado) e de extensão universitária. Integrada ao 

Município de Niterói, a Escola vem contribuindo na articulação de saberes, serviços e ações 

de saúde e de educação.  

Além do pertencimento como ex-aluna, outros critérios favoreceram a escolha da 

instituição para a análise documental, como a localização da faculdade no mesmo município e 

bairro do cenário da pesquisa; a participação da UBS-cenário como campo de estágio em 
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Saúde Coletiva de cursos da Universidade Federal Fluminense (Medicina, Serviço Social, 

Farmácia, Nutrição), o compromisso da Escola de Enfermagem em agregar ao curso de 

Graduação a formação pedagógica do egresso e, também, pela elaboração do Projeto Político 

Pedagógico do curso dentro das às Diretrizes Curriculares Nacionais.   

Cabe ressaltar que o PPP da EEAAC foi construído em 2005 e, em 2012, sofreu 

alteração na estrutura curricular, sendo retirada do curso de Graduação a Licenciatura. Esse 

fato não interferiu na análise do documento, uma vez que a organização curricular do curso 

manteve as disciplinas pedagógicas sob a forma de disciplinas optativas.   

A triangulação dos dados compreendeu três dimensões: 

 Institucional, a análise refere-se à implementação de macropolíticas educacionais em  

instituições de ensino superior, tomando por referência o curso de Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense. Fez parte desta análise as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Enfermagem, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem da EEAAC-UFF, 

as ementas das disciplinas obrigatórias, pedagógicas e optativas. 

 Epistemológica, essa dimensão diz respeito aos caminhos metodológicos trilhados 

para o processo de aprendizagem. Para a composição analítica, buscou-se identificar a 

interface trabalho-educação na descrição das ementas, nos objetivos, nos conteúdos 

programáticos ou nas bibliografias; 

 Pragmática, à medida que a interface educação-trabalho se faz presente no corpo do 

documento, de forma clara ou subtendida, buscou-se estabelecer um diálogo entre as políticas, 

a teoria, o método, a prática docente e a ação praticada pelos sujeitos da pesquisa.  

Para submeter os documentos a um exame mais detalhado, foram elaborados quadros 

comparativos contendo: a descrição do documento; os objetivos pretendidos; as categorias 

contempladas; as sínteses sobre o conteúdo documental e a realidade (observação do cenário e 

os depoimentos coletados). A confecção do quadro permitiu a interação da teoria e a 

metodologia na verificação da hipótese sobre a questão norteadora: “como o curso de 

Enfermagem pode contribuir para a desprecarização do trabalho no SUS?” A hipótese aponta 

para o enfrentamento pelo viés educacional no processo de formação do profissional, pela 

qual a interlocução entre os saberes se faz presente.  Enfrentar a precarização por este 

caminho significa romper com a racionalidade produtiva que exige da educação a 

profissionalização do trabalhador como mercadoria para consumo imediato.  

Objetivando compreender o desenho curricular do Curso de Graduação da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa e identificar a interface educação e trabalho na 

formação profissional do enfermeiro, coube a análise documental: 
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 Identificar o perfil profissional almejado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

pelo PPC da EEAAC;   

 Elencar as competências e habilidades a serem desenvolvidas nas DCN;  

 Listar os objetivos do PPC da EEAAC; 

 Identificar as compatibilidades e conflitos entre os documentos; 

 Situar os documentos na realidade do SUS e dialogar com os depoimentos dos 

sujeitos;  

 Verificar nas ementas das disciplinas a interface trabalho e educação;  

 Relacionar a formação profissional às exigências do mercado de trabalho. 

O exercício agregou à investigação novas reflexões e questionamentos que serão 

apresentados na interpretação e resultados.  Para melhor compreensão dos critérios de 

composição do quadro, esses foram reproduzidos a seguir.  

 

Quadro 3 - Analise documental  
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Quadros 4-8 - Análise de documentos  

Documento Diretrizes Curriculares Nacionais – Enfermagem  

 

 

OBJETIVOS  

*os objetivos elencados foram 

extraídos em forma resumida 

do perfil profissional e das 

competências e habilidades 

gerais. 

Formar o Enfermeiro com o perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo;  

Qualificar para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e 

intelectual e pautado em princípios éticos;  

Formar o Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na 

Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem;  

Desenvolver habilidades e competências para atenção à saúde, tomada de 

decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação 

permanente; 

 Atender às necessidades sociais da saúde com ênfase no SUS e assegurar a 

integralidade da atenção, a qualidade e humanização do atendimento. 

 

 

INTERFACE  

Educação/trabalho 

Dentro da perspectiva de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da 

formação oferecida aos estudantes, as diretrizes devem estimular o abandono das 

concepções antigas e herméticas das grades (prisões) curriculares, de atuarem, 

muitas vezes, como meros instrumentos de transmissão de conhecimento e 

informações, e garantir uma sólida formação básica, preparando o futuro 

graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade,  

do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional (grifo  meu). 

 

Os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua 

formação, quanto na sua prática. Dessa forma, os profissionais de saúde devem 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não apenas 

transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para que haja 

beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços. 

 

Competências: reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; planejar, 

implementar e participar dos programas de formação e qualificação contínua dos 

trabalhadores de enfermagem e de saúde; planejar  e implementar programas de 

educação e promoção à saúde, considerando a especificidade dos diferentes 

grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento;  

desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 

conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional. 

 

 

SÍNTESE  

Documento/Realidade 

Documento (DCN/ENF) 

Evidencia a macropolítica para a 

formação profissional (individual); 

Procura atender à demanda do 

mercado; 

Busca desenvolver competências e 

habilidades para a formação do 

profissional qualificado; 

Minimiza a precarização do trabalho;   

Habilita o enfermeiro para atuar no 

processo de formação e recursos 

humanos. 

Realidade 

A prática profissional é coletiva e se 

efetiva no plano micropolítico;  

Impõe a ditadura do mercado; 

Evidencia as fragilidades das DCN’s; 

Revela um mercado de trabalho 

incerto;  

Submete o trabalhador à precarização;  

Confronta a teoria pedagógica e a 

epistemologia da prática;  
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DOCUMENTO PPC de Graduação em Enfermagem e licenciatura da 

EEAAC  

 

 

OBJETIVOS  

 *objetivo geral em 

itálico   

 

Formar enfermeiros generalistas, educadores em saúde, com conhecimento amplo e 

integrado a partir de uma perspectiva crítica e humanística da saúde e da educação, 

em consonância com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), inserindo-o no contexto social, político, 

econômico, tecnológico e científico; * 

Formar enfermeiro educador em saúde para prestar atenção nos níveis de promoção, 

prevenção, proteção e reabilitação em diferentes cenários (Policlínicas, Centros de 

Saúde, Unidades Básicas, Hospitais etc.), no âmbito individual, familiar e coletivo, 

integrado à realidade socioeconômica com o SUS; 

Formar enfermeiro para atuar na educação básica e educação profissional de nível 

médio; 

Proporcionar formação adequada para enfrentar os desafios da transformação do 

mundo do trabalho, onde os avanços científicos ocorrem rapidamente, exigindo 

proporcional comprometimento; 

Oportunizar experiências de ensino-aprendizagem visando a qualificação do enfermeiro 

bacharel e licenciado em enfermagem para a inserção social e para a gestão do trabalho 

em saúde e educação, da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de 

informações em saúde; 

Desenvolver a compreensão do conceito de saúde e de educação como princípio 

inovador das dinâmicas relacionais, construídas com os diferentes atores sociais, em 

favor da qualidade de vida, cidadania e emancipação plena. 

 

 

INTERFACE  

Educação/trabalho 

As atividades de Práticas Educativas, com carga horária de 400 horas, a serem 

organizadas pelo Colegiado de Curso, representam um componente curricular 

obrigatório que buscará articulação constante com as experiências, relações, atividades 

teóricas e práticas, promovendo integração e diálogo com as diferentes instâncias da 

UFF. 

Prática Educativa III - Políticas Públicas, Enfermagem e Cidadania. Os  

Componentes Curriculares trabalharão: A transformação do Mundo do Trabalho 

Contemporâneo; A Cultura do Trabalho e da Formação Profissional: pensamento e 

ação; Saúde e Educação na construção e constituição da cidadania. Propostas político-

pedagógicas do Estado para o Profissional da Saúde e do cidadão dos movimentos 

sociais organizados (Associação Brasileira de Enfermagem, Sindicato dos Enfermeiros, 

Movimento Estudantil, Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN). Políticas do cotidiano: reprodução, resistências e 

produções crítico-transformadoras. Prática Educativa IV – As Relações de Produção 

em Saúde e Ética Profissional. Componentes Curriculares: As Relações de Trabalho 

em Saúde. Ética, Bioética e Legislação Profissional; Enfermagem no Gerenciamento da 

Assistência em Saúde I. Esses componentes Curriculares Trabalharão: A Ética e a 

Bioética como valor e ação humana; os diferentes paradigmas político-organizativos da 

classe trabalhadora; as questões de gestão em instituições de saúde. 

 

SÍNTESE  

Documento/ 

Realidade 

Documento – PPC EEAAC 

 É a educação maior, vertical, 

institucionalizada; 

Propõe trabalhar as relações de produção;  

 Aponta para a formação profissional 

norteada pelos princípios SUS; 

As práticas educativas visam aproximar o 

aluno do mundo do trabalho; 

Apregoa um conceito inovador de saúde e 

educação; mas no campo da prática 

acentua a dicotomia educação-trabalho. 

Realidade 

É educação menor; horizontal.  

Desconhece o conceito de precarização do 

trabalho no SUS; 

A experiência faz o aluno vivenciar a 

lacuna educação-trabalho;   

A prática em saúde coletiva se mantém 

prescritiva, conservadora, cartesiana, 

pouco interativa; 

Requer dos espaços de formação 

estratégias inovadores de enfrentamento.  
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EMENTAS 
DISCIPLINAS 

OBRIGATÓRIAS 

 

OBJETIVOS  INTERFACE  SÍNTESE 

 

Saúde coletiva I e 

II 

Oferecer instrumentos teórico-

metodológicos aos acadêmicos 

para que os mesmos analisem 

os determinantes do processo 

saúde-doença, capacitando-os 

para uma prática profissional 

condizente com as 

necessidades de saúde da 

clientela assistida.  

 

Práticas educativas em 

saúde coletiva;  

A construção social das 

políticas de saúde.  

Os instrumentos teórico-

metodológicos incluem o 

trabalho no processo 

saúde-doença .  

 

Realidade: a expropriação 

de direitos e garantias das 

relações de trabalho não 

causa estranhamento no 

acadêmico.  

Enfermagem no 

gerenciamento da 

assistência em 

saúde 

Conhecer a dinâmica do 

gerenciamento hospitalar. 

Identificar os principais 

instrumentos da administração 

geral aplicados à enfermagem. 

Refletir a importância do 

programa de qualidade para os 

serviços de saúde. Avaliar o 

potencial humano do serviço de 

enfermagem e recursos físicos 

e materiais. Analisar os 

serviços prestados pela equipe 

de enfermagem, os 

instrumentos e ações 

desenvolvidas pelos gerentes. 

Desenvolver práticas 

educativas junto ao cliente 

interno e externo. 

 

Processo gerencial em 

saúde: recursos físicos, 

materiais e potencial 

humano. Gerenciamento 

da assistência de 

enfermagem: 

Sistematização. 

Articulação dos serviços 

de enfermagem com os 

diferentes serviços de 

saúde, programa de 

qualidade em saúde. 

Política de 

desenvolvimento dos 

trabalhadores de 

enfermagem e as práticas 

educativas. 

Documento: o programa 

de qualidade em saúde 

inclui a educação 

permanente como política 

de gerenciamento. 

 

Realidade: a implantação 

de educação permanente 

depende da política 

organizacional, da gestão 

local, das competências 

didático-pedagógicas do 

enfº, da disponibilidade  

da força de trabalho para 

educação em serviço.  

Relações de 

trabalho em 

saúde: ética, 

bioética e 

legislação 

profissional 

 

 

 

Desenvolver a capacidade 

crítica e reflexiva 

fundamentada nos princípios da 

ética, bioética e nos aspectos 

legais do exercido da 

enfermagem. 

Ética. Moral. Ética social. 

tiÉca profissional. 

Deontologia e diceologia. 

bioética. legislação 

profissional. 

Responsabilidade ético-

legais do exercício da 

enfermagem. Relações de 

trabalho das ocupações 

regulamentadas na área da 

saúde. Entidades de classe.  

 

O profissional ao deparar-

se com formas destrutivas 

de trabalho perde a 

credibilidade no órgão de 

classe e sindical. Em 

relação à precarização, 

nenhum depoimentos fez 

qualquer referência ao 

COFEN, COREN , ABEN  

ou sindicato da categoria.  

Fundamentos de 

Enfermagem  

Compreender as concepções 

teóricas de enfermagem. 

Conhecer as Classificações da 

Prática de Enfermagem. 

Aplicar a metodologia da 

assistência e a linguagem 

diagnóstica na consulta de 

enfermagem. Utilizar os 

instrumentos básicos da 

enfermagem. Desenvolver 

habilidades técnicas e 

competências básicas para a 

prática profissional. 

Implementar práticas 

educativas em saúde na rede 

básica. 

 

Procedimentos técnicos e 

ações de enfermagem com 

usuários da rede básica de 

saúde, ambulatórios, 

escolas e outras 

instituições sociais. 

Práticas educativas em 

saúde. 

 

A disciplina fundamentos 

estabelece o primeiro 

encontro do acadêmico 

com a prática assistencial 

e educativa. Este pode ser 

um momento singular para 

aproximar o educando da 

realidade profissional.  

 

Realidade: o acadêmico 

vincula-se ao professor da 

prática e interpreta os 

diferentes cenários como 

espaços de observação 

“neutros”.  
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DISCIPLINAS 

PEDAGÓGICAS 

 

OBJETIVOS INTERFACE SÍNTESE 

Organização da 

Educação no Brasil 
 

 

Compreender a organização do 

ensino, tomando como 

referência elementos do 

processo histórico do Brasil 

em suas múltiplas 

determinações 

A relação educação e 

sociedade, políticas 

públicas e educação. O 

sistema educacional 

brasileiro e seus 

determinantes históricos. 

A educação básica e 

superior em seus aspectos 

filosóficos, políticos, 

normativos e técnico-

pedagógicos. O ensino 

médio: sua relação com o 

ensino fundamental e 

superior e com o trabalho. 

A formação profissional 

em nível superior: 

licenciatura e bacharelado. 

A construção da escola 

pública: diretrizes, 

organização e gestão.  

 

Documento: a abordagem 

multidisciplinar enriquece 

o ensino/aprendizagem 

porque facilita o diálogo 

com outros cursos.  

 

Realidade: a disciplina 

prioriza o enfoque nas 

legislações referentes às 

reformas educacionais  

em detrimento da análise 

histórico-crítica  da 

educação no Brasil, os 

fatores de exclusão 

educacional, a  

hierarquização das 

carreiras e a composição 

do perfil do enfermeiro na 

sociedade pós-industrial.  

Pesquisa e Prática 

de Ensino I e II 

 

 

Investigar as ações de cunho 

teórico-prático, fundamentadas 

na pesquisa das práticas 

escolares. 

