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RESUMO  
 

 O mundo do trabalho, assim como o mundo da formação, tem especificidades 

diferenciadas que são tanto paradoxais como complementares e influenciam o processo 

de socialização. Em vista disso, este estudo objetivou analisar as representações e 

experiências de médicos que atuam nas equipes de Saúde da Família no Brasil/Aracaju 

e em Portugal. Especial destaque foi atribuído à construção de suas trajetórias e 

identidades diante dos novos requisitos de qualificação e de demandas por novas 

competências. Dada à natureza do objeto, adotou-se a abordagem qualitativa  com 

inspiração histórico-dialética, considerando-se a relação macro-micro, coletivo-

individual, com seus conflitos e contradições no estudo de multicasos.  Compreende-se 

que as formas de sociabilidades diferenciam-se e são marcadas por especificidade e 

contradições; nessa direção, os sujeitos, como atores individuais e coletivos inseridos 

em determinados contextos organizacionais e institucionais, tanto criam relações sociais 

como também são produto destas. Para tanto utilizaram-se diferentes fontes de 

informação. A investigação bibliográfica  discutiu os aportes metodológicos, conceituais 

da política de qualificação e do trabalho; na análise documental foram eleitos e 

codificados os discursos referentes ao contexto de trabalho dos médicos da ESF e da 

USF, a sua estrutura organizacional  e a relação com os requisitos de qualificação 

presentes nos documentos nas duas realidades estudadas. A observação sistemática foi 

realizada no desenvolvimento dos cursos de qualificação ofertados para os profissionais 

médicos que exercem suas atividades na ESF, no Brasil/Aracaju, e na USF/Portugal, 

através do Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS) e da Associação Nacional 

das Unidades de Saúde Familiar (USF-AN). Foi privilegiada a entrevista 

semiestruturada para captar as representações sociais de 24 médicos participantes da 

pesquisa. Os resultados demonstram o distanciamento e a fragilidade do modelo da 

formação inicial dos médicos, baseado na racionalidade técnica, descontextualizada 

para atender as demandas de trabalho dos profissionais que atuam sob o prisma da 

Atenção Primária à Saúde. A passagem de uma representação tecnicista do Médico de 

Família para uma representação mais interdisciplinar, com forte ênfase no social, é uma 

tendência observada nas duas realidades. Nos dois contextos estudados, tal dimensão 

mostra-se marcada por conflitos, processo de negação-afirmação frente ao saber-poder 

do médico. Esse profissional constrói-se enquanto um sujeito social e singular, na 

relação com os colegas e com os usuários. Portanto, não se pode falar da identidade 

médica, sem considerar sentido e o significado que o seu contexto de ação imprime na 

sua conformação. Para os sujeitos da pesquisa, o trabalho significa um locus 

privilegiado de produção social de identidades.  Ao mesmo tempo, no caso do 

Brasil/Sergipe/Aracaju, observa-se a necessidade de uma aproximação mais efetiva dos 

processos de qualificação ofertados pelos organismos oficiais. Percebeu-se a 

necessidade de espaço de negociação efetiva entre gestores e profissionais das equipes 

da ESF. A política de educação permanente desenvolvida em nível local mostra-se 

fragmentada, direcionada para adequação ou consecução de uma nova demanda no 

interior do processo de trabalho, ou seja, para o trabalho prescrito. Todavia, conclui-se 

que, mesmo diante das dificuldades, tal política vem produzindo mudanças  parciais nas 

práticas, nas relações sociais, nos processos de socialização desses sujeitos ainda que 

esses não tenham consciência disso. 
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ABSTRACT   
 
 

The world of work , as well as the world of training , have different specificities that are 

both paradoxical as complementary and influence the process of socialization. In view 

of this , this study aimed to analyze the representations and experiences of physicians 

who work in teams of the Family Health in Brazil / Portugal and Aracaju . Special 

emphasis was given to the construction of their careers and identities before the new 

qualification requirements and demands for new skills . Given the nature of the object, 

we adopted a qualitative approach inspired historical- dialectical , considering the macro 

-micro , individual - collective relationship with its conflicts and contradictions in 

multicase study . It is understood that the forms of sociability differentiate and are 

marked by contradictions and specificity , in that direction , the subject , as individual 

and collective actors engaged in certain organizational and institutional contexts both 

create social relations as they are also a product of these . For this purpose we used 

different information sources . The research literature has discussed the methodological, 

conceptual inputs of qualification policy and labor ; documental analysis were elected 

and coded discourses related to the work context of medical FHS and USF , its 

organizational structure and relationship with the qualification requirements present on 

documents in both realities studied . Systematic observation was made in the 

development of training courses offered to medical professionals who perform activities 

in the FHS in Brazil / Aracaju , and USF / Portugal , through the Center for Continuing 

Education in Health ( CEPS ) and the National Association of Family Health Units ( 

USF -AN ) . The semistructured interview was privileged to capture the social 

representations of 24 medical research participants. The results demonstrate the 

detachment and the fragility of the model of the initial training of doctors based on 

technical rationality, decontextualized to meet the demands of working professionals 

who work under the prism of Primary Health Care Passage of a technical representation 

of the family doctor representation to a more interdisciplinary, with a strong emphasis 

on social , is a trend in both realities . In both contexts studied, this dimension is shown 

marked by conflict , denial - process claim against the knowledge-power of the 

physician. This professional is constructed as a social and individual subject , the 

relationship with colleagues and users . Therefore, one can not speak of medical 

identity, meaning and significance without considering the context of action prints in its 

conformation . For the subjects , work means a privileged social production of identities 

locus . At the same time , in the case of Brazil / Sergipe / Aracaju , there is a need for a 

more effective approach of the training process offered by official bodies . Realized the 

need for effective negotiation space between managers and professionals FHS teams. 

The policy of education developed at the local level is shown fragmented, adequacy or 

directed to achieving a new demand within the labor process, ie , to the prescribed work 

. However , it is concluded that , despite the difficulties, this policy has produced partial 

changes in practices , social relations , the socialization processes of these subjects even 

those not aware of it . 
 
 

Keywords:  Work. Health. Formation. Qualification. Identities 
 
 



RESUMEN   
 
 

El mundo del trabajo, así como el mundo de la formación , tienen diferentes 

especificidades que son tanto paradójica como complementarios y la influencia del 

proceso de socialización . En vista de ello, este estudio tuvo como objetivo analizar las 

representaciones y experiencias de los médicos que trabajan en los equipos de Salud de 

la Familia en Brasil / Portugal y Aracaju. Se hizo especial hincapié en la construcción de 

sus carreras y de las identidades ante los nuevos requisitos de calificación y demandas 

de nuevos logros. Dada la naturaleza del objeto, adoptamos un enfoque cualitativo de 

inspiración histórica dialéctica, teniendo en cuenta la macro - micro, la relación 

individuo - colectivo con sus conflictos y contradicciones en estudio multicaso. Se 

entiende que las formas de sociabilidad se diferencian y son marcados por 

contradicciones y especificidad, en ese sentido, el sujeto, como actores individuales y 

colectivos comprometidos en ciertos contextos organizacionales e institucionales, tanto 

a crear relaciones sociales, ya que son también un producto de estas. Para este fin se 

utilizó diferentes fuentes de informació. La literatura de investigación ha analizado los 

insumos metodológicos, conceptuales de la política de capacitación y de trabajo; 

análisis documental fueron elegidos y codificado discursos relacionados con el contexto 

de trabajo de FHS médica y USF, su estructura organizativa y su relación con los 

requisitos de calificación presentar en los documentos en ambas realidades estudiadas. 

La observación sistemática fue realizada en el desarrollo de cursos de formación que 

ofrece a los profesionales médicos que realizan actividades en el FHS en Brasil / 

Aracaju, y USF / Portugal, a través del Centro de Educación Permanente en Salud 

(CEPS) y la Asociación Nacional de Unidades de Salud de la Familia (USF -AN) . La 

entrevista semiestructurada tuvo el privilegio de captar las representaciones sociales de 

los 24 participantes en la investigación médica. Los resultados demuestran el desapego 

y la fragilidad del modelo de la formación inicial de los médicos sobre la base de la 

racionalidad técnica, descontextualizado para satisfacer las demandas de los 

profesionales que trabajan y que trabajan bajo el prisma de la Atención Primaria de 

Salud La aprobación de una representación técnica del médico de familia representación 

a uno más interdisciplinario, con un fuerte énfasis en la social es una tendencia en 

ambas realidades. En ambos contextos estudiados, se muestra esta dimensión marcada 

por el conflicto, reclamación de denegación proceso en contra del saber-poder del 

médico. Este profesional se construye como sujeto social e individual, la relación con 

los compañeros y los usuarios. Por lo tant, no se puede hablar de identidad médica, 

significado e importancia sin tener en cuenta el contexto de las impresiones de acción en 

su conformación . Para los sujetos, el trabajo significa una producción social 

privilegiada de identidades locus. Al mismo tiempo , en el caso de Brasil / Sergipe / 

Aracaju , hay una necesidad de un enfoque más eficaz del proceso de formación 

organizados por entidades oficiales. Realizada la necesidad de espacio de negociación 

efectiva entre los directivos y profesionales de los equipos de la ESF. La política de la 

educación desarrollados en el ámbito local se muestra fragmentado, adecuación o 

dirigida a la consecución de una nueva demanda dentro del proceso de trabajo, es decir, 

a la obra prescrita. Sin embargo, se concluye que, a pesar de las dificultades, esta 

política ha producido cambios parciales en las prácticas, las relaciones sociales, los 

procesos de socialización de estos temas, incluso los que no están conscientes de ello. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1 A PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Pode-se afirmar que, na contemporaneidade, as mudanças e transformações 

societais ocorridas  engendraram consequências no mundo do trabalho, tanto no que diz 

respeito ao processo organizacional das forças produtivas, como nas relações sociais, 

nas qualificações profissionais, na racionalização dos processos produtivos e nas  

formas de inserção do trabalhador, bem como no modelo da classificação profissional.  

A reestruturação em curso afeta, da mesma forma, os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento, ocasionando o desemprego, a retração na área industrial e uma 

crescente expansão do setor de serviços, notadamente heterogêneo, o qual, em 

decorrência dessa sua expansão, começa  a passar por um intenso processo de 

assalariamento   que  afetou o potencial social e político da força de trabalho. 

Quanto às implicações, consequências no interior da classe trabalhadora, 

observa-se que, devido à reestruturação organizacional, ocorrem novas demandas 

qualificacionais; o perfil de trabalhador se transforma em direção a um novo tipo de 

trabalho, a exemplo do trabalho por conta própria, o empreendedorismo, a terceirização 

e os novos métodos de organização e formação profissional. Quando se trata do setor da 

saúde pública, essas mudanças trazem especificidades de uma prática social, de um 

trabalho vivo e em ato de grande valor de uso social. Nesse sentido, as transformações  

ocorridas nas mudanças estruturais,  em especial as que acontecem no    processo de 

trabalho,  colocam exigências de um novo perfil profissional. Entende-se que as 

modificações no mundo do trabalho,  particularmente no processo do trabalho em Saúde 

Pública nos países ocidentais, inserem-se na trama das relações sociais, das mudanças 

contemporâneas e estão desenhadas a partir da  ressignificação das ações profissionais 

consusbstanciadas por um novo modelo de atenção à saúde. 

A política de saúde nas sociedades ocidentais passa por transformações 

constantes, tanto em nível macro como também nas singularidades locais. Nota-se, nos 

mais variados contextos, a criação de estratégias e novos modelos de organização e 

esses sofrem influências do campo político, econômico e social; sobretudo, observa-se 

que no cenário atual à Atenção Primária à Saúde (APS)
1
 vem ganhando força como 

                                                           
1 Uma visão mais ampliada sobre o tema será abordada no terceiro capítulo deste trabalho, 

todavia ressalta-se, inicialmente, que ―internacionalmente tem-se apresentado 'Atenção Primária 

à Saúde' (APS) como uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder 

de forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/ateprisau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/ateprisau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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estratégia estruturante dos sistemas de saúde, nomeadamente em países que possuem 

sistemas de saúde que têm como princípio norteador a universalidade do acesso e a 

inclusão, como por exemplo, o Canadá, a Nova Zelândia e países europeus (BRASIL, 

2007a). 

A política de APS objetiva a   mais resolutividade, eficiência e eficácia, e a uma 

nova visão do processo saúde-doença, portanto,  perpassa, fundamentalmente,  pela 

discussão das competências profissionais e  pela incorporação de novas demandas ao 

processo de trabalho, e estas se refletem na identidade profissional. Nesse ínterim, nota-

se que há uma exigência na atualidade por uma formação médica mais generalista, 

pautada em ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, e 

consubstanciada por uma posição crítico-reflexiva e humanista. 

Assim, em vista das alterações verificadas no interior da política de saúde no 

contexto internacional, marcada -  a partir   dos anos   1990 -  especialmente pela 

racionalização dos gastos econômicos   e dada à relação crescente entre a problemática 

do mundo do trabalho e o mundo da formação no quadro em curso, frisa-se que essa 

relação  deixa transparecer tanto a composição do poder político e a correlação de forças 

a nível macro,  como reflete   as particulares condições e relações que se estabelecem no 

interior do trabalho em saúde, prevalentes na sociedades contemporâneas e, em 

particular,  destaca-se aqui, na sociedade  brasileira  e portuguesa. 

Destarte, a presente pesquisa constatou que a APS
2
 no Brasil e em Portugal   é 

considerada como elo estruturante do sistema
3
 de saúde dos respectivos países;   desse 

                                                                                                                                                                          
uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e 

comunidades […]‖ (MATTA \ MOROSINI, 2013). 
2
 No Brasil, em determinado momento histórico, ―[...] a utilização pelo Ministério da Saúde do 

termo atenção básica para designar atenção primária apresenta-se como reflexo da necessidade 

de diferenciação entre a proposta da saúde da família e a dos ‗cuidados primários de saúde‘, 

interpretados como política de focalização e atenção primitiva à saúde‖ [...].  (TESTA, 1987 

apud CONASS, 2007).  Todavia, registra-se que a nova PNAB (2012) faz a seguinte 

consideração: ―A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos ‗Atenção Básica‘ e 

‗Atenção Primária à Saúde‘, nas atuais concepções, como termos equivalentes.‖ 

(BRASIL/MS/PNAB, p. 22, 2012). Assim, considerando que essa opção relaciona-se ao 

momento histórico, neste trabalho utiliza-se a terminologia ―Atenção Primária‖, 

internacionalmente reconhecida.  
3
 Um sistema é um conjunto de componentes individuais que operam de forma concertada por 

forma a atingir os objetivos da totalidade. (CHURCHMAN, 1968, apud ALMEIDA, 2010, p. 