 Refletir e analisar os 

conhecimentos produzidos 

sobre o ensino da disciplina. 

Planejar e elaborar projeto de 

estágio para a escola de ensino 

básico. 

O conceito de disciplina 

escolar: sua construção 

histórica e seu papel no 

currículo atual. A 

problemática do conteúdo: 

o que se ensina? Para quê? 

Produções de saber escolar 

e metodologia de ensino. 

Os diversos tipos de 

materiais didáticos, as 

novas tecnologias e o livro 

escolar: seleção e crítica. 

A problemática da 

avaliação escolar. 

Elaboração de projeto de 

Estágio. 

 

Documento: facilita a 

apresentação do SUS para 

a comunidade escolar da 

educação básica e técnica 

no sentido de contribuir 

com a participação da 

comunidade e o controle 

social do sistema.  

 

Realidade: a comunidade 

escolar desconhece os 

princípios norteadores do  

SUS, bem como sua rede 

de ações e serviços, e 

muitos nem conhecem sua  

porta de entrada (UBS, 

PMF). 

 

Pesquisa e prática 

de ensino III 

Sujeito, saberes 

e prática em 

educação, saúde e 

enfermagem 

Conhecer as diferentes 

estratégias e os cenários de 

atuação do educador em saúde; 

Capacitar o enfermeiro para 

atuar na formação dos 

profissionais de nível médio da 

enfermagem; Analisar, de 

forma crítica e reflexiva, o 

livro didático e os instrumentos 

pedagógicos da escola básica e 

os utilizados no nível médio da 

enfermagem e desenvolver a 

capacidade de atuação de 

forma interdisciplinar nos 

diferentes cenários. 

A formação Enfermeiro 

Educação: A Escola 

Profissional de Nível 

Profissional de Nível 

Médio no Campo da 

Saúde e da Enfermagem. 

As construções coletivas 

em Projetos Pedagógicos. 

A interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade. Os 

diferentes cenários de 

atuação do Enfermeiro 

Educador; Visão crítica 

ao livro didático e outros 

materiais pedagógicos. 

 

Documento: educação 

técnica crítica e reflexiva 

norteada no SUS. 

 

Realidade:  

Os técnicos de 

Enfermagem continuam 

entrando no SUS com 

pouca vivência em saúde 

coletiva e com 

conhecimento raso e 

pouco crítico sobre o SUS.  
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Na descrição do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da EEAAC– UFF não 

foi possível visualizar os objetivos e ementas das disciplinas optativas inseridas no programa 

do curso, sendo descriminados no documento somente o conteúdo programático e a 

bibliografia.  Como a análise documental teve por objetivo estabelecer uma relação entre o 

documento, no caso as ementas, a interface educação-trabalho e a realidade em serviço, pelo 

conteúdo programático que se pretende trabalhar e a bibliografia selecionada, pode-se 

considerar que as disciplinas abaixo relacionadas atenderam à proposta inicial.    

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 
 

Saúde Mental do Trabalhador 

 

 

Bioética 

 

 

Administração de recursos humanos 

 

 

Trabalho, Corpo e Saúde 

 

 

Corporalidade, Trabalho e Saúde 

 

 

Trabalho e Sociabilidade 

 

 

A Formação e a Prática de Enfermagem 

 

 

Leituras em Sistema Único de Saúde 

 

 

Organização do Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da Família 

 

 

Planejamento e Organização do Trabalho no Programa Saúde da Família 

 

 

Estigmas e Exclusão em Saúde 
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Juntamente com os documentos referentes ao ensino superior na área de 

Enfermagem, coube confrontar o processo de formação profissional à realidade do mercado 

de trabalho no SUS. Buscou-se estabelecer uma equivalência entre as DCN preconizadas para 

o curso de Enfermagem e a conjuntura de provimento destes profissionais no SUS. Fez parte 

da composição da análise o Programa de Desprecarização do Trabalho no SUS – 

Desprecariza-SUS, documento elaborado pelo Ministério da Saúde através do Comitê 

Nacional Interinstitucional de Desprecarização do Trabalho no SUS. Como programa de 

governo, o Desprecariza-SUS busca alternativas e pactuação entre os gestores e trabalhadores 

com objetivo de conscientizar, enfrentar e erradicar o trabalho precarizado no SUS.  

Dentre o universo de possibilidades, a análise documental buscou enfatizar as 

lacunas deixadas pelas diretrizes educacionais instituídas, pelos projetos pedagógicos, pelas 

práticas docentes e, também, pelas iniciativas governamentais para erradicar o trabalho 

precário no SUS. No entanto, não é possível trabalhar com fonte documental sem descrever o 

documento e as informações nele contidas, mobilizar aspectos ideológicos e saberes sobre o 

evento documentado, identificar a natureza e limites do documento e situá-lo no contexto 

histórico, político, econômico e social. Ao interrogar um documento, algumas indagações são 

pertinentes para posterior compreensão e uso. Por que tal documento existe? Quem o fez, em 

que circunstâncias e para que finalidade foi feita? O que significa como simples objeto? Para 

que e para quem se fez esta produção? Qual é a relação do documento com o universo da 

produção? Qual a finalidade e o caráter necessário que comanda a sua existência? Por quem 

fala tal documento? De que história particular participou? Que ação e que pensamentos estão 

contidos em seu significado? O que faz perdurar como depósito da memória? Em que consiste 

seu ato de poder? 

 

3.4  ANÁLISE DE DADOS   

 

Os depoimentos foram submetidos à análise de conteúdo em função do objetivo da 

pesquisa. O procedimento procurou agrupar em categorias as opiniões e representações 

sociais dos profissionais de saúde sobre a importância da formação pedagógica como 

estratégia de enfrentamento à precarização do trabalho no SUS. Primeiramente realizou-se o 

isolamento das unidades de análise por tema para, posteriormente, reagrupá-las em unidades 

significativas de contexto. As unidades foram categorizadas para posterior análise. A 

categorização obedeceu à fundamentação teórica, previamente definida e a subcategorização 
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seguiu a ordem de frequência nos discursos. As categorias elencadas foram: Trabalho; 

Educação; Outros. A categoria “Outros” envolve danos, constrangimentos e ofensas que 

foram citados com frequência pelos entrevistados. A síntese dos depoimentos compôs o 

quadro comparativo no parâmetro denominado “documento/realidade”. 

 

3.5 DIMENSÃO ÉTICA DO ESTUDO  

 Conforme a resolução 196/96, o desenho metodológico, embora na perspectiva 

sociológica, englobou elementos que caracterizam pesquisa em seres humanos. Portanto, 

todos os aspectos éticos foram respeitados e a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF, sendo 

aprovado em novembro de 2012 ,sob o nº CAAE: 03255412.6.0000.5243. 

Todo o exercício analítico trouxe contribuições para a pesquisa alcançar o último 

objetivo descrito como: formular possibilidades de intervenção no desenho curricular da 

graduação em Enfermagem da EEAAC, buscando aproximar o futuro profissional da 

realidade do mercado de trabalh, visando suplantação a precarização. O objetivo procura 

desterritorializar o conteúdo programático e, assim, contribuir para a ruptura com o modelo 

produtivo das atuais políticas educacionais, ressaltando o papel da prática docente como 

elemento formador do protagonismo em saúde.  
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4. INTERPRETAÇÃO E RESULTADOS  

O encaminhamento metodológico da pesquisa buscou captar a complexidade 

político-pedagógica e as subjetividades que envolvem a relação trabalho-educação-

precarização. Nessa perspectiva, todo o conteúdo coletado (depoimentos, inferências e 

percepções) possibilitou a classificação dos depoimentos em unidades significativas, 

categorias e subcategorias. Os resultados da análise temática constituíram a síntese de sentido, 

por três eixos norteadores: 

 1. O trabalho no SUS envolve acesso por via democrática com direitos, garantias e 

condições dignas de trabalho; 

 2. O crescimento da precarização do trabalho no SUS tende a retroceder todo o 

processo de democratização da saúde;   

3. A formação técnico-profissional precisa consolidar a interface trabalho-educação 

levando o discente à reflexão, à sensibilização, à mobilização coletiva e à práxis. 

Os pressupostos da pesquisa conduziram o processo investigativo tomando por base 

a precarização como um fenômeno global, destrutivo, crescente e vinculado à crise estrutural 

do capital. No Brasil, o fenômeno se intensificou após a década de 80 em decorrência do 

aumento da demanda para o trabalho complexo, das reformas de expansão do ensino superior 

e profissionalização em massa. Essa realidade se apresenta no cenário da pesquisa, no qual o 

trabalho vem se tornando cada vez mais precário.  

Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a expressão mais 

profunda da crise estrutural que assola a (des)sociabilização contemporânea: destrói-

se a força humana que trabalha; destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se 

enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho.  (ANTUNES, 

2009, p.36) 

 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

A composição do grupo de estudo procurou atender ao caráter multiprofissional que 

envolve o processo de trabalho em saúde. Além disso, buscou estabelecer uma compreensão 

mais ampliada sobre a formação profissional em saúde. As informações coletadas na esfera do 

trabalho, pelos protagonistas do SUS, conduziram a investigação ao recorte mais circunscrito   
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da segregação entre educação e trabalho no ensino superior. Pela heterogeneidade dos sujeitos 

em relação à graduação, idade, experiência profissional, vínculo no SUS, foi necessário 

estabelecer um referencial de análise em atenção à amostragem mais significativa da pesquisa, 

os profissionais de Enfermagem.  

 

4.1.1 QUANTO AO CARÁTER PROFISSIONAL 

Tabela 4 - Área profissional dos sujeitos da pesquisa    

Administração: 9,0%

Enfermagem: 27,3%

Farmácia: 18,2%

Medicina: 9,0 %

Nutrição: 9,0%

Gestão: 9,0%

Serviço Social: 18,2%

    Fonte: entrevistas com os sujeitos da pesquisa ano 2012 

A população abrange: 

 100% de trabalhadores do sexo feminino; 

 45% com menos de 35 anos;  

 27,3% cursando Graduação;  

 27,3% com Pós-Graduação.  

 

4.1.2  QUANTO AO VÍNCULO DE TRABALHO NO SUS 

 63,3% trabalham no SUS há mais de 5 (cinco) anos; 

 36,4% possuem outros vínculos estáveis; 

 18,2% possuem outra relação no SUS em condição precarizada.  
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Tabela 5: Vínculo de trabalho dos sujeitos no SUS 

Estável 45%

Contrato RPA
27,2%

Bolsista 9,0%

Cargo 18,2%

 

 Fonte: entrevistas ano 2012 

4.1.3 EM RELAÇÃO AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO PRECÁRIO  

Tabela 6: Estratégias de enfrentamento ao trabalho precário  

Educação 72,7%

Concurso 18,2%

Trabalho 9,0%

 

No que tange às estratégias de enfrentamento, os depoimentos ressaltaram a 

necessidade dos trabalhadores dos SUS conhecerem seus direitos.  O termo “conhecer os 

direitos”, embora abstrato, aponta para as prerrogativas que o(s) indivíduo(s) julga(m) ter 

baseado num conjunto de convicções com validade jurídica ou não. Importante salientar que a 

relação entre trabalho e direitos emerge da condição “subprivilegiada”, ou seja, os indivíduos 

só exigem e lutam por direitos na medida em que não desfrutam das garantias destes direitos 

ou em algum momento são expropriados destas garantias. O movimento reivindicatório 

emana da consciência da falta de igualdade entre os indivíduos num determinado grupo ou 

sociedade; onde uns têm mais direitos do que outros. (HOBSBAWM, 2000, p.117-120).  
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Como os tipos de “direitos” não foram definidos pelos sujeitos, o termo “conhecer os 

direitos” foi categorizado como educação, já que a ação em destaque indica conhecer. No 

entanto, torna-se necessário considerar a análise de Hobsbawm sobre o despertamento da 

classe operária em 1790, quando suas convicções e prerrogativas inauguraram a luta pelos 

direitos humanos, numa época que o próprio sistema legal não possuía uma clara definição 

sobre estes direitos. Para o autor:  

(...) não são abstratos, universais e imutáveis (os direitos). Eles existem nas mentes 

dos homens e mulheres como parte de conjuntos especiais de convicções sobre a 

natureza da sociedade humana e sobre a ordenação das relações entre os seres 

humanos dentro dela: um modelo de ordem social e política, um modelo de 

moralidade e justiça (2000, p.419). 

 

Os depoimentos sobre o enfrentamento na perspectiva educacional (72,2%) 

elencaram as atividades extracurriculares, debates, palestras, visitas às instituições do SUS, 

cursos de extensão, como alternativas para transversalizar o tema. Já os depoimentos 

referentes ao enfrentamento no ambiente de trabalho (9,0%) ressaltaram a necessidade de 

priorizar um espaço para educação em serviço.  

 

4.1.4 DADOS REFERENTES À ENFERMAGEM  

Tabela 7 - Escolaridade dos sujeitos vinculados à Enfermagem 

Nivel Superior Completo: 33%

Nivel Superior Incompleto:  66%

 

  Fonte: entrevistas da pesquisa 2012. 
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Tabela 8 - Vínculo dos sujeitos vinculados à Enfermagem no SUS 

 

4.2 CATEGORIZAÇÃO  

Com a intenção de compreender criticamente os significados, enriquecer a leitura e a 

interpretação dos dados, a classificação inicial elencou frases, fragmentos, expressões e 

gestos, enfim a linguagem dos sujeitos e a frequência nos depoimentos. Após exaustiva leitura 

e transcrição, foram transformadas em unidades significativas, para a elaboração de categorias 

e subcategorias.  

Quadro 9- Categorização e subcategorização das unidades de análise  

Categorias  Subcategorias  

 

Trabalho  

1. Direitos  

2. Mercado de trabalho  

3. Luta/enfrentamento 

4. Manipulação Política 

5. Concurso Público  

6. Precarização  

 

 

Educação  

1. Informação/Conscientização 

2. Valor social  

 

 

Outros (danos) 

1. Constrangimento 

2. Sujeição 

3. Punição 

4. Adoecimento 
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Nas primeiras abordagens com o grupo de estudo, foi possível perceber o 

estranhamento dos sujeitos em relação ao termo precarização do trabalho. Esse fato motivou a 

leitura preliminar do conceito elaborado pelo Comitê Interinstitucional de Desprecarização do 

Trabalho no SUS. Após a leitura, as opiniões sobre a ocorrência do trabalho precário no SUS 

foram norteadas por expressões como “estranho”, “ruim”, “inaceitável”, “absurdo”, 

“péssimo”. Embora seja um fenômeno cada vez mais frequente no serviço público, os 

depoimentos coletados enfatizaram mais a precariedades das condições materiais de trabalho, 

como ar condicionado, papel toalha, medicamento, ventilador, computador, geladeira, copo, 

tomada, do que as formas diferenciadas de acesso no SUS.  