85) Um sistema é uma abstração (não tem existência real), sendo os sistemas imaginados pelo 

Homem para alcançar determinados objetivos (DURÁN, 1989, apud ALMEIDA,  2010, p. 85). 

O sistema de saúde inclui todas as ações que possam contribuir para a melhoria da saúde e, 

desta forma, inclui todos os atores, instituições ou recursos que executam ações em 

saúde[...]‖(MURRAY e EVANS, 2003 apud ALMEIDA.  2010, p. 85). 
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modo, os mesmos apresentam uma  interface interessante para o debate sobre  os 

componentes que envolvem a relação entre a  estrutura organizacional, o processos de 

qualificação e as novas competências que emergem nas singularidades do contexto de 

trabalho em saúde da família
4
 ,  uma vez que eles  apresentam proximidades e 

distanciamento, e estes incidem de modo diferenciado sobre a constituição da identidade 

profissional dos médicos atuantes nesse segmento. 

 Nessa direção, destaca-se que foi no ano de 1988 que a Saúde no Brasil passou a 

ser legitimada como um direito social garantido constitucionalmente e baseado nos 

princípios da universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde. Todavia. 

ressalta-se que foi na década de 90, do século XX, mais precisamente no  ano de 1994,  

no contexto da política neoliberal, de ajuste fiscal e reforma do Estado brasileiro que se 

verificou  uma pressão, por parte do Banco Mundial, para a  racionalização  dos gastos 

com o Sistema Único de Saúde (SUS).  Nessa direção, o então Programa de Saúde da 

Família (PSF), na qualidade de um programa de Estado, surgiu inicialmente como uma 

resposta focal para atender as necessidades de saúde de áreas mais carentes do país,  nas 

quais  a população não tinha acesso aos serviços de saúde; todavia, salienta-se, que essa 

estratégia era parte de um processo de reforma do SUS que objetivava a alterar o 

modelo de atenção à saúde e fazer contraponto à fragmentação e a superespecialização 

em curso.  Assim, o PSF passou a configurar-se como a ―porta de entrada preferencial‖ 

do SUS e como estratagema importante para a implementação dos princípios e diretrizes 

da APS no país. 

Conforme dados dos anos de 2012, a Estratégia de Saúde da Família no Brasil 

atingiu 55, 4% da população brasileira, o que significa 108 milhões de brasileiros 

cobertos por esse tipo de assistência e 34.185 equipes em ação (BRASIL, 2012). 

Ademais, outra tendência observada é o impacto desse modelo nos indicadores de 

saúde, uma vez que se verificou uma melhoria nos municípios com IDH baixo (< 0,7), e 

sua aproximação com os municípios de renda e IDH mais alto; essa melhoria evidencia 

o caráter desse novo desenho estratégico de saúde como gerador de equidade, aliado à 

redução da mortalidade infantil, pois os estudos apontam que a Saúde da Família é a 

variável  mais importante  que impacta sobre essa questão (BRASIL, 2007a). 

 Ressalta-se, também, que essa estratégia no Brasil tem como princípios 

                                                           
4
  Nesta pesquisa  optou-se por usar   a expressão ―trabalho em saúde da  família‖ em referência 

ao trabalho dos médicos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e nas Unidades de Saúde 

Familiar (USF) no Brasil e em Portugal, respectivamente. 
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orientadores a adscrição de clientela, territorialização, a corresponsabilização entre 

sociedade civil e Estado, trabalho em equipe multiprofissional, foco na abordagem 

familiar, integralidade, participação social, entre outros; e compreende ações tanto de 

caráter individual como coletivo. Em Portugal, cabe frisar que foi na década  de 1970, 

no cenário da crise do capitalismo mundial, que  foi criado o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), garantindo a gratuidade à saúde por meio da Constituição Democrática 

convocada em 1976, uma vez que esse período no país foi marcado pela Revolução dos 

Cravos. Esse movimento restabeleceu a democracia e promoveu transformações sociais 

importantes no país, sendo o responsável pela derrocada do regime salazarista, pois, 

desde  1926,   o país vivia um regime ditatorial. 

 Portugal possui um sistema de saúde que oferece cobertura universal.  De 

acordo com Pisco (2011) ―no início dos anos 70, Portugal foi um dos primeiros países 

europeus a adotar uma abordagem integrada para a atenção primária criando uma rede 

de centros de Saúde que abrange a generalidade do país [...]‖ (p. 2842). Em 1979 foi 

instituído o Sistema Nacional de Saúde (SNS).  Segundo Pisco (2011), em 2005 deu-se 

início a uma reforma e reestruturação organizacional dos Cuidados de Saúde Primária 

(CSP); essa reforma teve, entre outras características, a adesão voluntária para a 

composição da equipe, a implementação de um sistema obrigatório de informação, 

avaliação de qualidade, pagamento por desempenho e contratualização de uma carteira 

de serviços pelas equipes associadas à reconfiguração dos centros de saúde em pequenas 

unidades de saúde familiar, as USFs. Entre os objetivos da reforma destacam-se a 

qualidade e a continuidade dos cuidados e a necessidade de aumentar a satisfação dos 

profissionais e cidadãos.  Conforme o autor, em que pese aos avanços, enfrentam-se 

limitações no que tange aos recursos humanos, dos quais se destacam, entre outros, 

Médicos de Família. 

Todavia, segundo Pisco (2011), houve melhoria significativa no estado de saúde 

da população nos últimos anos, a exemplo, entre outras, do aumento da expectativa de 

vida e da redução da taxa de mortalidade infantil. Para ao autor ―[...] deixaram de estar 

entre os piores nas décadas de 1980 e 1990 para estar entre os melhores a partir de 

2003‖ (PISCO, 2011, p. 2843). 

Ante os dados expostos, reafirma-se que tanto no Brasil como em Portugal a 

política de saúde, na condição de política social, guarda particularidades e desenvolve-

se no seio de complexas e contraditórias relações entre Estado e sociedade civil, em um 

período marcado pela expansão da crise mundial do Capital e o crescimento da lógica 
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neoliberal que se fez sentir, inicialmente, nas décadas de 1970 e 1980, na Europa, como 

reação ao Keynesianismo e ao Welfare State, conforme salienta Anderson (1995). O 

Brasil, considerado como um país de capitalismo tardio sofreu as consequências da crise 

somente na década de 1990; naquele período, o país vivenciava, assim como Portugal  

na década de 1970, o restabelecimento da democracia. Em outras palavras, os dois 

países asseguraram o princípio da universalidade da saúde no século XX, ainda que em 

décadas diferenciadas, ambos por imposição da Norma Constitucional  democrática e no 

contexto da crise da sociedade contemporânea. 

Destaque-se, contudo, que tanto o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 

quanto o SNS português, segundo Bravo (2010), sofrem modificações - no Brasil, na 

década de 1990 e em Portugal na década de 1980, em razão da Reforma Constitucional 

de 1989, e, a exemplo da cobrança de taxas moderadoras por parte dos serviços de 

saúde português, fato  que altera o princípio da gratuidade, em virtude de um cenário 

contraditório, de contrarreformas, de perdas de direitos sociais historicamente 

consolidados no qual se verifica um favorecimento do setor privado nos serviços de 

saúde português. 

No contexto exposto acima, no Brasil houve o predomínio do capital financeiro, 

da privatização do patrimônio público, de políticas sociais focalizadas, de abertura dos 

mercados nacionais ao capital especulativo e da ofensiva neoliberal que pressionou o 

Estado brasileiro e resultou em perdas e derrotas à classe dos trabalhadores; todas essas 

medidas, consequentemente, atingiram o SUS, sobretudo no que diz respeito ao 

financiamento de suas ações. No entanto, registra-se que, mesmo diante dessas 

adversidades, o movimento social organizado, desde meados dos anos de 1970, soube 

tecer o Projeto da Reforma Sanitária Brasileira e enfrentar os problemas para 

democratizar a saúde no Brasil, tornando-o um dos maiores sistemas de saúde pública. 

Nesse sentido, entende-se que a reestruturação organizacional empreendida no 

SUS, no Brasil, e a especificidade da reestruturação dos CSP no âmbito do SNS de 

Portugal, envolvem uma série de componentes diferenciados que, no Brasil, integram 

uma imagem ideal do modelo de atenção consubstanciada nos ideais da Reforma 

Sanitária, o qual objetivava a intervir no atendimento das necessidades de saúde da 

população, ultrapassando, portanto, a ideia de uma reforma apenas setorial. Trata-se de 

uma reforma social
5
 sustentada em valores que a validam, sua função social, princípios, 

                                                           
5
 Para  aprofundar a  discussão, ver Paim (2008).   
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diretrizes e suas normas e práticas interventivas, além dos conhecimentos técnicos 

científicos. 

  Percebe-se que essas questões, além de diferenciar a relação entre trabalho e 

qualificação, trazem implicações para o trabalho no sistema público de saúde. Tais 

implicações têm relação direta com a conjuntura econômica, relações políticas entre 

saberes e poderes no interior das organizações de saúde, com os atores em ação, com as 

práticas de saúde e com o objeto de trabalho, haja vista as exigências atuais de 

reorientação do processo de trabalho em saúde. Dessa forma, reafirma-se que a 

aproximação com os campos empíricos em questão possibilitou apreender aspectos que 

incidem sobre a formação da identidade profissional de médicos, ampliando a visão 

relativa aos processos de construção das identidades profissionais e sua relação com o 

trabalho em saúde da família nas singularidades dos contextos em tela. 

Desse modo, destaca-se que a abordagem temática acerca dos aspectos centrais 

dos sistemas de saúde e as inovações nele contidas também rebatem diretamente para a 

complexidade que envolve sua força de trabalho no setor saúde. Isso acontece, entre 

outras questões, no caso do Brasil devido às mudanças advindas da implantação do SUS 

que possibilitaram uma crescente inserção de outras categorias de profissionais e 

trabalhadores no setor saúde, a exemplo do Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

sobrepondo-se às tradicionais categorias de profissionais formados por médicos e suas 

especialidades, enfermeiros e odontólogos, no contexto do trabalho em saúde da família 

no Brasil. 

    Tal fato ao mesmo tempo em que se apresenta como um avanço, devido à 

complexidade que envolve o processo saúde-doença, por outro lado representa 

dificuldades e complexidades para a gestão do trabalho. Ou seja, todas as classes 

profissionais têm suas direções corporativas e pautas de reivindicações, o que torna sua 

complexidade e heterogeneidade ainda maior e constitui-se em mais um desafio para a 

gestão do trabalho, pois essa divisão técnica e social incide fortemente no 

desenvolvimento do setor saúde e na capacidade de prestação de serviços. Esse 

processo, dentro do conjunto de mudanças, é acompanhado de tensões; por isso, 

entende-se que parece central o enfrentamento dessa questão já que a velocidade e as 

consequências de negligenciá-la incidem no desenvolvimento do sistema público de 

saúde tanto qualitativa como quantitativamente e suas implicações são notórias no 

cotidiano dos serviços. 

Nesse sentido, compreende-se que dada às modificações no mundo do trabalho, 
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e em particular no processo do trabalho em saúde, é importante refletir quanto às 

repercussões contemporâneas geradas por inovações tecnológicas, novas demandas 

sobre o processo de formação e socialização dos profissionais médicos. Segundo Dubar 

(2005), o processo de socialização tanto pode ser construído como reconstruído, o que 

significa dizer que é necessário considerar a forma como os atores se identificam uns 

com os outros associada à definição do contexto de ação, de definição de si e dos 

outros, como bem  explicita o autor: 

[...] a socialização se torna um processo de construção, descontrução e 

reconstrução de identidades ligadas às diversas esferas de atividade 

(principalmente profissional) que cada um encontra durante sua vida e 

das quais deve aprender a torna-se ator (DUBAR, 2005, p. XVII). 

Isso implica dizer que, ao se pensar na questão da identidade profissional dos 

médicos, há que se considerar o contexto em que se situam as modificações advindas da 

reestruturação organizacional do modelo de saúde, o espaço e a situação em que elas 

ocorrem, a cultura que marca esse lugar e a formação inicial ligada à trajetória subjetiva 

desses atores, as suas histórias pessoais as quais foram construídas socialmente. 

Observa-se que a formação médica e a organização profissional a que pertencem 

intervêm na construção da sua identidade, e o trabalho - especificamente no âmbito da 

Saúde da Família  - obriga a transformações identárias, haja vista as novas competências 

hoje exigidas. Portanto, ―é na articulação desses dois eixos, formação e trabalho 

(grifamos), que intervêm as maneiras como cada um se define, simultaneamente como 

ator de um sistema determinado e produtor de história específica [...]‖ (DUBAR, 2005, 

p. XX). 

Dessa forma, esclarecer a problemática advinda do duplo processo vivenciado 

pelos médicos requer uma abordagem capaz de considerar a  contingência   que 

pressupõe a ideia de identidade, pois essa elucidação se depara com a grande 

importância  que, historicamente,    esses profissionais ocupavam  no trabalho em saúde, 

atribuída oficialmente por outrem,     com as identificações subjetivas  requeridas por si 

e submetidas ao reconhecimento do outro. Isso significa dizer que é necessário pensar 

como as contradições estruturais cada vez mais intensas, a exemplo do processo de 

assalariamento, vivenciada na atualidade por essa categoria profissional têm repercutido 

ou mesmo enfraquecido a identidade profissional, enfraquecimento esse que se torna 

mais visível quando essas contradições se mostram aliadas à imagem que a sociedade 

atual tem dos médicos frente as mudanças contemporâneas em curso. 

Para Dubar, ―[...] todas as identidades são construções sociais e de linguagem 
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que são acompanhadas, em maior ou menor grau, por racionalizações e reinterpretações  

que às vezes as fazem passar por  ‗essências‘  intemporais [...]‖ (DUBAR, 2005, p. 