O conjunto de opiniões evidenciou a estreita relação entre a instabilidade do processo 

de trabalho e a ocorrência de alienação e estranhamento. Como apontado por Antunes (2004, 

p.14) o mecanismo desarticula o caráter ontológico e socializante do trabalho em direção à 

“des-socialização” de ideias, de valores, de direitos, enfim, de humanidade. Essa lógica se fez 

presente na negação dos trabalhadores a despeito da própria condição precarizada, no 

constrangimento dos trabalhadores estáveis em conviver com vínculos tão desiguais de 

trabalho, nos sentimentos contraditórios aflorados nos discursos, ora conformado com a perda 

de direitos, ora inconformado com as condições de trabalho. A tendência ao isolamento 

supera a mobilização coletiva dos trabalhadores onde o papel do sindicato diante da 

precarização foi ignorado na maioria das opiniões.  

Para Antunes (2001, p.42), as mutações e metamorfoses definem a formação de um 

novo proletariado e a subproletarização no setor de serviços. No capitalismo contemporâneo, 

a classe-que-vive-do-trabalho
4
 não só vende sua força de trabalho, mas procura corresponder 

à sociedade do conhecimento
5
. Entende-se por sociedade do conhecimento uma organização 

social que contemple a democratização do saber, a formação de indivíduos autônomos, a 

equidade de condições no mercado de trabalho, subentende-se também a formação integral, 

humanista sem a hierarquização dos saberes técnico-científicos. No entanto, o modo de 

                                                             
4
 O termo classe-que-vive-do-trabalho foi utilizada por Ricardo Antunes (2009) em referência à expressão 

marxista classe trabalhadora no sentido de conferir validade contemporânea. Esse termo engloba o ser social que 

trabalha, são trabalhadores produtivos, que produzem diretamente mais-valia, e trabalhadores improdutivos, 

aqueles cujas formas de trabalho são usadas como serviços, seja para uso público, seja para o capitalista. 

“Segundo Marx o trabalho improdutivo é consumido como valor de uso e não como trabalho que cria valor de 

troca. O trabalho improdutivo abrange um amplo leque de assalariados, desde aqueles inseridos no setor de 

serviços, bancos, comércio, turismo, serviços públicos etc” (ANTUNES, 2009, p. 102). 
5 A sociedade do conhecimento surgiu nos países periféricos a partir da década de 90, caracteriza-se por 

mudança veloz, descontinuidade, incerteza. Sob a ditadura não mais política mais do mercado, as reformas 

educacionais responderam com a pedagogia das competências e as estruturas de formação flexíveis, como “a 

galinha dos ovos de ouro” para preparar o indivíduo não mais para o emprego, mas para a empregabilidade 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, RAMOS, 2009, p. 9-10) 
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produção capitalista converteu a sociedade do conhecimento no modelo empresarial de 

competências, competitividade, desempenho, flexibilização, com todo o investimento voltado 

para o uso das TIC’s, Tecnologias Informacionais de Comunicação (MEIRA, 2012, p.44).  

Para Frigotto (2009, p.9) o termo sociedade do conhecimento restringe o saber ao 

determinismo tecnológico, de forma autônoma, desconectado das relações sociais.  

A elevação da qualificação formal, além de contribuir para novas lógicas produtivas, 

que exigem habilidades e saberes tecnológicos, minimiza as relações de poder, as lutas de 

classe na esfera do trabalho e, acima de tudo, isenta o Estado de qualquer responsabilidade 

sobre as políticas públicas geradoras de emprego. Esse movimento tende a desconsiderar a 

crise de reestruturação do trabalho e seus fatores determinantes e reproduzir a ideia de sucesso 

e fracasso como responsabilidades individuais sem implicação da macroestrutura estatal.  O 

fetiche em torno da sociedade do conhecimento sustenta o pensamento equivocado de que o 

desemprego só existe para quem não tem qualificação. (RADZINK, 2007 apud FARAGO, 

2007, p.14). De acordo com esta racionalidade, os sujeitos da pesquisa legitimaram “o mito da 

qualificação” nos depoimentos. A precarização, para a maioria, pode ser revertida por atitudes 

individuais, mudanças de área profissional, concursos, especializações, curso a distância, 

estágios, caminhos para vencer a hiperconcorrência do mercado.  

Embora a qualificação seja muito importante para o trabalhador, ela não soluciona a 

incapacidade do mercado gerar novos postos de trabalho, as reais razões do desemprego, a 

precarização e o déficit existente entre a demanda e oferta na economia capitalista. “Aqueles 

que não encontram emprego ou são expulsos do mercado assim o são por incompetência ou 

por não terem acertado as escolhas, ou seja, as vítimas do sistema excludente viram os algozes 

de si mesmas” (FRIGOTTO, 2011, p.46). “(...) considera-se este um dos problemas 

psicossociais mais agudos da história humana” (Ibidem, p.14).  

Apesar da heterogeneidade dos sujeitos, quanto às instituições de formação, ao 

tempo de serviço, ao vínculo no SUS, à idade, à atividade, as experiências pessoais reiteraram 

a falta de preparo do profissional para o mercado de trabalho.  “A realidade é muito mais dura 

do que a fantasia que a gente aprende lá (na universidade)”. Houve concordância das opiniões 

sobre a necessidade de diálogo entre o mundo do trabalho e a vida acadêmica numa 

abordagem mais frequente e criativa “na forma de palestras e debates”. A interface educação-

trabalho como exercício de cidadania, uma prática que deveria estar muito mais amadurecida 

se contasse com a contribuição da família e da educação básica. 

Na tentativa de responder ao questionamento proposto, o trabalho buscou cruzar as 

orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 
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Enfermagem (DCN/ENF) e no Projeto Pedagógico da Graduação em Enfermagem e 

Licenciatura da Universidade Federal (PPP/EEAAC) referentes à interface educação e 

trabalho. Sem a pretensão de avaliar a “política” da política pedagógica, a investigação 

procurou detectar o impacto da reformulação curricular na formação do enfermeiro e a efetiva 

inserção deste profissional no mercado de trabalho.  

Os documentos DCN/ENF, PPP/EEAAC e a organização curricular das disciplinas, 

descrevem o perfil profissional, as competências e habilidades a serem desenvolvidas no 

egresso. As ementas agrupam os conteúdos curriculares, as práticas, as atividades 

complementares, o acompanhamento e avaliação no processo de formação.  O documento 

expressa o perfil profissional humanista estruturado no modelo por competências, na 

formação crítica e reflexiva. As metodologias ativas permitem a aprendizagem centrada no 

aluno capacitando-o a aprender a aprender, ação que engloba aprender a ser, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a conhecer. Em consonância aos princípios norteadores do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a organização curricular abandona o modelo hermético em 

direção à flexibilidade e à diversidade.  

  

PERFIL PROFISSIONAL 

 

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.  

Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos. 

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-psicosociais dos seus determinantes.  

Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. 

Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na Educação 

Básica e na Educação Profissional em Enfermagem. (BRASIL, MEC. Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de  Graduação em Enfermagem, 2001) 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Formar enfermeiro educador em saúde para prestar atenção nos níveis de promoção, 

prevenção, proteção e reabilitação em diferentes cenários (Policlínicas, Centros de 

Saúde, Unidades Básicas, Hospitais, dentre outros), no âmbito individual, familiar e 

coletivo, integrado à realidade socioeconômica e com o Sistema Único de Saúde; 

Formar enfermeiro para atuar na educação básica e educação profissional de nível 

médio; 

Proporcionar formação adequada para enfrentar os desafios da transformação do 

mundo do trabalho, onde os avanços científicos ocorrem rapidamente, exigindo 

proporcional comprometimento; 

Oportunizar experiências de ensino-aprendizagem visando a qualificação do 

enfermeiro bacharel e licenciado em enfermagem para a inserção social e para a 

gestão do trabalho em saúde e educação, da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informações em saúde. 
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Desenvolver a compreensão do conceito de saúde e de educação como princípio 

inovador das dinâmicas relacionais, construídas com os diferentes atores sociais, em 

favor da qualidade de vida, cidadania e emancipação plena. (Projeto Pedagógico do 

Curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Universidade Federal 

Fluminense, 2005. Grifos meus). 

 

 

Com o objetivo de desenvolver nos discentes a capacidade de ação/ reflexão, os 

conteúdos curriculares conferem uma composição dialógica entre as áreas temáticas em 

Enfermagem (Ciências Biológicas da Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Concepções, 

Saberes e Práticas). De forma integrativa, os saberes teórico-filosóficos, técnicos, 

instrumentais, pedagógicos, culturais e investigativos devem fluir pelas disciplinas 

obrigatórias, optativas, estágios e demais atividades complementares.  

Em atenção às DCN/ENF, o Projeto Político EEAAC – UFF foi construído 

coletivamente no modelo interdisciplinar, buscando a articulação teoria e prática, ensino, 

pesquisa e extensão. Na intenção de incorporar o conhecimento às práticas discursivas, as 

ementas da graduação de Enfermagem da EAAC- UFF contemplam os princípios norteadores 

do SUS e as subjetividades que envolvem os conceitos de ética, cidadania, epidemiologia, 

saúde/doença e cuidado. Dentre os objetivos específicos do Projeto Político Pedagógico 

EEAC/UFF, proporcionar formação adequada para enfrentar os desafios da transformação 

do mundo do trabalho se manifesta no ementário das Práticas Educativas (PE III e IV) e 

disciplinas correlacionadas.   

Tal objetivo carrega em si contradições no que tange à dimensão ontológica do 

trabalho e da educação. Para Apple (2005, p.37), as reformas educacionais, sob o controle do 

currículo oficial, visam atender às reformas neoliberais da economia. Para tanto: “o Estado 

procura criar o indivíduo para que seja um empreendedor, ousado e competitivo”. Um homem 

manipulável, que possa responder às investidas do mercado. Para o autor, a pressão do 

mercado para o desempenho e disciplinarização se explicita nos conceitos migrados do 

mundo dos negócios para a educação, como a cultura de auditoria, gerenciamento, política de 

avaliação, tabelas de aferições, fiscalização, produção intelectual, além da desvalorização de 

bens e serviços públicos.  

A análise feita pelos sujeitos da pesquisa, embora em tempos distintos, contestou a 

interface educação e trabalho na sua própria formação. Para os graduandos, o conteúdo 

programático, nas mais diversas instituições de ensino superior, não atinge o objetivo de 

“educar para a vida”, os saberes, mesmo sob a égide das diretrizes curriculares nacionais, 

permanecem aprisionados no lócus acadêmico distante da realidade vivenciada. As lacunas 
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percebidas pelos sujeitos (formação acadêmica/mundo do trabalho) são apresentadas no corpo 

do documento.  

Quanto às competências e habilidades: 

Dentro da perspectiva de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da 

formação oferecida aos estudantes, as diretrizes devem estimular o abandono das 

concepções antigas e herméticas das grades (prisões) curriculares, de atuarem, 

muitas vezes, como meros instrumentos de transmissão de conhecimento e 

informações, e garantir uma sólida formação básica, preparando o futuro 

graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, 

do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional (DCN/ENF).  

Os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade 

das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o 

público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e 

de tecnologias de comunicação e informação (DCN/ENF). 
Quanto ao perfil profissional do egresso: 

A formação do profissional deverá estar fundamentada no desenvolvimento de 

competências e habilidades técnico-científicas, políticas e sociais para atuar com 

compreensão da realidade social, cultural, ambiental e econômica do seu meio. Esta 

atuação se efetivará através do exercício do pensamento crítico e reflexivo e juízo 

profissional; do gerenciamento; da tomada de decisões e solução de problemas; da 

comunicação oral e escrita; da construção de novos conhecimentos e de 

desenvolvimento profissional e da interação social (Perfil profissional do PPC 

EEAAC – UFF, grifos meus). 

 

Quanto aos objetivos específicos:  

Proporcionar formação adequada para enfrentar os desafios da transformação do 

mundo do trabalho, onde os avanços científicos ocorrem rapidamente, exigindo 

proporcional comprometimento (parte dos objetivos do PPC EEAAC – UFF) . 

 

De forma verticalizada, as Diretrizes Nacionais elegem um novo ideário pedagógico 

para a formação do enfermeiro, um modelo curricular mais flexível com o desenvolvimento 

de habilidades técnico-científicas e informacionais adequadas às transformações do mundo do 

trabalho. Segundo as DCN/ENF, o projeto pedagógico deve ser “centrado no aluno como 

sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo 

ensino-aprendizagem” (2001, p.5) e a organização do curso deve dotar os alunos das 

competências e habilidades referentes à atenção em saúde; tomada de decisões; comunicação; 

liderança; administração e gerenciamento e educação permanente. O PPC de Enfermagem da 

EEAAC-UFF, norteado pelas Diretrizes Nacionais, firma o compromisso de formação plena 

do estudante no desenvolvimento da visão crítico-reflexiva do mundo, da educação e do 

processo saúde-doença balizada pelo exercício ação-reflexão-ação
6
.  

                                                             

6
    O desenvolvimento da reflexividade na prática docente não é novo no Brasil. Desde a década de 1960, o 

campo da educação já vem buscando incorporar esse conceito na formação do professor. Por conta desta 

realidade, a obra de Donald Schön Educating the reflective practitione, editada em 1987, ganhou popularidade e 

tornou-se uma referência no âmbito educacional. A proposta de Schön visava romper com o modelo hegemônico 

de racionalidade técnica através da valorização da prática reflexiva e do professor pesquisador da prática. A 

reflexão defendida pelo autor partia de uma habilidade referente ao ato de ensinar que se desenvolvia no 

cotidiano da sala de aula, um conhecimento intrínseco da prática. É tácito e sistemático proporcionando a 
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Os documentos acima apontam para a formação do enfermeiro alicerçada na 

pedagogia das competências. As “competências”, no sentido plural, referem-se ao conjunto de 

conhecimentos e domínios articulados ao mundo produtivo e à organização do trabalho. A 

adesão ao modelo pedagógico das competências envolve o reordenamento social das 

profissões para atender ao mercado flexível, significa formar o aluno para um novo 

profissionalismo no contexto político–econômico neoliberal alicerçado na cultura pós-

moderna. Marize Noguira Ramos (2001) ao definir o verbete Pedagogia das Competências no 

Dicionário da Educação Profissional em Saúde da Fiocruz ressalta:  

A emergência da “pedagogia das competências” é acompanhada de um fenômeno 

observado no mundo produtivo – a eliminação de postos de trabalho e redefinição 

dos conteúdos de trabalho à luz do avanço tecnológico, promovendo um 

reordenamento social das profissões. Este reordenamento levanta dúvidas sobre a 

capacidade de sobrevivência de profissões bem delimitadas, ao mesmo tempo em 

que fica diminuída a expectativa da construção de uma biografia profissional linear, 

do ponto de vista do conteúdo, e ascendente, do ponto de vista da renda e da 

mobilidade social (RAMOS, 2001) 

Para Ramos (2009, p.1), ao contrário da aprendizagem cognitiva, as competências são 

potencialmente instáveis, exigem validação permanente, valorizam os atributos individuais do 

aluno, têm caráter experiencial e colocam as potencialidades no centro da divisão do trabalho. 

Na organização curricular o modelo, como apontado nas DCN/ENF, orienta o deslocamento 

dos saberes disciplinares para o desenvolvimento de competências e habilidades na 

construção do objetivo de saber e saber–fazer. Há, nessa lógica, uma relação eminentemente 

pragmática da educação do trabalhador para a sociedade neoliberal, conferindo à formação 

por competências a função de adequar este trabalhador às exigências do mercado incerto.  

Além das competências, as DCN têm por meta a formação do profissional crítico e 

reflexivo. Esse atributo profissional deve ser orientado pelo princípio metodológico da ação-

reflexão-ação e “na resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas” 

(DCN 2001, p.5). Essa concepção de aprendizagem, que envolve a ação-reflexão-ação, não 

pode restringir-se às imposições curriculares das políticas educacionais. A reflexão, antes de 

ser uma qualidade individual, precisa ser compreendida como um caminho dialético e 

dialógico do conhecimento. A integração de saberes e práticas deve transcender o 

                                                                                                                                                                                              
interação teoria-prática no processo de reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação. A produção do 

conhecimento resulta, assim, das análises e interpretações da própria prática. Novas leituras e apropriações foram 

se agregando à proposta inaugural de Schön. A revisão do conceito procurou retirá-lo do individualismo 

(autorreflexão), da adjetivação (qualidade de ser reflexivo) do modismo (apropriação distorcida) e da 

banalização (senso comum). 
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individualismo epistemológico para a experiência do conhecimento compartilhado em 

compromisso com o coletivo (reflexão crítica). O envolvimento do profissional neste processo 

é ação política, é, sobretudo, mobilizar a teoria para incidir e intervir sobre a prática e vice-

versa, considerando teoria e prática como processos indissociáveis apesar dos limites 

políticos, institucionais e metodológicos.  

O ato de refletir exige mais do que acesso à informação, exige conhecimento, 

criticidade e conexões para construção do devir.  A reflexão permite a emancipação do sujeito 

e a aplicabilidade sobre a realidade a fim de transformá-la. Sendo a superação da prática 

alienante, não admite submissão às exigências do mercado de trabalho. Para Frigotto, Ciavatta 

e Ramos (2001, p.11) a relação entre educação e desenvolvimento precisa desconstruir da 

educação profissional o conteúdo colonizador, de subserviência e de alienação. A 

aprendizagem pela ótica reflexiva consiste em enxergar as iniquidades em seu processo 

histórico-estrutural para formulação de estratégias contra-hegemônicas no processo de 

trabalho. Compreender a relação saúde/doença como um fenômeno na sua integralidade 

biológica e sócio-cultural, estabelecendo o diálogo entre os saberes, disciplinares e não-

disciplinares, e as subjetividades extrapolando os muros da teorização isolada das teias de 

poder.   

Ainda que as políticas educacionais venham elevando os índices de qualificação no 

setor saúde, 27,3% dos entrevistados com pós-graduação e 27,2% dos Técnicos de 

Enfermagem cursando graduação, os dados corroboram com a análise de Antunes (2001, 

p.43) sobre a tendência mundial de absorção do trabalho feminino na forma precária e a 

retração da força de trabalho jovem. Paira no discurso dos trabalhadores precarizados uma 

certa sujeição ao fenômeno, pela falta de experiência para os mais jovens ou o afastamento 

temporário do mercado para os mais velhos,  ambas as situações conduziram ao emprego sem 

garantias. Como visto, a feminização da força de trabalho, a exclusão dos jovens e idosos do 

mercado de trabalho favorecem o crescimento da precarização nestas populações: “Na 

juventude, no afã de garantir o primeiro emprego, se submetem a qualquer coisa e lá na frente 

descobrem que não tem nenhuma garantia”.  

Além disso, o trabalho precário também absorve a força de trabalho inativa do 

serviço público.  A reintegração do servidor estável aposentado no exercício de suas funções 

sob condições precárias tornou-se evento habitual no SUS. A ocorrência engloba questões 

significativas como: 

 a. a política de recursos humanos em nível local retroalimenta a precarização dos 

trabalhadores; 



 68 

 b. a existência do trabalho precário sem direitos e garantias como “segundo 

emprego”;  

c. a banalização do fenômeno;  

d. a inclusão do servidor inativo às condições precárias não causa estranhamento; 

e. o evento inibe a mobilização sindical do trabalhador; 

f. a precarização impede o provimento da vaga após aposentadoria; 

g. o suprimento da vacância pelo inativo impossibilita a ocorrência de concursos 

públicos;  

h. a inexistência de concurso público dificulta a renovação do quadro e a inserção de 

jovens no mercado de trabalho; 

 i. o fenômeno também expressa nepotismo, uma vez que a escolha de profissionais 

nestes critérios afasta o princípio da transparência na administração pública. A relação é 

firmada pelo conhecimento que o favorecido construiu no decorrer da carreira com os 

gestores e toda máquina administrativa.    

Durante todo o processo de coleta de dados, foi possível perceber que o trabalho 

precário acarreta sofrimento para o trabalhador comprometendo duas dimensões do cuidado, a 

qualidade das ações desenvolvidas e a humanização da assistência. O sofrimento se expressou 

nas entrevistas pela apatia e impotência, alguns sujeitos se sentem nitidamente constrangidos 

em falar, os depoimentos são cortados por silêncios, risos, perguntas e repetições de frases 

desconexas, outros afirmam que ninguém se importa mais. Houve inter-relação entre 

precarização e adoecimento, a insatisfação, o desrespeito, a falta de férias, a desigualdade 

salarial, o medo e a sujeição; os riscos químicos, mecânicos, bacteriológicos e psicológicos 

foram considerados fatores reais de adoecimento dos profissionais em condição precarizada. 

Um depoimento salienta que tais condições tornam o trabalho na saúde uma atividade 

essencialmente insalubre. “O indivíduo adoece porque o trabalho é insalubre... (...) a minha 

profissão acarreta um risco social muito grande para mim”. 

 A Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) apresenta em suas análises quatro 

pólos conceituais referentes ao processo de trabalho no setor saúde são eles: a. Saúde - a 

situação de saúde dos trabalhadores apresenta alta prevalência de adoecimento por transtornos 

mentais, absenteísmo-doença, doenças osteomusculares referentes ao trabalho (DORT’s) e 

acidentes relacionados à contaminação biológica; b. Atividade - este conceito incorpora a 

saúde ao processo de trabalho. São situações que envolvem riscos químicos, físicos, 

biológicos psicológicos e sociais; c. Território - significa o espaço de encontro onde as 

relações acontecem. d. Vulnerabilidade - refere-se ao campo de forças e conflitos incluindo 
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riscos das condições de trabalho, mediado pela capacidade de resiliência e o contexto social.  

(ASSUNÇÃO; BRITO, 2011, p.151-158).  

O panorama da saúde deste trabalhador apresenta-se caótico em decorrência de 

diversos fatores como péssimas condições de trabalho, sobrecarga e uma organização do 

trabalho potencializadora de conflitos. O trabalhador em condição precária paga um alto custo 

relacionado aos sofrimentos físicos, somáticos e mentais referentes às mutações nas relações 

de trabalho. Em geral, a organização do trabalho não pode ser considerada uma fonte de 

doença mental, ela não cria doenças mentais. O trabalho pode provocar situações favoráveis 

para as descompensações psicóticas através da fadiga, do sistema de frustração-agressividade 

reativa e a própria organização do trabalho como correia de transmissão de uma vontade 

externa. Na ocorrência do transtorno psíquico, o trabalhador agrava pela falta de conciliação 

entre o tratamento proposto e a organização do trabalho. No caso da psicoterapia, esta entra 

em confronto com os sistemas fóbicos defensivos que mantém a produtividade e a terapia 

psicofarmacológica produz efeitos colaterais que interferem na vigilância do trabalhador e no 

aumento de riscos para acidente de trabalho. Logo, o tratamento prescinde do afastamento do 

trabalhador convergindo para a sua cronicidade, ou tende ao abandono quando não existe o 

amparo previdenciário, como acontece com os trabalhadores precarizados (DEJOURS, 1992, 

p.127).  

O caráter destrutivo e desumanizador da precarização não passam despercebidos da 

atual conjuntura social. O direcionamento das políticas públicas educacionais vinculou a 

profissionalização por competências às transformações do mundo do trabalho, e este vem 

alimentando a lógica meritocrática da empregabilidade. A grosso modo, o SUS tem 

sustentado suas ações e serviços pela via do trabalho precário e esta estratégia de gestão torna 

o futuro do SUS vulnerável e incerto.  Na concepção de Paim (2012, p.612), as ambiguidades 

e omissões concernentes à regulação estatal permitem que forças políticas utilizem destas 

fragilidades para aumentar a mercantilização e privatização do SUS. Já que o modelo 

econômico neoliberal vem permeando a trajetória do SUS e seu modus operandi afeta 

diretamente os princípios norteadores do Sistema, coube ao Ministério da Saúde instituir uma 

política nacional em combate ao trabalho precário no SUS. Para analisar o encaminhamento 

deste programa de governo, julgou-se oportuno agregar o Desprecariza-SUS ao processo 

analítico.  

Criado desde 2006, o Programa Desprecariza-SUS tem por finalidade corrigir a 

equivocada política de provimento e ampliação dos recursos humanos no SUS. Trata-se da 

pactuação nas três esferas de governo (federal, estadual, municipal) em atenção às 
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deliberações: da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em defesa do trabalho 

decente; do enorme processo de precarização do trabalho no SUS; dos Termos de Ajuste de 

Conduta (TACs) e medidas ajuizadas pelo Ministério Público Federal. Os objetivos e metas 

do programa visam à substituição gradual da força de trabalho precarizada do SUS.  

Quanto às ações desenvolvidas pelo Programa, o documento elenca iniciativas 

envolvendo distintas esferas do poder, Governo Federal, o Ministério da Saúde e o Congresso 

Nacional. O programa incorpora em seus objetivos um ambicioso projeto de erradicação do 

trabalho precário marcado por rupturas e continuidades; rupturas no sentido de mobilização 

política, de pactuação intersetorial, de investimento na qualidade do SUS, de incentivo à 

realização de concurso público; continuidades, no que tange à concentração das ações na 

gestão política; na estratégia didático-educativa; na desvinculação da relação trabalho e 

educação; na falta de divulgação e debate sobre o tema nas instituições de ensino e sindicatos. 

No momento de resgate histórico das disparidades sociais, o programa não contempla 

qualquer mecanismo de indenização ou medida compensatória para o grande número de 

profissionais mantidos sob condições precarizadas.  

Para divulgação do programa Desprecariza-SUS, foi elaborada pelo Ministério da 

Saúde uma cartilha de perguntas  respostas.  O material didático tem por finalidade informar e 

sensibilizar gestores e trabalhadores acerca da desprecarização do trabalho em saúde. Embora 

a cartilha esteja disponibilizada em forma impressa e em arquivo na BVS      

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/desprec_cart.pdf, grande parte dos profissionais do 

SUS desconhece o conteúdo do material. No cenário inexiste cópia impressa ou qualquer 

iniciativa de esclarecimento ou divulgação sobre o tema da cartilha. No endereço eletrônico 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/ do Ministério da Saúde também não há 

disponibilização do arquivo nem vincula o programa ao link Redes e Programas.  

Em relação ao panorama da precarização, a cartilha toma por referência a Estratégia 

de Saúde da Família no período entre 2001 e 2002.   

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/desprec_cart.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/
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Tabela 9: Vínculo de Trabalho da Equipe de Saúde da Família Brasil, 2001-2002 (em percentual)  

Vínculos de 

trabalho  

Médicos 

N= 12.259 

Enfermeiros 

N= 12.492 

Téc. de Enf. 

N=12.969 

Estatutário 12,2 15,2 32,1 

Celetista 13,2 3,3 13,8 

Temporário 34,3 33,6 27,0 

Comissionado 4,2 4,5 2,3 

Bolsista 0,2 0,2 0,2 

Prestador 15,5 14,0 9,3 

Cooperado 3,7 3,8 2,9 

Informal 10,5 9,8 8,0 

Verbal 1,9 1,7 1,1 

Outro 4,3 3,9 3,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fontes: MS/DAB 2002 (BRASIL. Desprecariza-SUS, 2006, p.18. Reprodução da tabela ) 

Os dados apresentados, em comparação com o percentual anteriormente descrito da 

UBS (cenário da pesquisa), confirmam a prática de contratação de trabalho precário nos dois 

serviços. Isso significa dizer que, de 2006 até nossos dias, os objetivos do programa não 

atingiram o compromisso pactuado de erradicar o trabalho precário no SUS. O programa 

ainda permanece na esfera normativa sem aplicabilidade efetiva nas políticas públicas de 

recursos humanos.  

Conquanto os dados não estejam atualizados, a amostragem confirma a diversidade 

de vínculos formais/informais que incide sobre o SUS, sendo a condição do enfermeiro a mais 

crítica com 15,2% de estatutários e 3,3% de celetistas. Esses dados ainda revelam a 

municipalização dos empregos, principalmente o precário, o aumento da capacidade instalada 

e o deslocamento das políticas de saúde para a atenção primária em saúde, com ênfase na 

Estratégia de Saúde da Família. A despeito da manutenção dos serviços, os dados, mesmo 

defasados, apontam para a contratação temporária como vínculo mais frequente, seguido de 

prestadores de serviço, informal, comissionado, cooperado, verbal, outros e bolsista. Percebe-

se no rol de denominações similitudes: o provimento imediato de pessoal; a falta de critério 

seletivo; a perda de direitos e a expropriação do valor do trabalho. Segundo a cartilha, a 
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variedade de vínculos “tem contribuído para a alta rotatividade e insatisfação profissional. A 

fragilidade das modalidades de contratação compromete a dedicação desses profissionais”.  

A despeito das mutações
7
 no trabalho, o programa Desprecariza-SUS comprova 

aquilo que os críticos do sistema capitalista  já mencionam há muito tempo, o capitalismo não 

admite reforma sistêmica de sua estrutura, apenas ajustes e correções. Por mais radicais que 

sejam as reformas, elas procuram manter as contradições sob controle, as mudanças 

beneficiam a manutenção da ordem hegemônica vigente. Para Boaventura de Souza Santos 

(2008, p.189-190), as contradições configuram os pontos de tensão e o controle das tensões 

tende a ser sintomático.  

Embora os documentos citados enfatizem a formação do Enfermeiro generalista, 

humanista, crítico e reflexivo para a transformação da realidade, os dados coletados traduzem 

uma realidade divergente; 45,4% dos entrevistados trabalham em situação precária; 63% estão 

no SUS há mais de cinco anos; 18,1% defendem a aplicação de concursos públicos; 91% 

desconhecem o conceito de precarização do trabalho; 9% aceitam o trabalho precário após 

aposentadoria no serviço público; 72,7% defendem a educação como estratégia de 

enfrentamento; 9% informam adoecimento em função do trabalho. A interpretação dos dados 

confirma que as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de profissionais em saúde, 

em específico de Enfermagem, não tem contribuído efetivamente para a integração trabalho-

educação.  Ao contrário “do pensamento crítico e reflexivo e juízo profissional”, há um 

conformismo em relação à perda dos direitos sociais e a precarização das relações de trabalho. 

Segundo SANTOS (2008, p.190): “A universidade sofre uma crise de legitimidade na medida 

em que se torna socialmente visível a falência dos objetivos coletivamente assumidos”.  