XXI). Nessa dinâmica, considera-se que, tendo em vista a ideia da centralidade do 

trabalho na vida das pessoas e a sua importância no processo de socialização, a questão 

da identificação profissional e do sentido do trabalho constitui-se em um arcabouço 

significativo no modo de construção da identidade, pois, possibilita uma interação, um 

colocar-se frente ao outro, relacionar-se. Assim, nota-se que a questão da relação entre 

trabalho e qualificação/competência é uma área pertinente de identificação social, 

sobretudo quando se consideram as mudanças em curso na atualidade no âmbito do 

trabalho em saúde. O trabalho do médico e de outros profissionais do campo da saúde 

insere-se no setor de serviços. A ampliação do setor de serviços não é uma característica 

somente da sociedade brasileira e portuguesa, mas constitui um fenômeno mundial. Em 

todas as economias, o crescimento do número de postos de trabalho nos serviços foi 

extraordinário (GUTIERREZ, 1993). 

Quando o tema diz respeito ao setor saúde, no Brasil é possível observar  ―[...] 

que o mercado de trabalho em Saúde passa de menos de quatrocentos mil empregos na 

década de 1970 para cerca de um milhão e meio em 1992 e, para mais de dois e meio 

milhões em 2005‖. (MACHADO; OLIVEIRA; MOYSES, 2010, p. 3). Em relação aos 

vínculos empregatícios, observa-se precarização nas relações trabalhistas no SUS. 

Segundo Machado; Oliveira; Moyses (2010), essa precarização ocorre tanto nos 

serviços de cuidados domiciliares, bem como na Estratégia da Saúde da Família ―que 

contribuem para a abertura de diversas formas de empregabilidade, como contratos de 

trabalho temporários e outras modalidades de vínculos quase sempre precários‖ 

(MACHADO; OLIVEIRA; MOYSES, 2010, p.1). Por outro lado, registra-se também 

um aumento crescente da formação de profissionais de saúde com um crescimento 

menor nas áreas de medicina e odontologia. 

O aumento do setor de serviços tem levado autores como Gorz e Clauss Offe a 

defenderem o fim da centralidade do trabalho. Segundo Clauss Offe (1999), o setor de 

serviços é constituído por uma racionalidade específica que se distingue do setor 

industrial implicando uma maior diferenciação interna e contínua do coletivo  dos 

trabalhadores assalariados. Cabe ressaltar que o setor de serviços está marcado pela 

heterogeneide, e, talvez, seja uma das causa do relativo esquecimento das   ações  na 

agenda dos investigadores do campo socioeconômico. Observa-se, nitidamente, uma 

enorme dificuldade para se analisarem atividades tão dispares como as relacionadas à 
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produção (tais como serviços financeiros, informáticos, de engenharia, de propaganda e 

publicidade); com os serviços de distribuição (como transporte, comércio, e 

comunicação); e com os serviços pessoais (que atendem a demandas individuais, como 

os serviços sociais, que compreendem os serviços sanitários e de educação, e os 

serviços comunitários). 

Considerando tais questões, entende-se que as transformações mais amplas no 

mundo do trabalho, especificamente as novas diretrizes dos sistemas públicos de saúde, 

afetam os profissionais médicos inseridos no setor. Nesse caminho, afirma-se que a 

questão da especialidade técnica, a inserção do médico na qualidade de trabalhador 

assalariado, a construção identitária
6
 desses atores, a sua relação consigo mesmo e com 

o mundo repercutem na estruturação da sua representação, pois, se entende  que elas se 

diferenciam a depender do seu grupo de pertencimento, das relações de poder que 

ocupam nesses espaços, do seu processo de socialização, das suas singularidades. 

Conforme Dubar, há de se pensar no fato de que nem por isso 

[...] pode se fazer da empresa, nem mesmo do trabalho (no sentido 

restrito do local de trabalho), o espaço privilegiado de reconhecimento 

da identidade social: este depende da legitimidade das categorias 

utilizadas para identificar os indivíduos. O espaço de reconhecimento  

das identidades é indissociável dos espaços de legitimação dos saberes 

e competências associados às identidades(...). Mas também das 

imagens de si privilegiadas em um determinado momento de sua 

biografia: elas podem concernir mais ao espaço habitacional que ao 

espaço profissional (O. Benoit-Guilbot, 1986), ao espaço associativo 

na falta de espaço profissional (A.-M. Guillemard, 1972) (DUBAR, 

2005, p. 155). 
 

Desse modo, o recurso às noções de reconhecimento social e identidade 

profissional remetem à necessidade de se considerarem, também, as imagens  que os 

médicos construíram  de si, a partir de suas experiências, do seu mundo social, do seu 

projeto de vida articulada com a  definição de si pelos outros. Ou seja, ela é tanto 

objetiva quanto subjetiva.    

Ademais, o processo de modernização, de racionalização científica, e de grande 

progresso no campo da saúde, da medicina científica não se traduziu em um bem 

alcançável a toda a sociedade, ainda se convive com doenças e necessidades de saúde 

seculares, acrescidas de novas patologias, desencadeadas com o processo de 

                                                           
6
 [...]. Essas dimensões ―relacionais‖ e ―biográficas‖ da identificação combinam-se para definir o que 

chamo de formas identitárias, formas sociais de identificação dos indivíduos em relação com os outros e 

na duração de uma vida. Utilizarei a expressão configuração identitária para designar uma arrumação 

típica de formas de identificação [...]. (DUBAR, 2009, p. 17). 
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industrialização, somadas às dificuldades existentes na sociedade brasileira e portuguesa 

no que se refere à efetivação - em sua totalidade – dos direito à saúde, conforme 

preceitua a Constituição de ambos os países. Vê-se, portanto, que os impactos que vêm 

sendo processados no seu interior têm como horizonte a fragmentação e a 

ressignificação de tempo e espaço, os quais constituem a modernidade, que, junto à 

crescente e diversificada inserção das novas tecnologias, tem produzido mudanças tanto 

na esfera econômica quanto nas relações sociais, entre os trabalhadores e entre estes e 

os usuários dos serviços de saúde. 

Todo esse cenário, essa conjunção de fatores remete à necessidade de pensar o 

papel do Estado no processo de modernização, de se considerar a ação política que ele 

exerce, como ator, pois a ação pública faz-se necessária e põe-se como exigência tanto 

do ponto de vista de proteção social dos trabalhadores, quanto em relação à garantia de 

uma política pública de saúde de alcance social e de produção da saúde, através da qual 

o domínio das tecnologias, dos saberes possa converter-se em um bem comum a toda a 

sociedade. Entretanto, reconhece-se que a relação com o Estado é conflituosa e perpassa 

por interesses econômicos e políticos, sendo, destarte, permanentemente uma arena de 

luta, de força em constante dinamicidade. 

Com base nessas observações, é útil acrescentar que as novas diretrizes e 

princípios em curso no setor de Saúde Pública, em particular na especificidade do 

trabalho na esfera da APS, põem em questionamento a formação inicial dos 

profissionais médicos, construtora de suas identidades, na medida em que o modelo de 

atenção à saúde adotado nos dois países está consubstanciado em um conceito de saúde 

o qual compreende que os determinantes e condicionantes da saúde da população 

brasileira e da portuguesa têm relação com o acesso aos bens e serviços essenciais. 

Dessa forma, os níveis de saúde exprimem a organização econômica e social de cada 

país. Isso significa dizer que o processo saúde-doença é compreendido dentro da ideia 

do todo, da relação entre os fatores políticos e socioeconômicos, fatores culturais, 

fatores ambientais, em um processo dinâmico no qual a composição de problema da 

saúde parte de uma perspectiva multidimensional, integrada às condições reais de vida 

das pessoas. 

Assim, intervir a partir dessa concepção requer, além de um sistema de saúde 

que contemple um conjunto de serviços, que suas ações sejam organizadas e executadas 

de forma a possibilitar a percepção de quais determinantes e condicionantes produzem e 

reproduzem as doenças, e uma abordagem efetiva que organize o cuidado na 
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perspectiva da integralidade
7
 na atenção à saúde. Dessa forma, nota-se que este enfoque 

confronta-se com o modelo biomédico de intensificação do uso da técnica, da 

especialização e da centralidade da doença na relação médico-paciente. Nesse modelo, 

começou-se a delinear uma concepção de trabalho e processos educativos baseada no 

estudo e intervenção nas partes, a partir de uma visão mecanicista, segundo a qual o ato 

médico é fortemente marcado pela técnica e pelo instrumento.   Assim, é interessante 

sinalizar que a tecnologia, transfigurada na forma de exame, é um elemento do poder 

médico, conforme esclarece Foucault: 

[...] o exame é a vigilância permanente, classificatória, que permite 

distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, por 

conseguinte, utilizá-los ao máximo. Através do exame, a 

individualidade torna-se um elemento pertinente para o exercício do 

poder (FOUCAULT, 2010a, p. 107). 
 

No modelo descrito, a ênfase é dada à doença e cabe ao médico especialista 

tratar do corpo-máquina; essa visão é parte constitutiva da sua identidade, por isso 

repercute no processo de trabalho desses profissionais, na imagem que têm de si, e na 

produção do cuidado em saúde, entrando em confronto com a nova configuração, uma 

vez que a mesma requer uma abordagem interdisciplinar que considere a complexidade 

dos imperativos de saúde da sociedade atual. Portanto, isso significa pôr em discussão a 

ideia de complementaridade dos saberes, de uma abordagem ampla capaz de possibilitar 

interação, relação entre os diversos atores sociais no sentido de produzir a integralidade 

da saúde o que exige a fomentação de novos saberes a partir da sua inter-relação, de 

integração de saberes e práticas. 

Essa orientação faz emergir conflitos no interior dos serviços de saúde, pois cada 

ator em ação que compõe as equipes de saúde traz consigo um conjunto de saberes que, 

na sua prática, se traduz em relação de saber, de força, de poder. Para Foucault (2010a) 

o poder não existe, existem, sim, práticas ou relações de poder já que saber e poder se 

implicam mutuamente e só existem a partir de condições políticas, porque todo saber 

tem sua gênese em relações de poder.   

                                                           
7
 A integralidade é princípio doutrinária e diretriz do SUS; possui um significado legal, como mencionado 

no ordenamento jurídico, mas também apresenta a dimensão da subjetividade que está intrínseca nas 

relações que se estabelecem entre os diversos atores sociais no momento em que interagem, 

possibilitando, assim, contribuir para transformar a relação entre profissionais e usuários, historicamente 

marcada pela presença da doença no trabalho em saúde, em uma relação em que o outro é considerado na 

sua totalidade enquanto sujeito histórico e social, que traz em si as suas representações e vivências 

(BORGES, 2009, p. 93-94).    
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 Partindo dessa perspectiva, interessa debater as perturbações provocadas nesse 

contexto em relação à identidade para si, dos profissionais médicos diante das 

contradições que se apresentam na atualidade. Observa-se que, por um lado, que a 

profissão médica galgou um reconhecimento social historicamente fundamentado na 

ideia de que o médico é detentor de autoridade no tocante a sua especialidade, do direito 

de definir o que é doença e saúde, de tratá-la; consequentemente, é aquele que centraliza 

o cuidado em saúde; por outro lado, esse profissional convive hoje com um crescente 

questionamento em relação a sua autonomia, um processo de trabalho mediado, cada 

vez mais marcado pela presença da tecnologia, diminuição do seu prestígio, da 

confiabilidade social e de novas exigências referentes à sua atuação; o fato é que esses 

profissionais são cada vez mais requisitados pela organização do trabalho para se 

qualificarem e adquirirem novas competências que são inerentes ao trabalho como 

Médicos de Família, pois precisam adquirir experiência para trabalhar em equipe, na 

interação com os sujeitos; além disso, há a necessidade de imprimir uma comunicação 

horizontal mais assertiva e baseada em uma relação interpessoal, e de estabelecer 

vínculo com a comunidade/usuário, apreender sua cultura local, o que significa novas 

práticas intercambiadas pela constituição de um novo saber-poder e permeada pela 

necessidade de afirmação de sua identidade. 

Outra questão que se apresenta e transcende a mudança organizacional e política 

dos serviços públicos de saúde refere-se ao fato de que o processo de assalariamento
8
 

incide sobre esses profissionais afetando as suas condições de vida, seus rendimentos e, 

quando associado à questão do poder médico, tem provocado conflitos sociais levando 

esse grupo a requerer junto ao Estado, no caso do Brasil, e à sociedade como um todo, a 

reafirmação de sua identidade profissional. Exemplo disso é a luta pela regulamentação 

profissional, no tocante ao diagnóstico e ao tratamento, de um corpo de conhecimento 

específico que, por vezes, entra em confronto com outras disciplinas do conhecimento. 

Em outras palavras, na conjuntura atual, observa-se um campo de disputas entre as 

diversas categorias profissionais, por meio de suas corporações no campo da saúde, no 

sentido de obterem o reconhecimento e delimitarem seu espaço de intervenção, luta  que   

culmina   na questão da garantia de mercado trabalho, portanto, permeada também por 

                                                           
8
 Médicos que vendem sua força de trabalho em troca de salário junto ao Sistema Único de Saúde (Brasil) 

e ao Sistema Nacional de Saúde (Portugal). 
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interesses econômicos nas disputas entre as diversas profissões na construção de sua 

identidade profissional. 

Por outro lado, observa-se nesse cenário, sobretudo na última década do século 

XXI, conforme a visão de vários autores, uma ampla mobilização - no Brasil, em 

Portugal e em outros países - frente às mudanças globais, em relação à educação 

médica; estudos científicos têm ressaltado que a intensificação do uso da tecnologia, 

tanto como um saber quanto como uma prática (OLIVEIRA; ALVES, 2011), aliado a 

um processo pedagógico sustentado na transmissão do ensino, bem como as questões 

culturais, políticas e econômicas influenciam fortemente o processo de formação 

médica, distanciando esses profissionais dos usuário dos seus serviços, dada a visão 

positivista que permeia essa relação; sabe-se que a educação e  a medicina  são 

resultantes de uma prática social que se inter-relaciona na  constituição do processo 

educativo médico o qual  foi erguido nos espaços da escola e dos hospitais; sendo o 

hospital ―o nuclear do processo educacional‖ (SCHRAIBER, 1989, p. 65). Sob esse 

aspecto, registra-se que foram homologadas novas diretrizes curriculares para o curso de 

medicina
9
 no Brasil, assim como em Portugal, em que pese ainda às dificuldades de 

concretização em sua totalidade e originalidade. 