Pela análise dos PPC’s de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da EEAAC, 

pode-se perceber que na dimensão político-pedagógica o conteúdo disciplinar atende à 

interface educação-trabalho. Um dos objetivos específicos do curso visa proporcionar 

formação adequada para enfrentar os desafios da transformação do mundo do trabalho.  As 

ementas das disciplinas (obrigatórias, licenciatura, optativas) contemplam os temas: As 

relações capital e trabalho; Os diferentes cenários de atuação da equipe de Enfermagem e do 

                                                             
7 

Ricardo Antunes, no livro Cidadania Negada, no capítulo II intitulado “Trabalho e precarização numa ordem 

neoliberal”, apresenta os fatores que definem as mutações no mundo do trabalho. São elas: 1) há uma crise 

estrutural do capital ou um efeito depressivo profundo que acentuam seus traços destrutivos; 2) deu-se o fim do 

Leste Europeu, onde parcelas importantes da esquerda se socialdemocratizaram; 3) esse processo efetivou-se 

num momento em que a própria socialdemocracia sofria um forte crise; 4) expandia-se fortemente o projeto 

econômico, social e político neoliberal. Tudo isso acabou por afetar fortemente o mundo do trabalho, em várias 

dimensões. (FRIGOTTO, 2001, p.40-41) 
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enfermeiro; A relação Trabalho-Educação; O processo de seleção no mercado de trabalho; 

Os aspectos históricos da psicopatologia do trabalho; A psicodinâmica do trabalho; Teorias 

motivacionais; A carga psíquica do trabalho: Defesas e resistências, Como tolerar o 

intolerável; Desejo X motivação; Casos clínicos em psicopatologia do trabalho; Qualidade 

de vida e trabalho; Estratégias promocionais em saúde mental do trabalhador. Diante de 

temas tão relevantes para a formação teórico-prática do trabalhador, 66,3% dos estudantes de 

graduação entrevistados desconhecem o processo de precarização no SUS. 

 No consenso, os depoimentos legitimam o papel da universidade como o espaço 

privilegiado para construir estratégias de enfrentamento ao trabalho precarizado, apesar dos 

sujeitos declararem o despreparo para o mercado de trabalho e a desinformação sobre o tema 

em suas respectivas instituições de ensino. As entrevistas apontaram para a impotência dos 

servidores precarizados mobilizarem nos espaços de serviço estratégias de resistência, 

reivindicação e enfrentamento por medo e punições. Os depoimentos, neste momento das 

entrevistas, foram atravessados por silêncios, risos, repetições, expressões do tipo “não sei”, 

“isso não é com a gente”, outras informações e experiências foram compartilhadas após o 

gravador ser desligado. Enfrentar a precarização no serviço público depende da construção de 

uma cultura profissional crítica e combativa a começar pela cidadania, pela qual o conteúdo 

programático conduz a teoria, prática e vive-versa, a integração dos elementos 

epistemológicos, empíricos e a realidade profissional, tende a atender às expectativas do 

aluno. Com objetividade, as falas cobraram aplicabilidade das disciplinas para o mundo do 

trabalho.  

De fato, a relação trabalho e educação comporta uma tensão conflituosa que a análise 

dos dados pode desvelar. Por um lado, o paradigma institucional do ensino superior, com todo 

o investimento na produção do conhecimento científico, na elevação da escolaridade do 

trabalhador em cooptação ao modo produtivo. Essa estrutura fragmenta a produção de 

pesquisa do mundo trabalho ao prescrever a política educacional por parâmetros, diretrizes, 

avaliação de desempenho, monitoramento, metas e produção, num rentável mercado de 

profissionalização em massa, como se a educação fosse apenas uma commodity (mercadoria) 

das relações de consumo (APPLE, 2005, p.45). Em contrapartida, existe a possibilidade de 

subverter a educação institucionalizada pela educação menor. Menor porque acontece nas 

microrrelações, no movimento essencialmente cotidiano. Para Gallo (2008, p.76) a educação 

menor existe em todo espaço de conhecimento, ela se estabelece na margem do modelo 

“maior”, emerge do conflito, sua criação possui deformações denunciantes da dominação 

espacial, da opressão institucional e da insignificância humana.  
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A educação menor é essencialmente provocativa, instiga a reflexão como um dos 

elementos constitutivos da formação profissional de modo não artificial ou rígido, pela fluidez 

e significações que aproximam o sujeito da realidade que o cerca.  Ao comportar saberes não-

disciplinares, a transversalidade admite apropriações nos diversos espaços em contextos 

históricos distintos de forma autônoma. “Sem a intencionalidade de criar modelos, propor 

caminhos, impor soluções, não se trata de buscar a integração dos saberes, mas fazer rizomas, 

viabilizar conexões sempre novas, criativas e criadoras” (GALLO, 2008, p.76).  

O rizoma permite direções movediças, subverte a gênese da fundação. Zourabichvili 

(2009, p.97), em sua análise sobre o vocabulário de Deleuze no verbete “Rizoma”, afirma que 

o conceito não configura um método. Rizoma significa um manifesto, sem início, nem fim. 

Não deve ser confundido com a comunicação, é um antimétodo que parece tudo autorizar. O 

seu rigor está justamente na autorização plena de permitir caminhos para o pensamento sob 

três pilares: a. Pensar não é representar; b. Não há começo real para o aprendizado ele se 

instala no meio; c. Todo encontro é possível não admite exclusão de nenhum caminho para o 

conhecimento. Para o autor, o rizoma é tão benevolente quanto seletivo: ele tem a crueldade 

do real, e só cresce onde efeitos determinados têm lugar.  

A educação menor é, sobretudo, uma composição. Uma profícua oportunidade de 

estabelecer rizomas pelos temas transversais. Permitir a fluência dos saberes nos espaços de 

forma livre não-disciplinar implica em compreender a força que emana do conhecimento. 

Como a realidade onde ela se efetiva não admite hierarquização, a educação menor se 

manifesta sempre de forma singular, experimental, insinuante e provocativa. O trabalho, a 

sexualidade, a espiritualidade, a família, as emoções e experiências vivenciadas compreendem 

uma extensa rede de representações que envolve o processo de criação do conhecimento.  

Nos depoimentos, os sujeitos aproximaram a temática do trabalho à necessidade de 

proporcionar ao aluno o conhecimento na área do Direito. Como estabelecer o diálogo entre 

Enfermagem e Direito em organizações curriculares tão rígidas? A educação menor pode 

contribuir para a composição dos saberes não disciplinares, porque ela não admite 

encarceramentos, não se submete ao paradigma arbóreo do conhecimento, o novo pensar 

requer a plasticidade rizomática. Rizoma significa um tipo de caule radiciforme composto por 

um emaranhado de raízes que seguem nas mais diversas direções. Na lógica deleuzeana
8
, os 

                                                             

8
 Deleuze e Guatari são reconhecidos como filósofos da geração de 68, ambos não se dedicaram à Filosofia da 

Educação de forma veemente, como um profeta que do alto do deserto anuncia o porvir. Suas contribuições, 

conforme Gallo (2008, p.25) bem explicita, vêm de forma marginal, pela experiência de uma vida dedicada ao 

ensino e pela fecundidade do pensamento militante. Militância capaz de fazer o indivíduo mergulhar nas 
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rizomas recusam a rigidez sistemática e organização disciplinar, não têm início, nem fim. São 

regidos por seis princípios básicos: a) conexão – nos rizomas há um emaranhado de conexões 

que estabelecem sempre novas conexões; b) heterogeneidade – as conexões permitem o 

encontro de diferentes naturezas; c) multiplicidade – o rizoma não se reduz à unidade, “não é 

sujeito nem objeto, mas múltiplo”; d) ruptura – o rizoma não se afirma na previsibilidade, 

sustenta-se também pelas rotas de fuga; e) cartografia – o mapeamento dos rizomas revela 

algo a ser explorado, o devir; f) decalcomania – os rizomas possibilitam uma transposição 

dinâmica dos mapeamentos (GALLO 2008, p.76; GALLO 2008, p.26 
b
). 

Todo o processo investigativo procurou legitimar a interface trabalho-educação na 

formação pedagógica multidisciplinar. O enfoque dado no curso de graduação em 

Enfermagem da UFF fez vislumbrar que o currículo prescrito no âmbito formal contempla 

conteúdos referentes ao mundo do trabalho, porém na realidade observada as mutações que 

envolvem as relações de trabalho no SUS permanecem incognoscíveis dos alunos e 

profissionais, sem qualquer reflexão crítica prévia. Buscando transversalizar o tema na 

formação pedagógica, a pesquisa trouxe como contribuição o conceito deleuzeano de 

educação menor para a prática docente. Em conformidade à proposta de agregar saberes pela 

estética rizomática, a construção do produto rompe com o distanciamento metodológico para 

estabelecer conexões epistemológicas interdisciplinares entendendo que nas práticas 

cotidianas os saberes fluem pelos espaços em trânsito livre, sem fronteiras cognitivas. 

 

4.3 PRODUTO 

Na perspectiva de aproximar a filosofia deleuzeana das práticas em serviço, 

elaborou-se um projeto de intervenção em serviço denominado Saúde, Saberes & Sabores 

(SSS). O projeto caracteriza-se por círculos pedagógicos multidisciplinares (Fisioterapia, 

                                                                                                                                                                                              
misérias do mundo, nas mais diversas misérias, para então estabelecer processos de libertação. Em defesa da 

Filosofia criadora, e não reprodutora, vislumbram a oportunidade de intervir no mundo pela criação de conceitos; 

tanto Deleuze quanto Guattari vêem nos conceitos imanentes da Filosofia poderosos dispositivos de 

transformação da realidade. Zourabichvili (2009, p.9-13) adverte que os conceitos desenvolvidos por esses 

autores não são metáforas, entre o sentido literal e o figurado há uma escuta; um “um apelo lancinante, à 

literalidade. Dentre esta gama de conceitos, Deleuze e Guattari, ao analisarem os escritos de Kafka, apontam 

para a desterritorialização, o caráter político, e o valor coletivo. Afirma que a estética dos autores não prevê 

beleza, mas um testemunho avassalador da realidade. Por ser menor a literatura permite-se resistir, agir nas 

brechas, nos desertos e nas misérias; expande-se na transversalidade e difunde-se em gotas tenuíssimas.  
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Nutrição, Enfermagem, Medicina, Direito, Música, Arte, Ciências Sociais, Farmácia e Gestão 

Pública).  Os encontros acontecem no refeitório da unidade /cenário, com a participação de no 

máximo dez trabalhadores em saúde. A estratégia visa humanizar as relações em saúde, hoje 

cada vez mais desumanizadas pela precarização do trabalho, utilizando o refeitório da UBS 

como espaço lúdico para combinar café, conversa e conexões entre os participantes sob a 

direção do profissional convidado.  

Os problemas foram detectados na condução da pesquisa, as situações vivenciadas 

no âmbito institucional, profissional e interpessoal apontaram para a necessidade de difundir 

saberes que reforcem os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde. Inicialmente, os 

temas propostos seguiram um cronograma por critério de relevância entre os sujeitos: 

Acolhimento, cidadania e saúde; Comunicação& Saúde; Princípios, diretrizes e dilemas do 

SUS; Trabalho e dignidade em saúde.  

Nessa lógica, os saberes se pulverizam pela transversalidade, pela margem, no 

momento da informalidade, da descontração, da conversa, do cafezinho. Uma rota de fuga à 

rotina estressante do trabalho e ao modelo educativo convencional de sala de aula, lápis e 

papel, palestras, apostilas etc. Nesse pit stop, não há espaço para tutores, todos se reconhecem 

como aprendizes que compartilham os sabores e dissabores das práticas em saúde. O 

importante é provocar a pedagogia do risco para o exercício do pensamento, das inquietações, 

das reflexões, da autocrítica e da coragem de construir as próprias conexões.  

4.31 SUBPRODUTO DA PESQUISA 

 Nos círculos pedagógicos, os temas nas abordagens rizomáticas formaram conexões e 

a partir delas novas conexões. A cada encontro, o exercício dialógico vem permitindo 

intervenções críticas sobre as mais variadas vertentes. As questões levantadas nos encontros 

levaram à construção de uma página na Internet no formato de blog com divulgação de 

artigos, resenhas de livros e, filmes, depoimentos, imagens e denúncias sobre a precarização 

do trabalho no SUS e outros desdobramentos. A ferramenta visa fornecer um aporte teórico 

sobre o mundo do trabalho e estabelecer um canal de diálogo e expressão para toda a 

sociedade.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da pesquisa, foi possível constatar que a precarização assombra o 

imaginário do trabalhador em saúde e os efeitos recaem em toda a estrutura organizacional do 

SUS. Sendo um fenômeno crescente e global deteriora tanto as condições de trabalho quanto a 

dignidade nas relações de trabalho semeando o descrédito na saúde coletiva e nos princípios 

inaugurais da reforma sanitária.  

“Não posso lutar pelos direitos sociais pelos quais me formei, porque eu não tenho 

vínculo, se eu falar demais sou demitida” (entrevistada 3). Essa declaração ratifica o que foi 

dito por Antunes (2011, p.8), o autor baseado nos escritos de Marx afirma que o trabalhador 

quando decai à condição de mercadoria “torna-se um ser estranho, um meio para sua 

existência individual”. Um ser destituído de sentido, degradado pelo trabalho alienado 

esvaziado de sua dimensão vital e social. Para Dejours (1992, p.50), a falência da significação 

na atividade desencadeia o sofrimento do trabalhador através de manifestações de insatisfação 

e ansiedade. Também envolve outras variantes como: sentimento de inutilidade, vergonha, 

desqualificação, cansaço, falta de criatividade e de inteligência etc. A frustração e a tarefa 

desinteressante formam uma imagem narcísica “pálida, feia, miserável”. Trabalhar no SUS 

nessas condições transforma o trabalho em uma atividade circunstancial, desagradável, sem 

pertencimento, sem perspectiva, onde o trabalhador “passa” pelo sistema de forma efêmera e 

marginal. 

Embora o Programa de Desprecarização do Trabalho no SUS subestime a relação 

entre neoliberalismo implantado na década de 90 e o crescimento do trabalho precário, a crise 

do trabalho é um fato presente na sociedade pós-industrial. Em alguns setores ocorre a 

extinção do trabalho com desemprego estrutural; em outros, a dispensa dos trabalhadores é 

ocasional em decorrência da oscilação mercado. Já em alguns setores específicos, como no 

caso da saúde, onde o capital não consegue extinguir a força de trabalho humana, a crise se 

expressa na falta de investimento e faz valer-se da precarização e da desregulamentação de 

direitos trabalhistas para atender às demandas do mercado e sobrepor o modelo de 

empregabilidade. 

 Vale reiterar a análise de Santos (2008, p.189-190) sobre a função do ensino na 

construção do conhecimento e os pontos de tensão entre Estado, sociedade e universidade.  

Para o autor, as instituições de ensino superior (a universidade) absorvem diversas funções e 

interesses distintos nem sempre compatíveis entre si. As contradições se manifestam no 

interior da instituição e colidem também com os interesses externos. No caso da educação 
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especializada, por exemplo, os objetivos e planos de estudo divergem da formação 

profissional, assim como o seu interesse investigativo cunhado na pesquisa livre, 

desinteressada e na unidade do saber pode ser totalmente insensível à competitividade da 

economia. Na tentativa de gerir estas tensões o Estado lança mão das reformas educacionais. 