Conforme relato de Oliveira e Alves (2011),
 
pesquisa realizada pela FIOCRUZ, 

no período de 2004 a 2007 junto a 13 cursos médicos em seis estados brasileiros, mostra 

que 63% dos formandos querem ser especialistas, e apenas 20% desejam trabalhar em 

medicina geral atuando na Estratégia de Saúde da Família; já quando questionados 

sobre em que tipo de serviço, vínculo empregatício preferem ter no mercado de 

trabalho, 70% afirmaram que têm por objetivo se inserirem em medicina 

privada/particular e medicina pública, ao mesmo tempo, enquanto que somente 5% 

querem atuar em municípios pequenos. 

Essa conjunção de fatores, quando relacionados, chama a atenção no sentido de 

se pensarem os reflexos sob duas dimensões: primeiro, observa-se a dificuldades por 

parte da gestão do SUS, no Brasil, em aglutinar profissionais para a Estratégia de Saúde 

da Família no âmbito das pequenas cidades, observada a lógica de territorialização - que 

é um dos arcabouços da política de atenção primária; por outro lado, os dados apontam 

que 70% dos estudantes pesquisados querem se inserir tanto na medicina privada quanto 

na pública, ao mesmo tempo, fato esse que repercute para além das questões objetivas 

                                                           
9
 BRASIL (2000) 
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que permeiam esse fenômeno, a exemplo da remuneração, mercado de trabalho, 

garantia de estabilidade no emprego, posição social. Isso se reflete também na 

subjetividade, na construção da identidade desses trabalhadores, diante das suas 

expectativas e da preeminência de identificação com o contexto do trabalho no SUS, 

considerando a reconstrução e a ressignificação que o modelo de saúde vem imprimindo 

à prática médica, ou seja, do reconhecimento pelo outro, da identidade atribuída, ao 

tempo que também está inserido no mercado privado que prima por uma outra lógica de 

atuação, atribuindo significado diferente para sua atuação. 

Nesse ínterim, ressalta-se que existe na atualidade uma discussão relativa a 

insustentabilidade da Medicina Geral e Familiar
10

 no século XXI, conforme expressa 

Gaspar (2010), e esta questão é resultante de múltiplas razões e fatores que o 

condicionam; entre estes, destaca-se o seu reduzido prestígio social numa cultura 

médica tradicional, aliada a ausência de perspectiva de carreira
 
para o trabalho em 

saúde da família em muitos países (Grifamos). Nessa direção, a autora reafirma que se 

constatou ao longo dos anos um declínio de interesse dos jovens médicos pela 

especialidade, em nível mundial, em contradição com o crescimento da Atenção 

Primária tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento
 
(Grifamos). Nesse 

cenário, destaca-se, segundo Gaspar (2011),  que estudos relativos à oferta de  número 

de vagas para o internato em Medicina Geral e Familiar (MGF), em Portugal, entre  os 

anos de 2005 e 2009, comparativamente a todas as especialidade, é menor. Todavia, 

nota-se uma evolução entre as vagas ofertadas para o internato em MGF e as vagas 

ocupadas. (GASPAR, 2011). 

 Nesse sentido, suscita-se que alguns fatores podem ter impactado para essa 

evolução em Portugal, e nessa direção compreende-se que essas podem ser  mobilizadas 

tanto por razões  relativas à subjetividade, resultantes das experiências dos sujeitos,  

motivações pessoais quanto em razões  das condições objetivas advindas da 

reestruturação organizacional dos Cuidados em Saúde Primária (CSP) iniciada em 2005 

e fortalecida nos anos posteriores naquele país, aliada ao fato de que para atuar nessa 

aérea, em Portugal,  o médico deve ser especialista em MGF. 

As contradições, postas pelos exemplos retro, mostra que as identidades são 

frutos do tensionamento do mundo social. Desta forma, debater acerca de quais os 

reflexos desse paradoxo no cotidiano do trabalho e como a política de qualificação para 

                                                           
10

 No Brasil, a Medicina Geral e Familiar (MGF) corresponde à Medicina de Família e Comunidade 

(MFC), em Portugal, guardando, evidentemente, suas particularidades. 
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o trabalho tem respondido frente a tais desafios é uma questão fundamental. Ademais, 

as mudanças estruturais na política de saúde e impactos no trabalho e na qualificação, 

concebidos como construção social, dimensionam a formação e as demandas por novas 

competências técnicas, sociais, ético-políticas incidindo no processo de constituição das 

identidades profissionais. Desse modo, para compreender as influências desse modelo 

no âmbito da educação, precisa-se apreendê-la, de acordo com Frigotto (2003), no plano 

das determinações e relações sociais as quais se apresentam historicamente como um 

campo de disputa hegemônica. Tanto a saúde como a educação são categorias chaves 

para a compreensão das mudanças na sociedade contemporânea, elas se interagem e se 

influenciam reciprocamente mediadas por contextos políticos, culturais, econômicos, 

sociais e históricos permeados por relações de poder. 

Entende-se que ―[...] o papel social da educação, ou especificamente da relação 

entre o processo de produção e os processos educativos ou de formação humana vem 

marcado por concepções conflitantes e, sobretudo, antagônicas‖ (FRIGOTTO, 2003, p. 

29).  Assim, a tese    aqui colocada  parte  do entendimento que aproximação entre as 

exigências postas para o trabalho em Saúde da Família e a incorporação de novas 

competências, saberes e a construção de uma identidade profissional específica  do 

Médico de Família passa necessariamente pelo seu pertencimento ao coletivo de 

trabalhadores da equipe de Saúde da Família, portanto, é um processo de longo prazo, e, 

só se efetivará quando os diversos atores – médicos de família, usuários, gestores e as 

diferentes categorias profissionais - constituírem espaços comuns de negociação frente 

às representações, experiências e interesses diferenciados por meio de processos de 

socialização compartilhados que possibilitem a interação entre trajetória de vida, 

formação, sistema de emprego e trabalho. 

A construção de uma nova identidade profissional, de sentido de pertinência no 

âmbito do trabalho médico em Saúde da Família, na singularidade das duas realidades 

estudadas, brasileira e portuguesa, é processual, marcada por conflitos, crises e requer o 

envolvimento desses distintos atores.  Dessa forma, deve-se estar atento para o fato de 

que essa questão tem relação com o tempo, o contexto histórico, cultural e político e 

com as fases da vida profissional. Assim, defende-se que o trabalho, bem como a 

política de qualificação são espaços privilegiados de experiência relacional, de 

verbalização, de mediação entre, ―[...] o si antigo e o novo si próprio [...]‖, conforme 

Dubar (2005), entre o processo de formação e o processo de trabalho em saúde, de 

socialização que possibilita uma passagem entre o saberes anteriores e os novos. 
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Desse modo, frisa-se que dada à necessidade de uma íntima relação entre o 

contexto de trabalho e a formação defende-se que os processos de qualificações desses 

profissionais devem-se sedimentar na necessidade preeminente da incorporação de 

dimensões outras, que integrem, além da técnica, as dimensões política e humanística 

diante da complexidade e da singularidade do objeto do trabalho em saúde. 

Compreende-se que o trabalho em saúde é relacional e interdependente; sendo assim, ao 

enfatizar a dimensão da subjetividade nesses espaços é possível desenvolver 

questionamentos, suscitar reflexões sobre a natureza e a qualidade ética dos trabalhos 

com o qual os profissionais médicos estão envolvidos, no sentido de ressignificar 

saberes e práticas, com a volta dos sujeitos como protagonistas da arena de forças.   

 Entretanto, cabe argumentar ainda, baseada no pensamento de Dubar (2003) que 

as práticas de formação assim pensadas, constituem-se em desafios identitários e que 

―[…] a escolha de um tipo formação (‗modelo pedagógico‘) conduz a um processo de 

legitimação de forma identitária correspondente e de deslegitimação de outras […]‖ 

(DUBAR, 2003, p. 51). Assim, é factível salientar que essa escolha tem relação com as 

opções e objetivos políticos das organizações. Portanto, cabe ter clareza que qualquer 

modificação que se sustente na ideia de ―[…] querer passar os indivíduos de uma forma 

identitária para outra constitui um objetivo muito ambicioso que lhe exige, ao mesmo 

tempo, que mude a configuração dos saberes e a relação vivida no trabalho […]‖ 

(DUBAR, 2003, p.51) 

Desse modo, as configurações postas no cenário global repercutem nas 

singularidades locais; assim, é salutar suscitar questionamento e produzir conhecimento 

sobre essa realidade, relacionados com as questões macro, uma vez que elas se 

influenciam. O modelo de atenção à saúde e a política de qualificação para os 

trabalhadores adotados no Brasil e em Portugal, especificamente na cidade de Aracaju, 

no Brasil e nas cidades da Zona Norte de Portugal (Porto e Vila Nova de Gaia) e na 

região Centro de Portugal (Coimbra), caminham na direção dos princípios e diretrizes 

adotados tanto pelo SUS como pelo SNS, contudo trazem em si particularidades de 

âmbito local, conflitos, contradições, formas, modos de se realizar que somente podem 

ser percebidos como fenômeno, em sua totalidade, quando se considera a inter-relação 

entre as culturas, o contexto social, econômico, histórico em que vivem os sujeitos na 

realidade em que se inserem. 

Ademais, esses profissionais, inseridos no mercado de trabalho, nos serviços de 

APS construíram sua identidade, passaram por um processo de socialização que tem 
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raízes em uma formação tradicional do ensino médico fundamentada no paradigma 

Flexneriano
11

 de fragmentação do conhecimento em especialidade. Desse modo, 

considerando a formação como uma prática reflexiva, construtora de identidade 

individual e social, de subjetividades, devem-se suscitar questionamentos acerca da 

especificidade dessas práticas no campo da formação em saúde, em especial no âmbito 

dos processos de trabalho e qualificação desenvolvidos para o trabalho nos sistemas 

públicos de saúde junto aos médicos, uma vez que o mesmo traz em si antagonismo, 

dualidades e inter-relações que produzem inquietações, conhecimentos e saberes que se 

processam no campo das relações sociais, nas práticas educativas. 

Assim, é factual trazer esse debate no sentido de apreender o que significa 

qualificação para o trabalho nessa realidade singular, quando se sabe que os médicos 

vêm de uma formação tecnicista. Ademais, é preciso entender qual o lugar que ocupa 

nesse contexto e se é possível pensar numa aprendizagem que possibilite uma formação 

médica específica para o sistema público de saúde, em particular para a especificidade 

do trabalho em Saúde da Família, pois, compreende-se que. 

[…] a formação é essencial na construção das identidades 

profissionais porque facilita a incorporação de saberes que estruturam, 

simultaneamente, a relação com o trabalho e a carreira profissional. 

Quanto mais um indivíduo se identificar com uma ‗forma identitária‘ 

coerente, mais dificuldade tem de mudar […] (DUBAR, 2003, p. 

51). 
 

Nessa linha de reflexão, emergem questionamentos sobre o objeto desta 

pesquisa: O que é preciso aprender para ser médico de Saúde da Família nos dois 

países?  Há uma identidade profissional do médico de Saúde da Família no Brasil e em 

Portugal? Em que medida os processos de qualificação e o contexto de trabalho em 

Saúde da Família tem possibilitado discutir a implicação dos médicos como atores no 

processo de construção e reconstrução de sua identidade profissional fazendo emergir 

novas formas de subjetividades? Como os médicos valorizam a dimensão social das 

competências nos processos de trabalho em Saúde da Família?  Quais os métodos de 

                                                           
11

 O paradigma flexneriano tem se caracterizado: (a) pela predominância de aulas teóricas, enfocando a 

doença e o conhecimento fragmentado em disciplinas; (b) pelo fato de o processo de ensino-

aprendizagem estar centrado no professor em aulas expositivas e demonstrativas; (c) pela prática desen-

volvida predominantemente no hospital; (d) pela capacitação docente centrada unicamente na competên-

cia técnico-científica; e (e) pelo mercado de trabalho referido apenas pelo tradicional consultório, onde o 

médico domina os instrumentos diagnósticos e os encaminhamentos, e cobra seus honorários sem inter-

venções de terceiros. Esse modelo, como já foi dito, tem enfatizado as especializações precocemente, 

ainda na graduação, dificultando a formação geral dos médicos. Daí sai, com freqüência (LAMPERT, 

2002, p. 4).  
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afiliação para que os médicos se tornem membros dessa comunidade
12

 no trabalho em 

Saúde da Família e desenvolvam um sentido de pertinência, no confronto com os 

antigos e novos saberes, com o mercado de trabalho? 

Com as mudanças do modelo de saúde no Brasil e em Portugal e a introdução de 

novas práticas de trabalho, pode-se dizer que a profissão médica convive na atualidade, 

de forma paradoxal, entre a luta pela sua centralidade e a necessidade de uma prática 

interdisciplinar.  Assim, com base na especificidade do objeto da pesquisa os objetivos 

norteadores têm como objetivo geral: 

Analisar as representações e experiências de profissionais médicos que atuam 

junto às equipes de Saúde da Família no Brasil e em Portugal, as trajetórias e a 

construção das identidades, diante da emergência de novas demandas e novos requisitos 

de qualificação/competências que contribuem para reorganizar as hierarquias, as 

relações sociais entre os membros integrantes das equipes multiprofissionais no trabalho 

do setor. 

Têm-se como objetivos específicos: analisar o sentido e o significado que os 

médicos inseridos no na ESF e na USF atribuem ao trabalho destacando similaridades e 

diferenças entre os grupos profissionais dos dois países; analisar o processo de 

qualificação vivido pelos médicos, as convergências/divergências entre suas 

expectativas e as competências desenvolvidas na formação e o saberes que eles 

reconhecem e valorizam para o trabalho em Saúde da Família; Identificar o processo de 

socialização vivenciado na formação inicial, os fatos que marcaram a trajetória 

acadêmica dos dois grupos estudados; caracterizar dimensões da força de trabalho 

médico no Brasil e em Portugal, com especial destaque para os médicos inseridos nas 

equipes de Saúde da Família nos dois países. 

O interesse por este objeto de estudo tem uma relação direta com trajetória 

profissional da pesquisadora, a qual é resultante das inquietações teórico-práticas fruto 

da experiência profissional. O início de carreira foi através da inserção na Saúde Pública 

do município de Aracaju em um grupo de trabalho majoritariamente formado por 

médicos de diversas especialidades. Nesse grupo todos atuavam como gestores do SUS. 

Esse lugar provocava inquietações no sentido de ressignificação dos saberes e práticas, 

pois todos eram chamados a atuar de forma interdisciplinar; contudo, a concepção de 

                                                           
12

 Comunidade aqui é definida enquanto um agrupamento/conjunto de profissionais médicos especialistas 

ou não, que  atuam no âmbito do espaço de trabalho em Saúde da Família no Brasil e em Portugal e se 

identificam enquanto pertencentes a esse agrupamento. 
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interdisciplinaridade sempre foi nebulosa entre as categorias envolvidas já que o objeto 

de trabalho era comum. O grupo dos profissionais médicos lutava para garantir a 

homogeneidade e assegurar a prevalência no processo de trabalho, todavia o cotidiano 

do serviço, os espaços de qualificação, de gestão compartilhada suscitavam diálogo, 

reflexões, conflitos entre a equipe. 

Assim, pode-se dizer que a construção de uma nova identidade profissional 

começava a surgir frente às relações de saber-poder enfrentadas no cotidiano na medida 

em que, com o passar do tempo, a equipe foi-se identificando como trabalhadores do 

SUS. Percebeu-se que, mesmo sem perder especificidade do núcleo profissional, 

principiava a fazer sentido a ideia de pertencimento ao campo da Saúde Pública e a 

incorporação de novas competências, caracterizando um novo perfil profissional. Essa 

experiência continuou inquietando e observou-se que ela se configura de forma 

diferenciada a depender dos atores e do contexto em que se situa, do tempo e do espaço. 

Dessa forma é salutar investigar a relação entre saúde e educação e o mundo do 

trabalho, pois, é sabido que todos os trabalhadores sofrem impactos das mudanças da 

contemporaneidade mesmo que, a princípio, não tenham consciência disso. 

 

1.2  ESTADO DA ARTE 
 

A fomentação e a sistematização do conhecimento no campo da profissão 

médica e do ensino médico em diferentes períodos históricos apresentam 

expressividade. Sobretudo, registra-se um crescimento que se tem intensificado na 

última década do século XX
13

  e primeira do século XXI, no que tange à necessidade de 

mudanças curriculares e à afirmação de uma política de qualificação, de educação 

permanente para os trabalhadores inseridos no cotidiano do serviço, identificando-se 

uma vasta literatura que considera as particularidades de cada período histórico e 

permite perceber avanços, rupturas e continuidade desse fenômeno tanto no Brasil como 

em Portugal e em outras partes do mundo ocidental. 

Por outro lado, ao tempo que se observa esse crescimento das pesquisas na área 

                                                           
13 Tratando de bases para uma formação médica adequada à realidade nacional, Ferreira (1998) argumenta 

que a formação médica não é adequada para o contexto de um país em desenvolvimento, como o Brasil, 

tendo como base uma série de estudos documentados, elaborados por grupos de peritos (convocados por 

Agências Internacionais, Governos, Fundações) e trabalhos de várias conferências internacionais, em 

especial a II
 

Conferência Mundial de Educação Médica, (de Edimburgo, de 1993) e a Conferência 

Continental de Educação Médica de Punta del Este, de 1994 (LAMPERT, 2002, p. 72,). 
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da formação inicial, foi possível denotar - com base no banco de dados da CAPES
14

 - 

um número reduzido de produção científica no que se refere à construção da identidade 

dos profissionais médicos inserida nos contexto do mercado de trabalho. Em sua 

dissertação de mestrado, Bassit (1992) analisa as histórias de vida profissional de 

médicos que trabalham em consultório e que atendem pacientes através da alopatia, 

homeopatia e medicina psicossomática. A autora aponta que os resultados indicam 

como a identidade desses médicos vai se deslocando para outras posições, que 

demarcam outras identidades. 

Outra discussão permeada pela categoria identidade é a dissertação de mestrado 

de Vieira (2009) que toma como objeto a regulamentação do exercício da medicina no 

Rio Grande do Sul, na década de 1930. Segundo o autor, a normatização de uma 

profissão estabelece certos indivíduos como habilitados para exercê-la, implicando, 

portanto, legitimação de uma classificação e a formulação de uma identidade a respeito 

do médico. 

A investigação feita por Guimarães (1999) buscou focalizar a articulação da 

Psicanálise com o ensino da Pedagogia Crítica, objetivando a contribuir para a 

construção da identidade profissional médica. De acordo com a autora, tanto a cultura 

quanto o modelo pedagógico e a questão ideologia presentes no currículo formal e 

informal desempenham importante papel na construção da identidade. Na tese de 

doutorado, Guimarães (2007) procurou analisar a identidade dos jovens estudantes de 

medicina a partir de abordagem psicodinâmica da identidade e identidade profissional, 

ao vivenciar o processo de construção da identidade médica durante a graduação. Os 

seus resultados apontam que a identidade médica construída na graduação é resultante 

das escolhas e das identificações que foram expostos e o grau de consciência sobre elas. 

A autora acrescenta ainda que, considerando a identidade como um princípio, a 

qualidade proveniente das interações e relações estabelecidas no currículo da escola 

médica mostra que tipo de humanidades seus indivíduos legitimam se pautadas no amor 

ou na rejeição, competição. 

Em pesquisa realizada por Bonet (2003), a partir de um estudo comparativo entre 

Brasil e Argentina, o autor analisou o processo de construção da identidade dos médicos 

de Saúde da Família sob a perspectiva da epistemologia e institucionalização. Nessa 

investigação foi possível concluir que a medicina da família na construção de identidade 

                                                           
14

 Nota: Pesquisa realizada em 16/04/2011. Disponível em: www.capes.br 
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profissional assume sincretismo epistemológico apresentando elementos individuais e 

holistas. 

Portanto, afirma-se que a presente pesquisa, ao se inserir na grande área das 

pesquisas em educação, amplia as discussões e se diferencia dos demais estudos 

relativos à temática da identidade, na medida em que considera tanto o contexto de 

trabalho em Saúde da Família, na particularidade da experiência do Brasil/Aracaju e 

Portugal, e sua relação com a mudança na estrutura organizacional como a formação e 

os novos requisitos de qualificação, como locus privilegiado de produção e 

ressignificação de saberes e práticas dos médicos, portanto, construtor de formas 

identitárias no conjunto das mudanças em curso. Desse modo, alarga a sua abrangência 

e insere-se na intrincado relação entre as fronteiras do conhecimento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Diante do exposto, enfatiza-se que os estudos acerca da abordagem das 

identidades profissionais e sua relação com os processos de qualificação são pertinentes, 

e um campo ainda a ser explorado, no sentido de apreender, de forma crítica, os desafios 

com os quais se defronta a profissão médica, a educação e o trabalho no campo da saúde 

pública; nesse eixo, a educação como área do conhecimento está autorizada a avançar 

no trato histórico, teórico e metodológico da questão, uma vez que ela se destina à 

produção e à aplicação de saberes para o desenvolvimento humano. 

Ademais, compreende-se que é necessário fomentar o debate sobre o trabalho 

em saúde, e como o profissional médico vivencia seu processo de trabalho; como se 

relaciona e interage no contexto do trabalho em Saúde da Família, pois, entende-se que, 

nesse sentido, é possível fomentar conhecimentos que possam contribuir tanto no plano 

das qualificações para o trabalho como na discussão sobre as reformas no processo de 

formação inicial tão em voga no momento atual. Este estudo insere-se no âmbito do 

conhecimento relativo às categorias: Trabalho, Educação e Saúde integrados à linha de 

pesquisa Formação de Educadores: saberes e competências, da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). Os estudos referentes ao tema requerem um maior aprofundamento, 

sobretudo quando se considera a realidade do local e os impactos que as inovações 

tecnológicas e a reestruturação organizacional dos serviços de saúde ocasionam no 

trabalho em saúde e nos processos de qualificação/competência na particularidade dos 

contextos em questão. 

Inicialmente, considerou-se a necessidade de aprofundamento de questões 
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reveladas no desenvolvimento da pesquisa do mestrado intitulada: ―A Reestruturação 

Organizacional do Modelo de Saúde e o Processo de Educação Permanente no SUS‖ 

(2009), a qual evidenciou a importância das pesquisas que se preocupam com a 

experiência dos sujeitos revelarem uma história construída pelos homens concretos, 

acrescida da compreensão que a educação deve produzir conhecimentos para o campo 

da formação em saúde, através da análise da complexa realidade da saúde no Brasil. 

Aliada a essa situação, afirma-se que os diversos campos do saber não estão imunes a 

essas mudanças e exigem uma nova racionalidade teórico-metodológica. 

Na pesquisa mencionada, os enfermeiros respondentes, que atuam na Secretaria 

Municipal dede Saúde de Aracaju, apontaram dificuldades de interação, de relações de 

poder, presentes no cotidiano do SUS, entre eles e os médicos no que tange ao trabalho 

em equipe e ao respeito pelo saber do outro. Também ressaltaram que os processos de 

Educação Permanente - quando realizados com as várias categorias profissionais – 

contribuem para a responsabilização, para o compartilhamento dos problemas, pois 

facilitam o diálogo e impactam no resultado. Outro ponto destacado por eles foi a 

afirmação de que os conteúdos desenvolvidos possibilitaram a transformação de suas 

práticas, na medida em que contribuíram para mudar o olhar e a compreensão em 

relação aos conceitos estruturalmente sedimentados ao longo da sua formação 

(BORGES, 2009). 

Nesse contexto, vários estudos sobre a formação médica têm mostrado que no 

campo das políticas educacionais, a graduação na área da medicina, historicamente, 

esteve pautada em um distanciamento entre as necessidades do serviço e a academia, ou 

seja, não tinha uma orientação voltada para uma formação teórico-conceitual e 

metodológica que potencializasse a dimensão ético-política, filosófica, sociológica, 

epistemológica, a problematização da realidade e suscitasse a valorização da dimensão 

intersubjetiva. Sob essas condições, os profissionais passaram por processos de 

socialização nos quais a formação estava dissociada do trabalho. A racionalidade 

científica foi definindo os diversos papéis e internalizando-os em homens e mulheres, 

através da relação de sobreposição do saber técnico o qual, historicamente, negou ao 

paciente a construção de sua posição como ator, e tem dificultado o processo sob a 

perspectiva da interdisciplinaridade. 

Desse modo, considerando essa dinâmica, frisa-se que é necessário ampliar a 

percepção relativa ao trabalho do médico, a construção de sua identidade, no sentido de 

compreender o movimento das demais profissões, pois, em que pese à perspectiva de 
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prática interdisciplinar, reconhece-se que o trabalho em Saúde tem se estruturado a 

partir do trabalho do médico; portanto, investigar as experiências desses sujeitos é 

factual para que se possam produzir conhecimentos e suscitar uma nova visão a partir 

do recorte da realidade. 

Quanto à escolha de Portugal como integrante do campo empírico para esta 

pesquisa, registra-se que a mesma ocorreu em razão de vários aspectos, tanto em sentido 

mais amplo como em função de particularidades mais específicas. Desse modo, cabe 

salientar inicialmente que a política de incentivo ao jovem pesquisador, através do 

Programa de Doutorado Sanduíche (PDSE) desenvolvido pela CAPES/MEC/UFS, foi 

decisivo no sentido de oportunizar a vivência de um estágio de doutoramento em outro 

país, pois isso ampliou, significativamente, a possibilidade de diálogo e confrontação 

com outras experiências e gerou, consequentemente, um aprofundamento teórico e 

empírico do objeto. 

Há dois motivos que justificam a escolha da Universidade do Porto, em 

Portugal.   O primeiro é porque a temática do estudo está inserida na linha de pesquisa: 

―Construção de Identidades Profissionais‖, desenvolvida pelo Programa Doutoral em 

Ciência da Educação (3º CICLO BOLONHA/ FPCE) daquela Universidade; o segundo 

é pelo fato de que Portugal vem se destacando em relação aos resultados alcançados nos 

cuidados de saúde primária (CSP) e vivenciou uma reestruturação organizacional no 

segmento da saúde primária, e essas mudanças recaíram sobre os trabalhadores, por isso 

refletem na construção da sua identidade. Desse modo, afirma-se que a imersão nessa 

realidade possibilitou avançar qualitativamente nos aspectos relativos ao debate sobre as 

identidades profissionais dos médicos, particularizando dimensões do objeto de estudo 

nos dois países, destacando similaridades e diferenças. Portanto, defende-se que a 

presente investigação reveste-se tanto de relevância teórica como social na direção de 

fomentar novos conhecimentos sobre a temática nas duas realidades em questão. 

Nessa linha de reflexão, alguns argumentos orientam a tese em questão: 

Inicialmente, compreende-se que é fundamental reconhecer a existência de um 

conflito, uma contradição, entre uma representação tecnicista do médico e a dificuldade, 

no sentido de ultrapassá-la para uma representação mais interdisciplinar. Pois, segundo 

vários estudiosos do campo da Educação e da Sociologia, é notório que a instituição 

escolar, assim como os contextos de trabalho incidem sobre a constituição das 

identidades ―[...] por serem instâncias de socialização onde se sedimenta um código 

simbólico traduzido em conteúdos, ideias, valores (e sistema comum de valores), 
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papeis, normas e critérios de pratica profissional, interiorizados parcialmente pelos 

atores [...]‖ (TAVARES, 2008). Ademais, conforme evidenciam vários estudos sobre 

essa temática, é necessário atentar para o fato de que o  mundo do trabalho, assim como 

o mundo da  formação, tem especificidades diferenciadas que são tanto paradoxais 

como complementares e influenciam o processo de socialização; o que significa dizer 

que, sob essa perspectiva, os espaços de formação, os processos de qualificação assim 

como o contexto de trabalho em saúde são instâncias produtoras de rupturas, 

continuidades, podendo significar uma mutação de valores ou ainda uma ruptura com a 

aprendizagem escolar. 