Estas reformas, designadas por Santos como mecanismos de dispersão, têm por objetivo 

manter as contradições sob controle, sem intervenções profundas, apenas sintomáticas.  

 Na condição de “mecanismo de dispersão”, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

preconizam metas alinhadas ao mercado de trabalho incerto, sob o termo de transformações 

do mundo do trabalho e os projetos políticos pedagógicos ao procurar atendê-las, instituem a 

lógica do capital na educação. Nesses termos, a formação profissional converte-se em 

comódite, um produto a ser consumido e a força de trabalho, intelectual, física, criativa, 

artística, também torna-se um produto à venda. Ao substituírem o currículo mínimo, as 

diretrizes retiraram dos cursos de graduação o teor centralizador, rígido e impositivo do 

currículo prescrito, mas seu caráter reformista evidencia as contradições proferidas por Santos 

(2008, p.190) e suas intervenções por serem sintomáticas apenas amenizam o aprofundamento 

da crise institucional.  

Quanto aos PPP’s, em especial da EEAAC, eles precisam sair do papel, ganhar 

credibilidade social como identidade curricular e prática ideológica.  Antes de adequar o 

documento às imposições macropolíticas, a instituição deve indagar dos protagonistas 

envolvidos na função pedagógica: “que tipo de profissional queremos formar?” “Qual o 

futuro do SUS a partir destes profissionais?” Esses questionamentos são fundamentais para 

interpelar a função social da universidade no enfretamento da dicotomia educação-trabalho. 

Para Santos (2008, p.194), a falta de comunicação entre o mundo ilustrado e o mundo do 

trabalho manteve durante muito tempo a hegemonia da universidade e a resistência por 

mudanças.  

A ideia de mundos incomunicáveis tem sido tão arraigada no domínio acadêmico e 

político-institucional que as iniciativas de especialização stricto sensu profissional são 

consideradas “segunda linha” por alguns conservadores, como se a prática profissional não 

admitisse o interesse investigativo de seus trabalhadores; da mesma forma, o Programa de 

Desprecarização do Trabalho no SUS ao traçar as estratégias de combate ao trabalho precário 

desconsidera a interface educação e trabalho como campo de ação.  

Refletir criticamente sobre estas questões muito contribui para situar o objeto da 

investigação na dinâmica político-econômica que envolve o sistema educacional. A 

engrenagem movimenta a educação em saúde nos princípios do SUS, a formação profissional 



 79 

segue em direção ao trabalho, este aponta para a saúde privada e pública esta relação 

desdobra-se, em capital e trabalho e este em crise do trabalho e flexibilização, esse ponto 

retroalimenta a educação em saúde. O fato dessa engrenagem estar presente nas DCN não 

torna o modelo desprezível ou incapaz de produzir mudanças, ao contrário, abre 

possibilidades só exige mais criatividade, compromisso intelectual e ação política na 

condução do processo pedagógico.  

Interface, mais do que uma expressão tecnológica difundida entre o usuário e os 

hardwares e softwares, significa tornar comuns duas áreas do conhecimento ou estabelecer um 

elo de comunicação entre os saberes; sendo que não é um exercício simples, pois a interface 

exige desinstalação. No caso da educação e trabalho, requer dos atores (docente, aluno, 

profissional, tutor etc.) abdicarem do domínio historicamente pactuado, seja mundo ilustrado 

da educação ou do mundo pragmático do trabalho, para ocuparem o “inter”, o meio, o 

intermezzo. Portanto, o objetivo de enfrentar a precarização do trabalho no SUS, através da 

educação menor e dos rizomas se justifica pela própria natureza crítica dos conceitos 

elaborados por Deleuze e Guattari. São ações pedagógicas que expressam resistência, 

militância, valor coletivo e desterritorialização; o rizoma não começa e nem chega a nenhum 

lugar, ele está sempre no meio, nasce e se multiplica no “inter”.  

Contemplar a interface educação e trabalho na perspectiva deleuze-guattariana  

significa  resistir ao empreendimento de educação-empregabilidade. Para tanto, não basta 

adequar conteúdos programáticos à organização curricular, aderir às novidades pedagógicas, 

supervalorizar a produção científica, nem tampouco recorrer à prática docente profética
9
, no 

papel crítico denunciante, há de se incorporar militância à prática educativa e procurar meios 

alternativos para alcançar os objetivos. No PPC da EEAAC, a organização curricular prevê 

disciplinas concernentes às transformações do mundo do trabalho, realmente, no âmbito 

positivo os conteúdos estão presentes nas ementas, mas da elaboração do documento até a 

sensibilidade cognitiva do aluno existem abismos que precisam ser ultrapassados. Como então 

essas ferramentas podem contribuir para o enfrentamento da precarização?   

                                                             
9
 O filósofo Antoni Negri, em seus escritos, afirma que na sociedade pós-moderna não há mais espaço para os 

profetas, em referência aos intelectuais, grandes teóricos das macroanálises; ela necessita da existência de 

militantes, ou seja, pessoas que se dispõem a viver até o limite as misérias humanas e organizam a partir destas 

misérias processos de libertação. Silvio Gallo apropria-se desta definição para a educação, na concepção do 

professor-profeta e professor militante. Ambos são necessários, o professor-profeta em seu papel político 

individual elabora a crítica, a denúncia, as reivindicações e as e as estratégias de mobilização e  transformação 

do devir. Já o militante procura viver as misérias humanas em profundidade e, de dentro delas, produzir 

coletivamente a possibilidade do novo (NEGRI, 2001, p. 23-24 apud GALLO, 2008, p. 60-61).     
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Inicialmente, há de se considerar a força do empreendimento educação-

empregabilidade na formação profissional e a tendência de se suprimir o valor ontológico da 

educação e do trabalho em favor de uma educação permanente. Hoje paira no SUS uma 

política institucionalizada de educação permanente com objetivos, diretrizes, metas e controle 

para a formação de qualidade. 

 A implementação dessa política pode agregar conhecimento crítico e 

problematizador às práticas assistenciais, como pode também ser um aparelho de controle e 

manutenção da ordem econômica destituído de criticidade e autonomia de ação, ou ainda ser 

somente um cumprimento de uma exigência em serviço. Como qualquer método educacional, 

a Educação Permanente, não garante a efetiva relação ensino/aprendizagem em serviço, sua 

existência não exclui o indivíduo de aprender e não aplicar, de evadir-se ou simplesmente 

recusar-se a aprender. São contradições que a PNEPS não admite em seus indicadores e 

critérios de avaliação. 

 Na realidade, a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais revela a 

relação do conhecimento e a construção de uma nova identidade social. Ao eleger um perfil 

profissional generalista, humanista com desenvolvimento de competências e habilidades, a 

política educacional prioriza saberes e práticas para adequar-se às necessidades do trabalho 

complexo. Nesses moldes, o papel primordial da instituição de ensino é capacitar o aluno para 

tornar-se um profissional polivalente, líder, com domínio tecnológico, criativo, inovador, 

ambicioso, empreendedor e autoconfiante. Dentro dessa lógica, a formação inicial anuncia 

fragilidades para alcançar o paradigma de qualidade profissional exigido pelo mercado, para 

corresponder às expectativas unem-se ao processo de trabalho a educação e controle 

permanentes. 

Nota-se que as iniciativas educacionais, sejam na formação pedagógica ou 

permanente, transcendem as instituições de ensino como instância formadora. As pressões 

impostas pelo processo produtivo vêm exigindo de forma cada vez mais sofisticada 

habilidades e domínios diversos em fluxos contínuos. Se as instâncias produtivas tomam para 

si a responsabilidade de qualificar seus trabalhadores que mal pode haver nesta iniciativa? 

Nas incertezas do mundo do trabalho, articulação educação-trabalho pode ter uma força 

ideológica significativa expressas no desvalor pelos saberes teóricos-práticos da formação 

profissional, na valorização da produtividade e da competitividade, na banalização da 

precarização do trabalho, no desenvolvimento de uma cultura profissional centrada na 

empregabilidade etc. Transformar o espaço de produção em ambientes educativos é sempre 

uma estratégia rizomática, desde que os interesses pedagógicos não se sujeitem à  divisão do 
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trabalho, neste caso, as propostas educacionais  revertem-se em mecanismo de controle 

social
10

.  

Enfrentar a precarização do trabalho na atual conjuntura do SUS significa utilizar-se 

de todas as ferramentas disponíveis, as competências, as evidências, a problematização, 

reflexão-ação, humanismo, a educação permanente, a transversalidade interdisciplinaridade e 

tudo mais quanto houver. A questão implica na existência do professor-militante para 

mergulhar (com os alunos) nas misérias da crise do trabalho, do interior da crise enxergar a 

precarização, de lá construir coletivamente possibilidades do novo. Trata-se de um exercício 

livre, os rizomas não admitem métodos, espontâneo, intuitivo, contra-hegemônico, para cada 

aula um planejamento singular sem produzir subjetivação em massa. A ideia não é trazer a 

precarização para dentro da sala de aula, mas levar a sala de aula para dentro da precarização 

do trabalho no SUS. Cabe ao professor estimular o diálogo entre alunos e profissionais para 

juntos criarem iniciativas que visem dar visibilidade ao problema. 

 Para trabalhar o tema, torna-se imprescindível olhar o trabalhador como sujeito, 

ouvir-lo e entender as questões que conduziram ao trabalho precário. Esse exercício não 

requer técnicas antropológicas de abordagem, basta professor e aluno saírem do seu lugar de 

conforto, do observatório e disponibilizarem-se para o encontro do eu com o outro em busca 

da alteridade – nesses tempos velozes não é um exercício simples. Ao desterritorializar a 

educação maior, os sujeitos e as ações, a precarização deixa de ser uma realidade individual e 

passa a ser um problema coletivo, esse deslocamento permite infinitas possibilidades 

rizomáticas, como, por exemplo, exposição de fotos, retratos da precarização, debates, 

entrevistas (inclusive com gestores), painéis, vídeos, projetos de pesquisa, história de vida, 

pesquisa documental, peças, músicas, artigos,  levantamento estatístico sobre os mais diversos 

recortes como  a relação entre precarização e acidente de trabalho, participação em 

congressos, redes sociais etc.   

Impedir o avanço da precarização não depende somente de políticas públicas, urge o 

tempo de se resgatar o papel social do trabalho.  Essa ruptura não se consolida tão somente na 

gestão do trabalho, espaço onde as condições de subsistência por vezes suplantam o direito do 

                                                             

10
 Deleuze afirma a transição das sociedades disciplinares analisadas por Foucault para as sociedades de controle. 

Segundo o autor, os empreendimentos vinculados à sociedade de controle deslocam-se de sistemas fechados 

(economia, escolas, hospitais, fábricas) para sistemas abertos (circulação de mercadoria, empresas, hospitais-dia, 

formação permanente) e, esses últimos, dão a ilusão de outorgar maior autonomia para os indivíduos. Na 

sociedade de controle, expressões como formação continuada, educação permanente e sistema de avaliação 

contínua propagam a ideia de continuidade, na qual o processo nunca termina (DELEUZE, 1992 apud GALLO, 

2008 p. 87-88).  
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trabalhador resistir, ela emerge do espaço educacional em promover a internalização de 

valores éticos e emancipatórios nos sujeitos para romper com o paradigma neoliberal pela 

interlocução teórico-prática. A cultura profissional, nestes parâmetros, tende a valorizar a 

autonomia como um bem inegociável e, em decorrência desse valor, fazer a diferença no 

mundo do trabalho. Daí a responsabilidade que recai sobre cada docente nas instituições de 

ensino superior e cada profissional em seu local de trabalho. 

Este trabalho reiteradamente confirmou que educar está adiante de técnicas e 

métodos é um exercício individual e coletivo, expresso por paz, guerrilha, fúria e alegria, 

“como um cão que cava seu buraco ou um rato que faz sua toca”.
11

 Neste cenário de 

possibilidades, o espaço destinado à aprendizagem é e sempre será um lugar de experiência e 

de socialização, uma trincheira onde se traçam estratégias (DELEUZE; GUATTARI, 1977 

apud GALLO, 2002). 

 Ao chegar à etapa final da investigação, a pesquisadora recebe a notícia sobre o 

pedido de exoneração de uma funcionária que fez parte dos sujeitos da pesquisa. A mesma 

não foi admitida no SUS por concurso público, mantinha o vínculo em condição precarizada 

recebendo somente o valor do cargo comissionado (um pouco mais de R$ 400,00). O pedido 

de dispensa do cargo ocorreu em face da recente convocação em concurso público, diante das 

felicitações dos colegas informou a intenção de pleitear outro vínculo precário, agora sob a 

forma de contrato em nível superior, já que a graduação em Enfermagem foi concluída. Frente 

ao fato, conclui-se que o mais estimulante na pesquisa qualitativa é justamente a “dose de 

incerteza” no desfecho das subjetividades que envolvem a investigação, o ser social e toda a 

rede de significados. Enfrentar a precarização do trabalho significa hoje um dos maiores 

desafios para o SUS, transformar esta realidade requer rupturas institucionais, políticas, 

econômicas e, sobretudo, culturais na formação do profissional. 

                                                             
11 Deleuze e Guattari apresentam o ato de escrever como uma prática solitária de procura. “Escrever como um 

cão que faz seu buraco, um rato que faz sua toca. E, para isso, encontrar seus próprios pontos de 

subdesenvolvimento, seu próprio patoá, seu próprio terceiro mundo, seu próprio deserto” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1977). Gallo (2002) apropria-se desse conceito para a prática educacional, na qual a aprendizagem 

foge de qualquer controle, extrapola os métodos. Caracteriza-se pela procura e o encontro, intermediado pelo 

não-saber e o saber.   
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7. APÊNDICE 

7.1 ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E CRISE DO TRABALHO: 

CONTRADIÇÕES E DESAFIOS PARA O SUS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

Pesquisadores: Renata de Lima Pacheco Nideck. cel. (21) 8863-7748. reini@ig.com.br 

                         Paulo Pires Queiroz ppqueiroz@yahoo.com.br  

 

Entrevistado _________________________________________________________ 

Data ____/______/______ Tempo de duração da entrevista: ____________________ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Leitura da definição do termo precarização do trabalho elaborada pelo Ministério da Saúde 

em 2006, na cartilha Perguntas & Respostas sobre o Programa Nacional de Desprecarização 

do Trabalho no SUS (DesprecarizaSUS). 

O que é trabalho precário? 

O Ministério da Saúde considera a Desprecarização uma política de governo e entende que é 

necessário buscar alternativas pactuadas entre gestores e trabalhadores para a superação dos 

problemas decorrentes desse processo do trabalho no SUS. 

Segundo entendimento do Conselho Nacional de Secretários estaduais de Saúde (CONASS) e 

do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), trabalho precário 

está relacionado aos vínculos de trabalho no SUS que não garantem os direitos trabalhistas e 

previdenciários consagrados em lei, seja por meio de vínculo direto ou indireto. Ainda 

mailto:reini@ig.com.br
mailto:ppqueiroz@yahoo.com.br
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segundo o CONASS e o CONASEMS, mesmo que o vínculo seja indireto, é necessário 

garantir o processo seletivo e, sobretudo, uma relação democrática com os trabalhadores. 