Argumenta-se no sentido de que não é apenas uma identidade profissional que 

precisa ser construída, mas a si mesmo, na qualidade de sujeito social e singular ao 

mesmo tempo. Desse modo, entende-se que ele tem se reconstruir na sua subjetividade, 

na sua relação com as pessoas, como seus colegas de trabalho, com seus ―pacientes‖. 

Portanto, trata-se de um embate não apenas identitário, mas de subjetividade que 

pressupõe diferenças entre homens e mulheres, em relação ao tempo e às fases da vida 

profissional. Por outro lado, sabe-se que o conhecimento, como uma das formas de 

apropriação do mundo - resultante da realidade historicamente construída pelo homem -, 

requer o diálogo entre os saberes, ou, ainda, a exigência iminente de uma abordagem 

interdisciplinar como forma de aproximação da realidade; assim, o uso de métodos 

críticos ou ideológicos no interior dos processos de qualificação, bem como no contexto 

do trabalho dos profissionais tem um peso significativo na implicação desses 

trabalhadores e na formação de determinado tipo de competência, podendo torná-la 

alienada, adaptada ou crítica frente à realidade que o circunda. 

Outro argumento refere-se ao fato de que nenhuma transformação substantiva 

nos processos de formação/qualificação, assim como nos processos de trabalho em 

saúde, prescinde do envolvimento pessoal dos médicos/educandos e gestores da política 

de saúde. Nesse sentido, faz-se necessário o envolvimento e o comprometimento desses 

protagonistas de forma a ficar claro que toda mudança nessa direção significa, 

primordialmente, mudança de atitude, mobilização de recursos organizacionais e 

pessoais dos sujeitos em ação. 

Observa-se, ainda, que a formação dos trabalhadores da saúde, historicamente, é 

orientada pelo saber médico permitindo uma estrutura hierárquica baseada numa relação 

de saber-poder, e esta sustenta o modo de operar as práticas no cotidiano dos serviços.  

Desse modo, os processos de qualificação e trabalho, quando desenvolvidos tendo como 
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pressuposto o desenvolvimento da dimensão social das competências para o trabalho em 

saúde, encontra resistência diante do modelo clínico hegemônico centrado na lógica 

biológica, orientada pela doença e pela reabilitação. 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

Dada à natureza do objeto deste estudo, adotou-se a abordagem qualitativa por 

meio do estudo de multicasos, pois, compreende-se que as formas de sociabilidades 

diferenciam-se e são marcadas por especificidade e contradições; e, nessa direção os 

sujeitos, como atores individuais e coletivos inseridos em determinados contextos 

organizacionais e institucionais
15

, tanto criam relações sociais como também são 

produto destas. Dessa forma, o estudo de multicaso permitiu uma maior compreensão 

do fenômeno, assim como contribuiu para uma percepção qualitativa e abrangência dos 

resultados, isso porque o mesmo possibilitou compreender os contextos de formação e 

trabalho, as especificidades e requisitos de qualificação desenvolvidos, em nível micro e 

macro, para os profissionais de saúde integrados às mudanças na conjuntura e no 

modelo de atenção no sistema de saúde, nas duas realidades, e sua relação com a 

construção da identidade profissional dos médicos que atuam no  Saúde da Família. 

Nessa direção, reforça-se a ideia que ―o particular não existe senão quando se 

vincula ao geral e o geral só existe no particular e por meio dele [...].‖ (JOJA, apud 

MINAYO, 2006, 114). Considera-se que ―os métodos quantitativos e qualitativos não 

são incompatíveis; pelo contrário, estão intimamente imbricados e, portanto, podem ser 

usados pelos pesquisadores sem caírem em contradição epistemológica [...]‖. (CERDA 

GUTIÉRREZ, apud SANTOS FILHO, 2002, p. 51-52). Compreende-se que a dicotomia 

quantitativo/qualitativo – em uma perspectiva dialética – é falsa, sendo que a dinâmica 

das relações sociais pode ser captada em suas dimensões quantificáveis e qualificáveis. 

Esta articulação é necessária a uma pesquisa comprometida ética e politicamente com as 

demandas sociais. 

A abordagem crítica e interpretativa com base na dialética levou em conta a 

construção das representações sociais frente aos novos requisitos de qualificação no 

contexto de trabalho e sua relação com os processos de construção da identidade 

profissional na especificidade do trabalho em Saúde da Família no âmbito do SUS no 

Brasil/Aracaju e do SNS em Portugal.   Entende-se que a subjetividade é o resultado de 

                                                           
15

 Os hospitais, centros de saúde e, em geral, as agência do setor constituem organizações, mas também 

instituições, com trajetórias históricas, hierárquicas […] (BRASIL, 2009). 
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múltiplas determinações em geral contraditórias entre si e em permanente tensão mútua. 

Assim, as representações sociais dos profissionais médicos que atuam nos dois sistemas 

foram articuladas aos elementos afetivos, mentais e sociais integradas ao lado da 

cognição, da linguagem e da comunicação desses sujeitos e da realidade material, social 

e ideativa sobre a qual elas têm de intervir. 

A este respeito, em sua discussão sobre a constituição de subjetividade, 

WEEDON (1987) destaca que a subjetividade permite reconhecer e tratar das formas 

pelas quais os indivíduos dão sentido a suas experiências através do discurso, incluindo 

seus entendimentos conscientes e inconscientes e as formas culturais disponíveis, 

através das quais tal entendimento é reprimido ou permitido. Esclarecendo essas 

questões, vale a pena ressaltar o conceito de experiência, conforme definido por 

Thompson:  

[...] uma categoria que, por mais imperfeita que seja, é indispensável 

ao historiador, já que compreende a resposta mental e emocional, seja 

de um grupo social, acontecimentos inter-relacionados ou muitas 

repetições de um mesmo tipo de acontecimento. (THOMPSON, 1987, 

p. 9-10). 
 

Thompson concebe a experiência, como construção na herança partilhada de 

situações comuns, através das quais “[...] os homens (...) sentem e articulam a 

identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e 

geralmente se opõem) aos seus.‖ (THOMPSON, 1987, p. 9-10). Segundo o autor, essa 

experiência é determinante, no sentido de que exerce pressões sobre a consciência social 

existente, propõe novas questões e proporciona grande parte do material sobre o qual se 

desenvolvem os exercícios intelectuais mais elaborados. Se a identidade se constitui e 

funciona num sistema de relações sociais, sua representação pressupõe crença e valores 

que estão presentes nessas relações como formas de conhecimento e de significados que 

fazem parte do processo de criação e manutenção de identidades sociais de grupos. A 

representação constitui uma forma de conhecimento prático e sistemas de diferenciação 

que orientam a comunicação e o comportamento entre as pessoas. 

De acordo com Cruz (2005), entre as várias concepções de representação, a de 

Jodelet (1989, p.36) detém amplo consenso, por incluir a dimensão ideológica e permitir 

identificar os elementos da cognição, os investimentos afetivos, os elementos 

axiológicos, ressaltando-se os elementos históricos identificados: ―A representação16
 

                                                           
16

 No seu trabalho A representação social da Psicanálise, MOSCOVICI (1978, p.29), ao contestar 

DURKHEIM, parte da concepção de ‗representação coletiva‘ para efetuar e desenvolver o seu estudo 
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social é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo uma 

visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social‖ (MOSCOVICI, 1978, p. 16). Seguindo essa linha de reflexão, de acordo com 

Sader e Paoli:  

[...] aos esquemas de representações se atribui uma historicidade 

concreta, no sentido de que a narração põe em cena a formação dos 

trabalhadores e de suas vidas como figuras  cuja articulação tem raízes 

históricas na própria sociedade que se quer conhecer  (SADER; 

PAOLI, 1986, p. 40). 
 

Desse modo, os seres humanos só podem ser adequadamente entendidos nas 

relações com os outros seres humanos. Isso significa o resgate de uma ontologia do 

humano, do papel da subjetividade na reprodução do humano. Essa possibilidade abre 

caminhos para a criatividade, notadamente no campo do trabalho/educação. Nessa linha 

de reflexão, conforme Jodelet ―[...] as representações sociais são fenômenos complexos, 

sempre ativados e em ação na vida social.‖ (JODELET, 2001, p.21). Fenômenos esses, 

segundo a autora, que são constituídos de elementos informativos, cognitivos, 

ideológicos, normativo, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, entre outros. 

Porém, Jodelet lembra que 

[...] estes elementos são organizados sempre sob a aparência de um 

saber que diz algo sobre o estado da realidade. É esta totalidade 

significante, que, em relação com a ação, encontra-se no centro da 

investigação científica, a qual atribui como tarefa descrevê-la, analisá-

la, explicá-la em suas dimensões, formas, processos e funcionamento 

(JODELET, 2001, p. 21). 
 

Ainda de acordo com a mesma autora, 

[...] as representações sociais devem ser apropriadas como produto e 

processo de uma atividade de apropriação da realidade exterior ao 

pensamento e de elaboração psicológica e social dessa realidade. Isto 

quer dizer que nos interessamos por uma modalidade de pensamento, 

sob seu aspecto constituinte – os processos – e constituído – os 

produtos e seus conteúdos. Modalidade de pensamento cuja 

especificidade vem do seu caráter social (JODELET, p. 22, 2001). 
 

Acredita-se que a análise das representações não se reduz ao exame  do discurso;    

ela exige uma abordagem que possa articular esse aspecto ao campo das práticas, pois 

                                                                                                                                                                          
sobre representação social. Nesse aspecto, sem dúvida, sua contribuição ao entendimento quanto à 

possibilidade da aplicação do conceito de representação social é considerada equivalente à criação de um 

novo paradigma para a produção de trabalhos científicos. O seu conceito de representação social é ―um 

corpus organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam 

inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e liberam 

os poderes de sua imaginação‖. Para o autor, os conceitos de opinião e de imagem são muito semelhantes 

ao de representação social, se considerarmos os conceitos interpretados em ―sentido estrito‖. 
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as representações devem ser compreendidas  como  uma rede de ligações com o mundo, 

com nós mesmos, no sentido de que as experiências constroem a representações e a 

identidade. Nessa perspectiva, a representação não é somente social, é também singular. 

Compreende-se  que, nesta pesquisa, o conceito de experiência é percebido tanto como 

experiência socialmente constituída, como  afirmam Gomes;   Mendonça  (2008), 

quanto como estratégias que só são possíveis de análise  quando se expressam como 

narração individual e intersubjetiva. 

Com relação ao processo de análise e a interpretação dos dados obtidos na 

pesquisa, ressalta-se que se realizaram aproximações críticas, reflexivas e 

problematizadoras sobre o objeto, tomando-o como um fenômeno histórico, parte e 

mediação de uma totalidade, e como um processo contraditório. Ou seja, foi 

imprescindível estar atento às dimensões objetivas e subjetivas expressas na análise do 

discurso, nas experiências, o que significa dizer  que foi fundamental a adoção de uma 

atitude dialética. Nesse caminho, frisa-se, que esta pesquisa desenvolveu uma 

abordagem crítica e interpretativa e, assim, promoveu o diálogo e a articulação entre o 

discurso e as experiências práticas, pois, notou-se que as representações construídas têm 

uma base em comum entre os profissionais, mas a forma de produção e de 

transformação dessas representações diferenciou-se a partir das experiências 

socialmente construídas. 

O campo empírico da pesquisa constituiu-se da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) e das Unidades de Saúde Familiar (USF), uma vez que esses espaços de trabalho 

são produtores de socialização na relação entre os sujeitos, o seu contexto de trabalho e 

sua formação, o que os torna produtores de interação.  A população geral da pesquisa 

integra profissionais médicos que atuam na ESF em Aracaju e nas USF da Zona Norte 

de Portugal (Porto e Vila Nova de Gaia) e na região Centro de Portugal (Coimbra).   Foi 

utilizado o procedimento da amostragem não-probabilística intencional para se obter o 

acesso aos respondentes. Esse procedimento apresentou maior coerência na seleção dos 

elementos representativos baseados em critérios de escolha intencional do pesquisador. 

Os motivos da escolha dos agrupamentos profissionais que atuam nessas zonas 

justificam-se em virtude de duas razões fundamentais. A primeira refere-se ao fato de 

que era necessário fazer um recorte prático da pesquisa, uma vez que a ESF e a USF,  

tanto no Brasil/Aracaju como em Portugal, têm se alargado muito. No Estado de 



41 
 

Sergipe, no momento da pesquisa, existiam 533 equipes
17

 da Estratégia de Saúde da 

Família e, dessas, 136  atuam em Aracaju. Cada equipe é composta obrigatoriamente 

por um profissional médico. A outra razão é de ordem técnica e foi motivada pela 

questão metodológica voltada a estudar casos paradigmáticos. Nessa direção, cabe 

elucidar que não é pretensão deste estudo realizar uma vasta comparação dos casos, 

mas, sobretudo, discutir como se processa a construção das identidades profissionais 

dos sujeitos considerando as especificidades, as características que englobam a questão 

nos cenários postos. 

  A escolha do grupo acima referido baseou-se em mais alguns critérios: a ESF 

no Brasil, assim como a USF em Portugal, devido à  sua lógica de funcionamento, 

requerem um maior nível de envolvimento, vinculação entre usuários dos serviços e 

trabalhador, e o uso de competências sociais no seu processo de trabalho, de tecnologias 

leves18
;    além disso, ambos os serviços têm   o seu processo de trabalho  organizado a 

partir de uma lógica que objetiva imprimir uma ação interdisciplinar por meio da 

formação de  uma equipe multiprofissional. Assim, acredita-se que a análise desse 

grupo apresenta similaridades e diferenças que podem indicar experiências e 

subjetividades que os aproximam ou afastam, com maior ou menor intensidade, das 

competências sociais e técnicas requeridas para o trabalho em Saúde da Família. 

Já em relação aos componentes da amostra, acentue-se que em Portugal, mais 

especificamente, na Zona Norte de Portugal (Porto e Vila Nova de Gaia) e na região 

Centro de Portugal (Coimbra) , a mesma foi constituída de    seis médicos que atuam 

nas USF; sendo    um do sexo masculino e   cinco do sexo feminino. Entre estes, duas 

cursavam o Internato Médico
19

/residentes de Medicina Geral e Familiar, portanto eram 

integrantes das equipes e uma era interna do primeiro ano comum.  As entrevistas foram 

realizadas nas próprias USF, e, na oportunidade, os entrevistados apresentaram a 
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 Dados de 1012 
18

 As tecnologias envolvidas no trabalho em saúde podem ser classificadas como: leves (como no caso 

das tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como forma 

de governar processos de trabalho), leves-duras (como no caso de saberes bem estruturados que operam 

no processo de trabalho em saúde, como a clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o 

taylorismo, o fayolismo) e duras (como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, 

estruturas organizacionais).  (MERHY, 2007, p.49). 

 
19

 O Internato Médico é um nível de pós-graduação para obtenção do título de especialista e corresponde 

à Residência Médica no Brasil. ―O IM é composto por um período de formação inicial (designado por 

Ano Comum) e por um período subsequente de formação específica (de duração variável em função do 

tipo de especialidade). O exercício autônomo da medicina é reconhecido a partir da conclusão, com 

aproveitamento, do segundo ano de formação do IM‖ (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2013, p.47). 
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estrutura física da unidade, explicaram a rotina e as normas, os indicadores de saúde, 

apresentaram e forneceram documentos relativos à mesma e o seu processo de trabalho; 

isso ampliou significativamente o olhar da pesquisadora sobre aquela realidade para 

além do que estava prescrito no roteiro semiestruturado da entrevista.   A duração da 

entrevista foi em torno de uma hora e meia a duas horas, especificamente, mas, na 

maioria delas, a visita estendeu-se em torno de quatro horas. 

Em relação ao acesso aos respondentes em Portugal, após realizar pesquisa na 

web sobre a política de saúde do país e participar do 4º Encontro Nacional das USFs 

realizado entre os dias 10 e 12 de maio de 2012 na Universidade do Minho, Guimarães, 

manteve-se contato com a USF-AN, posteriormente, a pesquisadora foi recebida por 

dois membros da referida associação, ocasião em que apresentou o projeto de pesquisa. 

Eles prontamente compreenderam o objetivo do trabalho e se colocaram à disposição 

para viabilizar as entrevistas e indicaram elementos-chaves para compor a amostra de 

acordo com a proposta metodológica. Nesse sentido, variáveis como sexo, idade, 

experiência foram considerados. 

No Brasil, particularmente em Aracaju, o acesso aos respondentes foi viabilizado 

a partir da inserção da pesquisadora como observadora dos cursos ofertados para os 

profissionais da ESF, entre eles os médicos, no período compreendido entre novembro 

de 2012  a setembro de 2013, no Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS).   

O projeto foi apresentado a um professor do curso de Medicina da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS), o qual facilitou o trabalho da pesquisadora, através de sua 

apresentação a um grupo de médicos da ESF de Aracaju, os quais atuam como 

preceptores dos alunos do curso de Medicina da referida Instituição e os mesmos 

estavam participando de um curso ministrado pelo citado professor.  Desse modo, 

variáveis como sexo, idade, experiência também foram consideradas. No que se refere 

aos componentes da amostra brasileira, esta foi constituída de 18 médicos que atuam na 

ESF de Aracaju, sendo 8 do sexo masculino e 10  do sexo feminino. As entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas, em sua maioria, na própria Unidade Básica de 

Saúde, com exceção de quatro que se realizaram fora do ambiente de trabalho. Em 

relação à duração das entrevistas, em sua grande maioria elas giraram em torno de uma 

a uma hora e meia, com exceção de duas que se aproximaram de três horas. Na coleta 

de dados foram utilizadas diferentes fontes de informação como: a investigação 

bibliográfica, investigação documental e a investigação de base empírica. 

A investigação bibliográfica discutiu os aportes metodológicos, conceituais da 
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política de qualificação e do trabalho entendidos como ferramenta para as mudanças das 

práticas em saúde; visou  captar, através da literatura pertinente,  a contribuição teórica 

dos autores sobre os conceitos/categorias principais da pesquisa. As categorias 

elencadas foram: trabalho, saúde, educação, formação, qualificação/competências, 

saber-poder, sujeito e identidade. 

A análise documental processou-se por meio da consulta a dados secundários, 

buscando proceder à problematização das divergências e convergência entre a pesquisa 

documental e a fala dos entrevistados, assinalando os conflitos e as contradições 

identificados. A mesma permitiu, ainda, identificar e explorar as tendências nas 

temáticas específicas. Para a análise documental foram eleitos e codificados os 

discursos referentes ao contexto de trabalho dos médicos da ESF e da USF, a sua 

estrutura organizacional e a relação com os requisitos de qualificação presentes nos 

documentos nas duas realidades em questão por  entender que essa articulação, apesar 

de não ser determinante no que concerne às representações dos atores, exerce influência. 

A sua análise considerou a relação entre as ideologias, as intenções, as estratégias 

presentes nas diretrizes organizacionais, via documentos oficiais,  em nível macro e a 

relação que se processa no interior dos contextos empíricos, pois, compreende-se que há 

uma intencionalidade, uma construção política que acontece  como mediadora da 

relação entre o exterior e o interior, as quais são interpretados pelos sujeitos de ação. 

Adotou-se a análise de conteúdo para o tratamento dos dados, por entender que 

―[...] por detrás do discurso aparente geralmente simbólico e polissêmico esconde-se um 

sentido que convém desvendar‖ (BARDIN, 1998, p. 14). Para tanto, considerando o 

pensamento de vários autores, entende-se que a análise de conteúdo é composta, 

segundo Moraes (1999), por cinco etapas: preparação das informações, uniterização, 

categorização, descrição e interpretação. 

 

1.4.1 Preparação das Informações 
  

A preparação e seleção do corpus documental da pesquisa foram submetidas à 

análise e foram realizadas de acordo com o objetivo a que se propunha o estudo. Deste 

modo, procurou-se obedecer às regras de exaustividade, de representatividade, por meio 

de uma amostra documental pertinente e adequada aos objetivos suscitados. Os 

documentos submetidos à análise, no caso português, pode ser observados no quadro 

abaixo. Informa-se ainda, que os mesmos foram acessados por meio da página web do 

Ministério da Saúde de Portugal. 
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Quadro 1 - Documentos analisados - Portugal 

Decreto-Lei 298/2007 de 22 de Agosto que estabelece o regime jurídico da organização e do 

funcionamento das unidades de saúde familiar (USF) e o regime de incentivos a  

atribuir a todos os elementos que as constituem. 
Missão para os Cuidados de Saúde Primários. Cuidados Continuados Integrados nos Cuidados 

de Saúde Primários: Carteira de Serviços.    

Cuidados de saúde primários. Agora mais do que nunca. O que está a mudar nos cuidados de 

saúde primários em Portugal? Texto 1 da série a reforma de A a Z. 

Decreto Lei 177/2009 de 4 de Agosto. Estabelece o regime de carreira médica especial, bem 

como os requisitos de habilitação profissional. 

Nota Técnica n.º 1/acss-poph/2011 – tipologia de intervenção 3.6 qualificação dos profissionais 

da Saúde.  

Fonte: produzida pela autora com base na pesquisa documental  

Dentre esses documentos, cabe destacar o Decreto Lei 177/2009 de 04 de 

Agosto, que trata da carreira médica única, em regime especial dentro da Administração 

pública, a qual, embora esteja organizada por áreas de exercício profissional é 

constituída por meio de deveres funcionais comuns para todos os médicos. É marcada, 

sobretudo, por etapas que contemplam a avaliação entre pares e o reconhecimento 

institucional, além de funcionar tanto como requisito e como um estímulo para a 

diferenciação profissional, conforme está posto no referido decreto (PORTUGAL, 

2009). 

  No que diz respeito à realidade brasileira, foram consultados os seguintes 

documentos: 

Quadro 2 – Documentos analisados – Brasil. 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de 

Saúde para formação e o desenvolvimento de Trabalhadores – Portaria GM/MS nº 198/2004 e 

Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 que dispõem sobre as diretrizes para 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.  

A Nova Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 

Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011 que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o 

Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de 

Atenção Básica Variável - PAB Variável. 

Diretrizes Nacionais do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS-SUS) no âmbito do SUS, 

elaborado pela Comissão Especial e aprovado pela Mesa Nacional de Negociação Permanente 

do SUS, Comissão Intergestora Tripartite e referendado pelo Conselho Nacional de Saúde, 

conforme consta no documento.  
Fonte: produzida pela autora com base na pesquisa documental 

Em continuidade, informa-se, que tal como em Portugal o acesso ao material foi 

facilitado pela página da web do Ministério da Saúde brasileiro. 
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1.4.2 Uniterização 
 

Para dar conta da transformação em unidades, utilizou-se o software QRSNvivo 

por meio do recorte do material empírico orientado a partir das categorias, uma vez que 

o mesmo é adequado às pesquisas qualitativas e permitiu a organização das categorias e 

seu cruzamento, facilitando  a sua posterior interpretação e articulação com o arcabouço 

teórico. Assim, optou-se por constituir a unidade de análise a partir de frases, por se 

entender que essas eram significativas e possuidoras de sentido. De acordo com Moraes 

(1999, p.7) ―[…] as unidades podem ser tanto as palavras, frases, temas ou mesmo os 

documentos em sua forma integral‖. 

 

1.4.3 Categorização 
  

Nessa fase, foi eleita e codificada de modo criterioso, a partir do discurso oficial, 

a dimensão dos modelos organizacionais da USF de Portugal e da ESF no Brasil;  nesse 

processo foram consideradas as categorias (‗estrutura organizacional‘, ‗autonomia 

organizacional‘ e ‗técnica‘, ‗carreira‘, ‗saber-poder‘) e as subcategorias (‗relação 

Ministério da Saúde e entidade médica‘, ‗relação médico/utente‘
20

); na dimensão 

qualificação foram incorporadas as categorias ‗competência técnica‘ e ‗competência 

social‘. 

As dimensões surgiram do material empírico e encontraram correspondência 

com as categorias teóricas. Destarte, cabe acrescentar ainda que a escolha dessas 

categorias justifica-se mediante a compreensão de que o conjunto dessas variáveis  no 

contexto de trabalho, quando inter-relacionadas, provoca mudanças nos sistemas 

simbólicos anteriores e  organiza-se como um corpus significativo que altera as regras e 

incide sobre a constituição da identidade profissional. Com efeito, é na interação com os 

contextos sociais, com as instituições e no percurso de suas trajetórias de vida que se  

estabelecem as identidades para si e   para o outro, sendo esta última atribuída e 

intimamente relacionada com o espaço social e histórico, conforme esclarece Dubar 

(2005). 

Portanto, o agrupamento das categorias acima mencionadas foi estabelecido no 

sentido de que as mesmas fossem pertinentes e válidas para dar conta da proposta em 
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 Utente é o termo utilizado em Portugal para fazer referência às pessoas que utilizam os serviços de 

saúde e que corresponde a ideia de usuário, comumente utilizado no Brasil. 
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curso. Assim, procurou-se agrupá-las tendo em vista os objetivos da pesquisa e o 

material de análise, ou seja, algumas foram estabelecidas a priori, a partir do construto 

teórico a exemplo das categorias carreira‘, ‗saber-poder‘, competência técnica‘ e 

‗competência social‘ e outras como, estrutura organizacional‘, ‗autonomia 

organizacional‘ e autonomia ‗técnica‘ e as subcategorias ‗relação ministério da saúde e 

entidade médica‘ e ‗relação médico/utente‘ emergiram dos dados. Além disso, ressalta-

se que o material foi exaustivamente analisado e todas as unidades significativas do 

material empírico foram incluídas. Quanto ao critério de exclusividade, optou-se por 

não seguir o princípio da exclusividade das categorias por se entender que os mesmos 

enunciados, quando relacionadas a contextos diferentes, podem traduzir significados 

outros; portanto, têm relação com o tempo e o lugar em que estão escritos; assim,  os 

elementos podem ser classificadas em  mais de uma categoria.  Todavia, tem-se claro 

que a condição anteriormente mencionada não elimina os critérios de fidedignidade. 

Assim, tendo por referencial a problemática da identidade profissional médica, a 

descrição e interpretação dos dados documentais, buscou-se identificar e interpretar as 

mudanças geradas nesse âmbito e apoiou-se no conjunto dos discursos produzidos nos 

documentos oficiais. Portanto, ressalta-se, foi possível compartilhar os resultados, os 

significados e as subjetividades presentes nas mensagens que compõem os textos, 

conforme podem ser vistos no Capítulo 3. 

A observação sistemática foi realizada no desenvolvimento dos cursos de 

qualificação ofertados para os profissionais médicos que exercem suas atividades na 

ESF no Brasil/Aracaju e na USF/Portugal, através do Centro de Educação Permanente 

em Saúde (CEPS) e da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF-

AN), respectivamente. 

O CEPS é um órgão criado no ano de 2002, faz parte da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Aracaju, portanto responsável pela  operacionalização e fomentação 

junto à SMS pela política de qualificação dos seus trabalhadores  em nível local;   tem 

como objetivo desenvolver ações pedagógicas a fim de suscitar novas habilidades e 

competências junto ao conjunto dos trabalhadores; já a Associação Nacional das 

Unidades de Saúde Familiar (USF-AN) de Portugal, órgão representativo do segmento 

das Unidades de Saúde Familiar,  configura-se como um dos responsáveis pela política 

de qualificação dos profissionais em Portugal, pois as ações de formação são 

desenvolvidas tanto pelas próprias USFs, como por outros órgãos. Devido à sua 

autonomia organizacional, os membros das USFs podem incluir no seu planejamento 
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anual a formação que desejam para a equipe e conforme suas necessidades; tanto quanto 

estas ações de formação podem ser  ofertadas também por outras instituições, a exemplo 

da USF-AN,  e  os interessados candidatam-se voluntariamente, como também podem 

ser oferecidas por outros órgãos ligados ao Ministério da Saúde. 

Em outras palavras a USF-AN é uma associação à qual qualquer um dos 

membros da equipe da USF pode afiliar-se; sua missão
21

, segundo dados obtidos na 

página da web, é fomentar o compartilhamento do conhecimento e o desenvolvimento 

de equipes de modo que elas possam ser autônomas e responsáveis;  também busca 

incentivar a capacitação dos utentes, para uma prestação de Cuidados de Saúde  

Primários (CSP) de qualidade. Ressalta-se, ainda, que a mesma tem como visão ser a 

entidade social que representa as equipes da Rede de Cuidados de Saúde Primária, 

contribuindo para uma sociedade de bem-estar ao tempo que objetiva representar a USF 

conjugando os diversos pontos de vista das equipes e dos profissionais. Alia-se a isso o 

fato de que é uma entidade que visiona, entre outras questões, a constituição de redes de 

pessoas com capacidade de aprendizagem contínua em busca de eficiência e de 

cuidados de saúde de qualidade. Para tanto, os seus valores baseiam-se em 

transparência, diversidade, inovação, cooperação e qualidade, segundo informa suas 

fontes. 