Por sua vez, para as Entidades Sindicais que representam os trabalhadores do SUS, trabalho 

precário está caracterizado não apenas como ausência de direitos trabalhistas e 

previdenciários consagrados em lei, mas também como ausência de concurso público ou 

processo seletivo público para cargo permanente ou emprego público no SUS.  Assim, 

Proteção social significa o pleno gozo de direitos trabalhistas e previdenciários. (Ministério da 

Saúde, 2006, p.13) 

 

Após a leitura do texto acima responda de maneira objetiva: 

1. Você conhece algum trabalhador em saúde em condição precarizada? 

(SIM)      (NÃO)  

2. O que você acha deste fenômeno? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Sua formação profissional aborda/abordou a temática do trabalho ou a existência da 

precarização do trabalho?  (SIM)      (NÃO) 

4. Você já conhecia o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS – 

Desprecariza-SUS?  (SIM)     (NÃO) 

5. Acha importante discutir este tema na formação profissional? (SIM)     (NÃO)  

6. Por quê?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. Cite uma estratégia de enfrentamento à precarização do trabalho que podemos 

construir a partir desta pesquisa e de sua prática.  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Observações 
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7.2  - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: “A formação Profissional em saúde e crise do trabalho: contradições e desafios para 

o SUS no município de Niterói”. 

Pesquisador Principal: Renata de Lima Pacheco Nideck  

Pesquisador Reponsável: Paulo Pires Queiroz 

 

Instituição dos Pesquisadores: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

Nome do Voluntário (a): ____________________________________________ 

Idade do voluntário: _____ anos      RG:__________________ 

 

 O Senhor (a) está sendo convidado a participar do Projeto de Pesquisa “A formação 

profissional em saúde e crise do trabalho: contradições e desafios para o SUS no município 

de Niterói”, de responsabilidade dos pesquisadores Renata de Lima Pacheco Nideck e do Dr. 

Paulo Pires Queiroz (orientador), o qual se propõe a coletar dados e impressões sobre o papel 

da formação profissional no enfrentamento ao trabalho precarizado no SUS.  

A pesquisa tem por objetivo geral valorizar a formação pedagógica em saúde como espaço 

privilegiado para o ensino reflexivo e formulação de estratégias de enfrentamento ao trabalho 

precarizado no SUS; sendo os objetivos específicos: identificar a existência do trabalho 

precarizado no SUS e as lacunas epistemológicas na formação profissional sobre esta 

temática; relacionar o histórico político-social do SUS com a crise do ensino superior no 

Brasil e suas implicações nas relações de trabalho e contribuir para a integração do Programa 

Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS – Desprecariza-SUS à formação 

pedagógico-profissional em saúde. Espera-se que esta pesquisa colabore para a construção de 

uma nova cultura profissional em saúde, onde o espaço do conhecimento favoreça o 

desenvolvimento das expertises para o enfrentamento da precarização nas relações de 

trabalho.  
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Em relação à metodologia, utilizaremos a Pesquisa-Ação. Como o próprio nome diz, a 

pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação, ou seja, busca compreender a prática para 

transformá-la. Uma das características deste tipo de pesquisa é que através dela se procura 

intervir na prática de modo inovador já no decorrer do próprio processo de pesquisa e não 

apenas como possível conseqüência de uma recomendação na etapa final do projeto. É, 

portanto, um modo interativo de se fazer pesquisa, de “dentro para fora” sendo o pesquisador 

também uma pessoa da prática.  Nessa perspectiva, sua colaboração será fundamental para a 

aplicabilidade da pesquisa em serviço e a construção coletiva do produto final. Quanto ao 

procedimento de coleta de dados, a sua participação se fará de forma anônima, por meio de  

entrevista semiestruturada (a ser gravada a partir da assinatura desta autorização), sendo que o 

acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelos pesquisadores. Cabe esclarecer 

que a sua participação na pesquisa não é obrigatória e a qualquer momento você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Em caso de recusa ou desistência, não haverá nenhum 

prejuízo, sanção ou constrangimento em relação aos pesquisadores ou com a Unidade 

Origem. Esclarecemos também que os usos das informações oferecidas estão em 

conformidade com as normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos da 

comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense - Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

 

Pesquisadores: Renata de Lima Pacheco Nideck reini@ig.com.br e  

                         Paulo Pires Queiroz ppqueiroz@yahoo.com.br  

Eu, __________________________________________, RG nº. ___________________ 

declaro que entendi os objetivos do meu consentimento para a realização da pesquisa acima 

descrita e concordo em participar, como voluntário (a). 

 

Niterói, ____ de ____________ de 2012. 

 

_______________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

 

 

mailto:reini@ig.com.br
mailto:ppqueiroz@yahoo.com.br
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7.3 FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS PARA CATEGORIZAÇÃO 

 

Categorização por unidade de análise 

Categoria: Trabalho  

Subcategoria: Direitos 

Não deveria existir estes cargos, pois  todo  trabalhador tem direito como qualquer outro  

independente de onde trabalhe. (1) igualdade de direitos  

E têm que existir leis para que não haja diferenças entre os trabalhadores. (1) 

Porque existem dois lados os que se beneficiam como terceirizados e RPAs entre outros. 

Existem dentro da saúde, mas não tem ciência do que  ocorre por trás disso tudo,  que não tem 

seus direitos reconhecidos e deveriam  conhecer mais. (2) 

“Eu sou assistente social, a  gente trabalha  na esfera do direito Você ter um colega  do seu 

lado que faz a mesma atividade que você com a mesma carga horária que você e e é 

totalmente desprovido de direito é complicado né?” (3) 

A falta de direitos trabalhistas tira a expectativa do trabalhador e  faz com que o trabalhador 

não trabalhe da maneira como deveria trabalhar.(4) 

Eu acho importante que fossem todos regularizados.(4) 

É importante saber os direitos (4) É importante conhecer os direitos  

De buscar os seus direitos e deveres. (6) 

A lei te permite alguma coisa ela tem que cumprir né? Eu desconhecia desta lei, mas agora 

que eu conheço... né? (7) 

Acho complicado. Eu conscientizo as pessoas para que elas conheçam os seus direitos e 

possam recorrer a gente tenta dar um encaminhamento (9). 

Todo cidadão merece respeito a sua saúde física, social-integral, ele precisa de férias, ele 

precisa de um salário digno. Que é o mais importante que a gente não tem. (10) 

Trabalho/ Subcategoria : mercado de trabalho  
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A Gente viu o mercado de trabalho totalmente diferente, precarizado, com ausência de 

concurso, ausência de piso salarial, salários baixos.(3) 

A gente diz (caraça) eu estudei isso, isso, isso, e eu não posso atuar assim porque não existe 

campo  para eu atuar assim. (3) 

Trabalho subcategoria : lutas e enfrentamentos  

 Isso não tem que vir da gente. (1) 

“Porque a gente acaba não tendo uma postura de enfrentamento”. (3) 

No caso na minha categoria é a gente lutar pelo piso salarial. (3) 

Não posso lutar por direitos que eu me formei para isto porque eu não tenho vínculo. (3) 

(enfrentamento) Neste sentido que está aí não (5) 

Tem que expor isso, para que as pessoas se unam neste sentido, né? (6)  

Se a lei nos garante tantas coisas... aquilo que a gente acha que está for a dela  ou que não está 

sendo cumprido  a gente Tb tem o direito de reivindicar para que haja melhorias (6) 

Não sei. (SILÊNCIO) ... Não, eu acho que eu não posso fazer nada. (7) 

Mas aqueles que estão acima de mim podem fazer alguma coisa. (7) 

Não tenho poder para fazer nada. Mas os chefes que estão acima de mim podem fazer alguma 

coisa.(7) 

Talvez eles possam lutar para cumprir o que a lei permite, o que a lei diz... (7) 

Eu acho que sempre tem o que fazer. Força de vontade, bom senso... Não pode se acomodar. 

(8) 

Os sindicatos serem mais ativos, pq eles são inativos. Nós pagamos eles. Eles são inativos. 

São pagos para ver os nossos direitos. (10) 

Porque que eles não correm atrás dos nossos direitos, acabar com este negócio de contrato as 

pessoas estão insatisfeitas, a qualquer momento podem ser mandadas embora, não tem férias, 

elas adoecem pq não tem férias. (10) 

“O trabalhador é a força” (11) 
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Acredito que seja uma maneira. Talvez de pressão e fazer valer, assim. (11).  

Agora... com a força política a gente não pode resolver.(11) 

Trabalho/ subcategoria: manipulação política 

Uma forma do governo manipular. (2) 

De maneira que é lucrativo... sem concurso não tem investimento no  nível de remuneração 

salarial.(2) 

 Se tornou um tipo de manobra que o governo não favorece a quem trabalha, só se favorece. 

(2) 

Economizando gastos que poderiam ter. (2) 

O vínculo é com o político local, político da área entrega  as pessoas, sério. (5) 

Agora a política agora ela perdeu não se reelegeu e agora ela vai trocar, ela vai infelizmente 

tirar  toda a equipe pq ela não vai ser mais a dona da área. (5) 

Vai entrar um novo dono da área e com isso vão entrar novos apadrinhados (5) 

(contratados de nova Iguaçu) (...) eles fizeram campanha (gratuita) para o político para a 

vereadora (gratuita) nos dias de folga quando eles não estavam trabalhando... eles eram 

“convidados” - entre aspas para trabalhar para vereadora nos dias de folga deles qdo eles não 

estavam trabalhando na unidade vc acredita? (5) 

Acabar com a corrupção do país a corrupção não esta só no Congresso nacional ela está em 

todos os lugares do país, prefeitura, Congresso até nas casas mesmo. (10) 

Trabalho/ subcategoria: concurso público  

Primeira coisa é a gente valorizar realmente o concurso público (3) 

A gente agora teve uma redução da carga agora é 30h, mas o que os concursos estão fazendo? 

Botam no edital cargo para assistente social de fiscal social aí bota lá 40hs (3) 

Então é questão de primeiro concurso público é a única forma de vc ter realmente da 

estabilidade ter tudo direitinho e lutar para que os concursos respeitem isso. (3) 

Se faço concurso para assistente social então o concurso tem que ser para assistente social.(3)  
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 Não é para ser fiscal de não sei que e vc reduz o salário coloca o salário lá embaixo... vc troca 

de nome e coloca a carga horária  de 40 hs. (3)  

Uma das medidas seria o debate e o concurso público.  (3) 

Concurso público é fundamental. (10) 

Abrir mais vagas não só para os profissionais que lidam diretamente para os pactes e concurso 

para enfermeiros médicos e técnicos de enfe. E desde 1930 na época de Getúlio Vargas que só 

se abrem vagas para estes 3 elementos.  (10) 

 A linha de frente é da assistência social e do psicólogos são fundamentais a primeira linha do 

atendimento... O médico esta lá trás. Está tudo errado neste país. (10) 

A saúde não se trata desta maneira... Abrir mais vagas adequadas proporcionais para 

Psicólogos, Assistentes Sociais, Antropólogos, Filósofos, Sociólogos, senão não vamos 

chegar em lugar nenhum. (10)  

Subcat. Precarização do trabalho   

Eu não concordo. Apesar de conhecer inúmeras pessoas que trabalham assim. Eu não 

concordo. (2) 

Mas é o que a gente está vendo muito, infelizmente... em várias esferas (3) 

É cada vez maior. Principalmente nas prefeituras do interior, Não precisa ir muito longe não 

Rio de Janeiro – Nova Iguaçu. (5) 

 Eu trabalho em Nova Iguaçu também, lá éhhh ... as pessoas - como eu vou dizer?  Não tem 

nenhum vínculo. (5) 

Mas eu acho que está vago ainda. Este conceito tem que ser mais abrangente está muito vago 

isto. (5) 

Mas não está nem englobado neste conceito... vago aí. É o que eu estou falando.. (5) 

Então eu acho que isso tem que ser discutido e não está englobado neste conceito. O conceito 

é vago. Vaguíssimo (5) 

Este conceito está vago ele não está suficiente. (5) 
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Quando eu li o texto eu fiquei decepcionada. (5) 

Esse povo agora vai perder  o emprego.(5) 

Todos vão perder a partir de31 de dezembro. Conheço bem essa... hummm. (5) 

Então tem que envolver não só o vínculo empregatício, mas  as condições reais de trabalho, 

materiais  e humanas (5) 

Um mínimo ter uma água para beber, ter uma pia com sabonete, para vc poder lavar as mãos, 

pode ter até uma pia mas, não tem papel toalha. Rsrsrsr (5) 

Como eu disse, lutar  por condições melhores de trabalho internas, talvez a gente pudesse se 

unir e tentar. (5) 

Eu achei que iria envolver até uma simples falta de um grampeador que é o meu caso. A falta 

de um computador, a falta d No momento estamos a quase 40ºC, rsrsrs numa tarde as duas e 

tanta da tarde sem um ventilador. (5) 

Não estou falando para mim não. Pq a gente assim... estou falando pelo medicamento tira o 

meu lado e vejo a parte técnica. (5) e um ar condicionado. (5) 

Essa precarização abrange muito mais do que isso. Isso é uma fatia da precarização. (6) 

Em termos gerais engloba os hospitais, os pacientes jogados, os erros na aplicação de 

medicamentos dentre outros... (6) 

Então mais por este viés, realmente vinculados mais aos direitos trabalhistas às garantias eu 

não conhecia.  (6) 

O que eu acho? É eu acho um fenômeno meio estranho. (7)  

Eu não conhecia este tipo de trabalho. Para mim precário era uma coisa totalmente diferente. 

(7) 

Uma coisa deficitária. Né? Uma coisa que vc vê que está faltanto alguma coisa. Uma coisa 

problemática.(7).  

Não desta forma, é... com relação aos direitos trabalhistas... né? Para mim é desconhecido. 

Nunca ouvi falar. (7)  
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(precarização) (...) Já, mas desta foram  relacionada à  falta de recursos material, financeiro,  

humano... mas não desta forma aí como direitos trabalhistas.(7)   

Sei que existe esta falta de direitos trabalhistas vc pode o encontrar aí, mas não sabia que 

estava relacionado á trabalho precarizado. (7) 

Eu acho que não deveria existir, nós trabalhamos em situação bem precária em tudo.(8)  Não 

existe condição de trabalho. (8) 

O próprio ambiente, com esse calor... na minha sala o ventilador está amarrado no pé do 

armário  senão ele sai andando desesperadamente (8) 

E a gente encontra dificuldades com a gente faz os encaminhamentos as dificuldades nos 

exames, nos serviços de saúde e nos seus direitos (9). 

Ruim. O nome já vem dizendo que é uma situação precarizada, ruim. Não. Nestes termos 

nunca ouvi. (9) 

Eu não conhecia o termo desta forma mas este termo teorizado eu não conhecia... (9) 

Principalmente na minha área. A gente trabalha com seres humanos em situações até mais 

precárias. (9) 

Olha o que eu acho? Um desrespeito muito grande ao indivíduo como cidadão. Né? (10) 

O país vive em condições de salários indignos, salários precários (10) 

A precariedade não é só do func. é  do atendimento .(10) 

 A saúde pública está precária e o funcionário automaticamente está precário também.  (10) 

A precarização do serviço público é uma doença espiritual e social. Que não tem cura através 

de remendinho.  Não se resolve com remedinhos... não tem remédio para os conflitos sociais. 

(10) 

É desrespeitoso para o trabalhador e para a população porque não garante continuidade do 

atendimento. (11) 

Até as políticas públicas prezam por isto, que o profissional tenha um vínculo com a clientela. 

E isso para o usuário (precarização) é ruim. (11) 
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Porque esta situação muda muito. (11) 

Para o serviço em si é ruim porque você não garante que a pessoa vai ficar ali, a questão da 

capacitação profissional fica prejudica... (11) 

Você vai investir num profissional e daqui a um tempo ele vai embora em alguns casos ele vai 

mais rápido quando que você imagina.(11) 

É contraditório o Ministério tem um programa , uma política de desprecarização, na verdade é 

uma política nacional e ele próprio estimula o trabalho precarizado??? (11)  

Categoria Educação 

Subcategoria: conscientização /informação 

Para que todo profissional quando estiver se formando saber onde ele vai trabalhar, as 

condições que ele vai ter para saber se isto mesmo que ele  quer ou não. (1) 

Todas as faculdades deveriam ter um momento deste tipo de debate para abordar estes 

assuntos (2). 

 Para o aluno conhecer seus direitos trabalhistas  para não acontecer o que ocorre, do sujeito   

sair da  faculdade sem conhecer os seus direitos e se  sujeita a ganhar o que ganha e não tem 

valor algum (2). 

Deveria ter uma forma de conscientização do público. (2) 

Deverias ter mais palestras, orientações, não só nas faculdades mas também nas unidades de 

saúde para divulgar  essa lei para as pessoas terem ciência porque muitas pessoas não tem 

ciências desta lei – precarização (2) 

Uma forma de ampliar esse conhecimento a todos aqueles que nunca ouviram falar. (2) 

Apesar de não preparara a gente para o mercado de trabalho. Eles (a formação profissional) 

tem esta função.(3) 

Eu acho que a gente tem que  conhecer os campos. (3) 

Uma coisa que eu senti muita falta na minha faculdade, muitas coisas que a gente vê quando 

saiu e a gente não estava preparado  não estava preparado para a realidade do mercado de 

trabalho. (3) 
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Deve ter este debate mais pra frente na faculdade o que é mesmo. (3) 

Este debate tem que estar presente desde o primeiro período da faculdade. (3) 

Não sei. O ambiente de trabalho seria o local apropriado se tivesse alguma frente de educação 

seria importante. (4) 

É através da informação, assim como eu estou desinformada com este programa é onde a 

gente pode mudar, né? (6) 

A pessoa informada ela vai buscar meios de mudar aquilo que não está bom seja qual for o 

setor. (6) 

Eu acho que é esta busca mesmo. Né da informação principalmente nos cursos. (6) 

Saber até onde você tem direito a alguma coisa (7) 

A pessoa já vai encarar a situação em que realmente na faculdade na gente não vê as coisas 

ruins é tudo perfeito. (8) 

A realidade é outra e principalmente com os adolescentes acham tudo utópico. (8) 

O primeiro enfrentamento é dentro das escolas. Deve começar nas escolas (10) 

Educação/ subcateoria: valor social  

Este tipo de pesquisa não só individual, mas que chegassem aqueles que fazem parte. não 

somente os envolvidos .(2) 

O cidadão precisa conhecer o que é cidadania, os alunos e os pais vão ser chamados para 

discutir a questão da cidadania nas escolas. (10) 

Para aprender a respeitar o func. Publico.  (10) 

Eu acredito na pesquisa na divulgação a estratégia é tornar isto o mais público possível de 

forma a viabilizar para que os profissionais tenham acesso a isto da forma mais clara e 

acessível. (11) 

Categoria: danos subcategoria: constrangimento  

A gente pergunta: quem é o culpado: Não sei. (8) 
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Esta pergunta aí ficou meio difícil para eu responder... é ... eu não posso fazer nada (7) 

O que eu acho? Silêncio. RSRS (8). Bem o que seria precarizada, o que a gente está fazendo? 

(8) 

Além disso, para o servidor que trabalha, assim  algumas pessoas não se importam mas eu 

fico incomodada  de saber que existe alguém fazendo a mesma coisa que eu faço ganhando 

muito menos, com uma cobrança muito maior. (11) 

Os profissionais atualmente estão se sujeitando a assim. Ele precisa ser alertado para esta 

situação.  (11) 

Na juventude no afã de garantir um emprego, elas se submetem a qualquer coisa e lá na frente 

ela não tem nenhuma garantia. (11)  

Então se eu falar demais eu sou demitida.(3)  

Danos Subcategoria: adoecimento   

E isso contribui para a doença do indivíduo. (10) 

 O indivíduo adoece, o trabalho é uma condição insalubre... também. Ele é salubre pq ele 

ocupa a mente física e mentalmente, melhor dizendo, mas Tb insalubre pq ele lida com a 

doença dos outros.Doenças físicas, químicas, biológicas  e(mentais) o que é mais importante. 

(10)  

O processo de aposentadoria por insalubridade ele só relaciona os danos biológicos, químicos 

e físicos e não considera os danos morais e psicológicos, que o funcionário, seja ele público 

ou não,  esteja condicionado. (10) 

O dano psic. e moral é muito mais importante e frequente, pq antes da sociedade adoecer 

fisicamente ele está adoecendo psicologicamente. (10) 

 Eu vejo por exp. Própria de quase 20 anos no serv. Público... Eu sou func. Pública há mais de 

20 anos e eu adoeci por danos morais do pactes comigo (10) 

A minha profissão acarreta um risco social muito grande para mim. (10) 
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Danos Injuria, difamação, difamação mesmo.  Injúria moral... Eu não ganho um salário digno 

e suficiente para eu me tratar e não  tenho condições de me aposentar do jeito que eu quero. 

(10) 

Nós estamos em plena época de aposentadoria de insalubridade e por invalidez, muitas 

pessoas estão procurando se aposentar por este caminho. (10)  
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7.4 Quadros de Categorização 

Quadro 1. Unidades de contextos e sua frequência nos depoimentos: “Trabalho”.  

Categoria  

 

Unidades significativas e 

frequência nos depoimentos 

Subcategoria 

 

Trabalho  

 

 

 

 

 

 

Desigualdade (5) 

Importância de conhecer os 

direitos (3) 

Sem direito não há expectativa 

do trabalhador (1) 

 

Decepção da realidade (2) 

 

Impotência diante da realidade 

(9) 

Necessidade de lutar (4) 

Papel do sindicato (2) 

 

Interesses econômicos (3) 

Jogo político local (4) 

Corrupção (1) 

 

Valorização do quadro (3) 

Distorção no edital (2) 

Necessidade de ampliação (1) 

 

Estranho (1)  

Inaceitável (1) 

Direito  

 

 

 

Mercado de trabalho 

 

Luta /enfrentamento 

 

 

 

Manipulação política 

 

 

Concurso Público  

 

 

Precarização do trabalho  
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Crescente (2) 

Envolve condições de trabalho 

(10) 

Conceito desconhecido e vago 

(14) 

Envolve desemprego (2)   

Desrespeito (2) 

Doença (1)  

Ruim (1) 

Prejudica a capacitação (1)  

Contradição do SUS (1) 

 

Quadro 2. Unidades de contextos e sua frequência nos depoimentos: “Educação”.   

Categoria  

 

Frequência nos depoimentos Subcategoria  

 

 

 

Educação  

 

 

Autonomia profissional (6) 

Debater a realidade (12) 

 

Cidadania (2) 

Divulgação (1) 

 

Informação/Conscientização  

 

 

Valor Social  
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Quadro 3. Unidades de contextos e sua frequência nos depoimentos: “Outros”.    

Categoria  

 

Frequência nos depoimentos   Subcategoria  

Outros (Danos)  Silêncio (2)  

Risos (2) 

Negação (2) 

Incômodo (2) 

Sujeição (2) 

Punição/demissão (1) 

 

Exposição física, mental e 

moral (7) 

Risco social (2) 

 

Constrangimento  

 

 

 

 

  

 

Adoecimento 
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7.5 Caracterização dos sujeitos da pesquisa  

Tabela de categorização  

Caracterização Amostragem (11 sujeitos) 

1.  Trabalhador em condição 

precarizada  

45,4% * 

2.  Trabalhadores estáveis  54,6%  

3.   Estudantes de graduação 27,2%  

4.   Profissionais Pós-Graduados   27,3%  

5.   Homens  0,0%  

6.   Mulheres  100%  

7.   Gestores  9,0%  

8.   Trabalham há mais de 5 anos no 

SUS 

63,6%  

9.   Conheciam o conceito precarização 9,0%  

10.  Desconhecem o conceito  91%   

11.  Defendem a abordagem do tema  100%  

12.  Defendem o concurso público  18,1% ** 

13.  Defendem a conscientização dos 

direitos como estratégia de 

enfrentamento  

 72,7%  

*No item 1, sobre o quantitativo de servidores e trabalhadores em condição precarizada, um 

sujeito encontra-se aposentado e permanece em efetivo exercício na forma de contrato por 

autonomia (RPA).   

** Sobre o critério de enfrentamento mencionado na entrevista houve uma abstenção. 
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8. ANEXOS  

8.1 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP/HUAP 
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8.2 DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA 

 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE 

Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 1978 

 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-Ata aos 

doze dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e oito, expressando a 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, formulou a seguinte declaração: 

I) A Conferência enfatiza que a saúde - 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 possível 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. 

II) A chocante desigualdade existente no estado de saúde dos povos, particularmente entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro dos países, é política, social e 

economicamente inaceitável e constitui, por isso, objeto da preocupação comum de todos os 

países. 

III) O desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem econômica internacional é 

de importância fundamental para a mais plena realização da meta de Saúde para Todos no 

Ano 2000 e para a redução da lacuna existente entre o estado de saúde dos países em 

desenvolvimento e o dos desenvolvidos. A promoção e proteção da saúde dos povos é 

essencial para o contínuo desenvolvimento econômico e social e contribui para a melhor 

qualidade de vida e para a paz mundial. 

IV) É direito e dever dos povos participar individual e coletivamente no planejamento e na 

execução de seus cuidados de saúde. 

V) Os governos têm pela saúde de seus povos uma responsabilidade que só pode ser realizada 

mediante adequadas medidas sanitárias e sociais. Uma das principais metas sociais dos 

governos, das organizações internacionais e de toda a comunidade mundial na próxima 

década deve ser a de que todos os povos do mundo, até o ano 2000, atinjam um nível de saúde 

que lhes permita levar uma vida social e economicamente produtiva. Os cuidados primários 

de saúde constituem a chave para que essa meta seja atingida,como parte do desenvolvimento, 

no espírito da justiça social. 

VI) Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e 

tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas 
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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, 

no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem parte integrante tanto do sistema de 

saúde do país, do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do 

desenvolvimento social e econômico global da comunidade. Representam 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 proximamente possível aos lugares onde 

pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de 

assistência à saúde. 

VII) Os cuidados primários de saúde: 

1 - Refletem, e a partir delas evoluem, as condições econômicas e as características 

socioculturais e políticas do país e de suas comunidades, e se baseiam na aplicação dos 

resultados relevantes da pesquisa social, biomédica e de serviços de saúde e da experiência 

em saúde pública. 

2 - Têm em vista os principais problemas de saúde da comunidade, proporcionando serviços 

de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. 

3 - Incluem pelo menos: educação, no tocante a problemas prevalecentes de saúde e aos 

métodos para sua prevenção e controle, promoção da distribuição de alimentos e da nutrição 

apropriada, previsão adequada de água de boa qualidade e saneamento básico, cuidados de 

saúde materno-infantil, inclusive planejamento familiar, imunização contra as principais 

doenças infecciosas, prevenção e controle de doenças localmente endêmicas, tratamento 

apropriado de doenças e lesões comuns e fornecimento de medicamentos essenciais. 

4 - Envolvem, além do setor saúde, todos os setores e aspectos correlatos do 

desenvolvimento nacional e comunitário, mormente a agricultura, a pecuária, a produção de 

alimentos, a indústria, a educação, a habitação, as obras públicas, as comunicações e outros 

setores. 

5 - Requerem e promovem a máxima autoconfiança e participação comunitária e individual 

no planejamento, organização, operação e controle dos cuidados primários de saúde, fazendo 

o mais pleno uso possível de recursos disponíveis, locais, nacionais e outros, e para esse fim 

desenvolvem, através da educação apropriada, a capacidade de participação das comunidades. 

6 - Devem ser apoiados por sistemas de referência integrados, funcionais e mutuamente 

amparados, levando à progressiva melhoria dos cuidados gerais de saúde para todos e dando 

prioridade aos que têm mais necessidade. 
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7 - Baseiam-se, nos níveis locais e de encaminhamento, nos que trabalham no campo da 

saúde, inclusive médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, conforme 

seja aplicável, assim como em praticantes tradicionais, conforme seja necessário, 

convenientemente treinados para trabalhar, social e tecnicamente, ao lado da equipe de saúde 

e responder às necessidades expressas de saúde da comunidade. 

VIII) Todos os governos devem formular políticas, estratégias e planos nacionais de ação para 

lançar/sustentar os cuidados primários de saúde em coordenação com outros setores. Para esse 

fim, será necessário agir com vontade política, mobilizar os recursos do país e utilizar 

racionalmente os recursos externos disponíveis. 

IX) Todos os países devem cooperar, num espírito de comunidade e serviço, para assegurar os 

cuidados primários de saúde a todos os povos, uma vez que a consecução da saúde do povo de 

qualquer país interessa e beneficia diretamente todos os outros países. Nesse contexto, o 

relatório conjunto da OMS/UNICEF sobre cuidados primários de saúde constitui sólida base 

para o aprimoramento adicional e a operação dos cuidados primários de saúde em todo o 

mundo. 

X) Poder-se-á atingir nível aceitável de saúde para todos os povos do mundo até o ano 2000 

mediante o melhor e mais completo uso dos recursos mundiais, dos quais uma parte 

considerável é atualmente gasta em armamento e conflitos militares. Uma política legítima de 

independência, paz, distensão e desarmamento pode e deve liberar recursos adicionais, que 

podem ser destinados a fins pacíficos e, em particular, à aceleração do desenvolvimento social 

e econômico, do qual os cuidados primários de saúde, como parte essencial, devem receber 

sua parcela apropriada. 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde concita à ação 

internacional e nacional urgente e eficaz, para que os cuidados primários de saúde sejam 

desenvolvidos e aplicados em todo o mundo e, particularmente, nos países em 

desenvolvimento, num espírito de cooperação técnica e em consonância com a nova ordem 

econômica internacional. Exorta os governos, a OMS e o UNICEF, assim como outras 

organizações internacionais, entidades multilaterais e bilaterais, organizações governamentais, 

agências financeiras, todos os que trabalham no campo da saúde e toda a comunidade mundial 

a apoiar um compromisso nacional e internacional para com os cuidados primários de saúde e 

a canalizar maior volume de apoio técnico e financeiro. 

para esse fim, particularmente nos países em desenvolvimento. A Conferência concita todos a 

colaborar para que os cuidados primários de saúde sejam introduzidos, desenvolvidos e 

mantidos, de acordo com a letra e espírito desta Declaração. 