Assim que foram estabelecidas categorias, o processo de observação foi 

estruturado tendo em vista que a situação e o problema já foram especificados,  

indicando  os dados mais significativos a serem observados. Para tanto, saliente-se que  

durante o processo de observação não ocorreu interação entre a pesquisadora e os 

participantes. A comunicação se restringiu a informá-los sobre os objetivos da pesquisa, 

e  não se observou, durante o  procedimento, qualquer situação que pudesse indicar 

negatividade ou influência no modo como os atores vivenciavam aquele momento. 

Acrescenta-se também que alguns elementos presentes na situação foram 

considerados, como por exemplo: quem são os participantes, como se relacionam, como 

se apresenta a situação social, quais os cursos de qualificação que têm realizado, quais 

suas características sociais, quais elementos e comportamentos que estimulam, 

motivam, desestimulam ou impedem uma participação ativa ou passiva no processo. 

Objetivou-se a captar aspectos relativos ao objetivo oficial do curso: reação dos médicos 
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 Para obter maiores informações sobre a citada entidade consulte o site: http://www.usf-

an.pt/index.php/missao 
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no processo de formação, o comportamento social, interação, além de outros que se 

considerou também, como o conteúdo, a frequência e a duração dos cursos. Para tanto, 

utilizou-se um guião para captação do real, o qual pode ser encontrado no  Apêndice B 

deste trabalho. 

Ademais, é importante destacar que no processo de observação ocorreram 

mudanças, reformulação no instrumento, com relação às categorias que não se 

apresentarem de forma adequada para captação do real no campo empírico, bem como 

ocorreu mudança em relação ao tempo previsto para a observação. Nesse sentido, cabe 

informar que o momento de transição política em relação à gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde, no ano de 2013, em Aracaju repercutiu na redução dos cursos 

oferecidos no primeiro semestre do referido ano. Entretanto, ainda no segundo semestre 

de 2012, em novembro, foi possível realizar observação do curso DIA/diabetes 

proporcionado pela área técnica de saúde do adulto da Secretaria Municipal de Saúde, 

juntamente com o CEPS, para os profissionais da atenção primária de Aracaju, 

especialmente para as equipes da ESF. O mesmo foi organizado em quatro turnos 

(manhã e tarde) e teve duração média em torno de 16 horas. 

O segundo curso a ser observado, denominado ―Teste Rápido para HIV‖, o qual 

foi formatado pelo Ministério da Saúde, ocorreu no mês de maio de 2013 com duração 

média de 16 horas. O mesmo foi ofertado pelo CEPS junto com a área técnica da rede 

especializada de atenção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e teve como público 

alvo profissionais da APS, entre eles os médicos e enfermeiros da ESF, bem como os 

odontológos e assistentes sociais que atuavam nas UBS. 

O terceiro tratou-se da Primeira Oficina de Planificação da Atenção Primária no 

município de Aracaju desenvolvido no mês de novembro pelo CEPS e SMS direcionado 

a todos os profissionais e trabalhadores da UBS, entre eles os médicos da ESF. O 

mesmo, assim como os demais, foi organizado em dois turnos (manhã e tarde) e teve 

uma carga horária em torno de 16 horas. Além disso, o mesmo era parte de uma 

formação maior que incluía outros módulos a serem desenvolvidos no decorrer do  ano. 

Em Portugal, as condições relativas ao tempo de resposta pela USF-AN     

quanto à permissão para coleta de dados, aliada  à coincidência com o período de férias 

e o curto prazo  relativo à   permanência  da pesquisadora no ―doutorado sanduíche‖ 

naquele país, foram determinantes nesse processo e ocasionaram uma perda 

significativa tanto no que diz respeito à possibilidade de  observação dos cursos, quanto 

em relação  ao número de entrevistados. Assim, foi possível realizar observação no 
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curso de Auditoria Clínica, o qual foi dividido em dois momentos. O primeiro 

momento, desenvolvida na cidade de Coimbra, abordou aspectos gerais e específicos 

relativos a  auditoria e o segundo momento foi a visita  do grupo de educandos a uma 

USF que já tinha implantado a Auditoria Clínica. Em ambos os momentos houve 

interação, participação ativa, crítica e questionadora por parte dos integrantes do curso. 

Portanto, ressalta-se que o uso da observação como instrumento da pesquisa social foi, 

no caso específico, pertinente na medida em que possibilitou  obter dados suplementares 

para interpretação dos resultados obtidos pela técnica da entrevista.    

Quanto as categorias de análise cabe informar que elas foram agrupadas em 

blocos a partir de eixos norteadores. Nessa direção, salienta-se que a entrevista 

semiestruturada permitiu a construção do perfil dos participantes da amostra onde 

variáveis como sexo, idade, nível de formação/especialização foram considerados.  

Além disso, também foi considerada no primeiro eixo a síntese do percurso por meio da 

abordagem biográfica que teve como proposta identificar as razões que marcaram a 

atuação profissional dos participantes da amostra na atualidade, assim como obter uma 

visão ampla sobre a escolha profissional e sua relação com o contexto. Para tanto, foi 

abordado os motivos e as motivações e o que eles consideram diferente e específico 

para atuar no âmbito do trabalho em Saúde da Família, assim como também o 

sentimento de pertença e as mudanças na estrutura organizacional e de gestão do 

trabalho a nível macro e micro. 

O segundo bloco foi formulado tendo em vista o processo relacional e 

comunicacional. Nesse sentido, buscou-se refletir sobre os episódios relevantes na 

trajetória dos respondentes que marcaram a sua formação, as pessoas que influenciaram 

sua trajetória profissional e pessoal, as preferências e a relação destas com a escolha 

profissional. Em continuidade no terceiro bloco foi suscitado o debate sobre a 

socialização vivenciada na formação inicial, sobre o processo de afiliação, as 

experiências como alunos de medicina, os conteúdos, o processo de ensino-

aprendizagem, a relação com os professores e colegas, entre outras categorias. 

No quarto e último bloco, foi abordado  a categoria trabalho e o sentido atribuído 

ao trabalho em equipe, o modo como se processa a relação tanto com os colegas como 

em relação aos usuários, as questões relativas  à responsabilização, à carreira, as 

competências e a qualificação. 

Assim, informa-se que entrevista semiestruturada  foi o instrumento privilegiado 

por permitir liberdade de resposta dos profissionais médicos para desvelar e expor as 
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representações e  experiências dos sujeitos da amostra. 

De acordo com Minayo (2006, p. 261-262) ―[...] a entrevista semi-estruturada22
 

combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada‖. A autora 

salienta ainda que ―a entrevista tomada no sentido amplo de comunicação verbal, e no 

sentido restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico, é a 

estratégia mais usada no processo de trabalho em campo‖ (MINAYO, 2006, p. 261). 

No intuito de se obter maior precisão na captação dos depoimentos dos 

respondentes, utilizou-se o gravador, pois o mesmo favoreceu a análise e transcrição dos 

conteúdos das respostas e a posterior categorização e análise dos temas priorizados. A 

relação estabelecida com o sujeito no processo de pesquisa foi orientada por uma 

preocupação ética, ou seja, por escolhas pessoais e profissionais em relação ao sujeito, 

que, por sua vez, revela o projeto ético-político profissional que fundamenta o 

desenvolvimento de pesquisas favoráveis à democracia, à cidadania e aos valores 

humanos emancipatórios.  Cabe enfatizar, ainda, que esta pesquisa respeitou o princípio 

da autonomia plena dos sujeitos da amostra e possibilitou a eles o acesso e a garantia de 

direito de esclarecimento tanto quanto a liberdade de desistir em qualquer fase da 

pesquisa sem causar-lhe nenhum prejuízo, como ainda, o direito ao sigilo e privacidade. 

A análise dos dados foi apoiada na complementariedade entre hermenêutica e 

dialética uma vez que, de acordo com Minayo (2006), enquanto a hermenêutica busca a 

compreensão, a dialética estabelece uma atitude crítica, ou seja, a estrutura do 

significado presente  na linguagem, na qual a hermenêutica  põe maior ênfase; para a 

lógica dialética,  é apenas um dos fatores  na totalidade do mundo real. Ou seja, para 

Minayo (2006), nessa combinação de oposições complementares, o método dialético 

tem como pressuposto o método hermenêutico. Para a autora, 

O exercício dialético considera como fundamental da comunicação as 

relações sociais historicamente dinâmicas, antagônicas e contraditórias entre 

as classes, grupos e culturas [...]. Um análise compreensiva  ancorada na 

hermenêutica-dialética busca apreender a prática social empírica dos 

indivíduos em sociedade em seu movimento contraditório [...]. A orientação 

dialética de qualquer análise diz que é fundamental realizar a crítica das 

ideias expostas nos produtos sociais (textos, monumentos, instituições) 

buscando, na sua especificidade histórica, a cumplicidade com seu tempo, ao 

conhecimento e às transformações (MINAYO, 2006, p. 349). 
 

   Partindo dessa perspectiva, esclarece-se - do ponto de vista operacional - que a 

                                                           
22

 Trata-se de transcrição literal de trecho de livro publicado antes da reforma ortográfica, daí não usar a 

expressão (sic).  
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análise das narrativas dos médicos, na sua relação com os fatos, buscou compreender a 

relação entre o discurso e as experiências, evidenciando as determinações históricas e 

ultrapassando as significações postas na fala, ou seja, a investigadora buscou partir de 

uma abordagem das relações dialéticas que são parte constitutiva da efetivação social, 

ultrapassando a mensagem expressa e propondo-se a atingir os significados.  Thompson 

explica que 

  
[...] fatos ―evidências‖, que certamente são dotados de existência real, 

mas que só se tornam cognoscíveis segundo maneiras que são, e 

devem ser a preocupação dos vigilantes métodos históricos [...] 
[...] O historiador terá que trabalhar arduamente para permitir que os 

fatos encontrem suas ―próprias vozes‖ [...] 
[...] Os fatos não podem ―falar‖ enquanto não tiverem sido 

interrogados. (THOMPSON, 1981, p.40-49). 
 

Compreende-se que o objeto do conhecimento é histórico, ou, melhor dizendo, o 

material a partir do qual o conhecimento histórico é construído  tem por base a atitude 

metodológica anteriormente mencionada.  No tratamento dos dados da pesquisa, na fase 

de análise e interpretação, foram feitas tabulações com os dados quantitativos obtidos. 

Os dados quantitativos referem-se ao perfil da força de trabalho médica no Brasil e em 

Portugal, com especial destaque para os seguintes dados: distribuição dos postos de 

trabalho médico por unidades da federação; número total de médicos em ambos os 

países, segundo as variáveis como sexo e idade; as especialidades médicas e sua relação 

com o processo de feminização e juvenização da medicina e a força de trabalho médica 

no tocante à especialidade em Medicina de Família e Comunidade (Brasil) e Medicina 

Geral e Familiar (Portugal). 

Portanto, em vista do exposto e com base em Minayo (2006), cabe sinalizar que, 

para operacionalizar a proposta descrita foi realizado  um mapeamento do contexto 

sócio-histórico que permeia o grupo de profissionais médicos, compreendendo suas 

histórias, os ambientes e condições sociais e políticas, sua participação e inserção nas 

totalidades maiores, como a cidade, o país, o mercado de trabalho; o mapeamento das 

suas condições de trabalho, suas inserções nos processos de qualificação,  

acessibilidade, com a gestão e vice-versa. No segundo momento, foi realizado, 

conforme anunciado, a interpretação a partir das categorias analíticas, já explicitadas,  e 

as categorias empíricas operacionais resultantes do material de campo. 

 

1.5  ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
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O conhecimento produzido com este estudo foi sistematizado em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo apresentou-se uma discussão relativa às profissões e 

sua trajetória, sob a perspectiva de diversas correntes teóricas, com destaque especial 

para a profissão médica e a singularidade dos elementos que a particulariza, suas 

contradições e a luta para consagrar-se como detentora de um saber técnico-científico 

exclusivo para tratar das questões relativas à saúde e à doença.    Abordaram-se, 

também, as modificações sofridas no interior do processo produtivo frente às 

transformações políticas e econômicas que marcam o mundo do trabalho, diante da 

reestruturação organizacional e produtiva do capital e o crescimento do setor de 

serviços, buscando apreender os aspectos mais relevantes e significativos que esse 

debate tem propiciado frente à especificidade do trabalho em serviço, no qual se 

configura o trabalho em saúde. Em seguida, foram apresentadas as perspectivas teórico-

conceituais sobre a categoria identidade e o significado que ela adquire diante das 

transformações em curso na sociedade.   

No segundo capítulo, abriu-se uma discussão sobre o trabalho em saúde e suas 

transformações, a reestruturação organizacional do modelo de saúde, e como a profissão 

médica interage mediante a complexidade presente na relação de trabalho mediada pelo 

processo de assalariamento da categoria; discutiu-se também a inserção do mercado de 

trabalho no âmbito estatal e o saber-poder que permeia essa relação frente às exigências 

por novas qualificações e competências. Nessa construção, buscou-se apreender a forma 

como as relações contraditórias entre educação, trabalho e saúde se apresentam no 

campo das disputas. 

O terceiro capítulo teve como base uma discussão, subsidiada pela análise dos 

documentos oficiais, sobre o contexto do trabalho em Saúde da Família, como modelo 

organizacional preferencial tanto em Portugal como no Brasil e os métodos de afiliação 

e formação. Para tanto, situou historicamente a APS no âmbito nacional e internacional 

e na particularidade das duas realidades em questão e relaciona com os elementos 

presentes no discurso oficial. Em seguida apresentou um debate relativo ao processo de 

qualificação vivenciado nas duas realidades, resultante da observação sistemática, 

enquanto lócus privilegiado  no processo de socialização dos profissionais; aliado a isso,   

procedeu-se a uma discussão sobre a força de trabalho  médica nos dois países, uma vez 

que a mesma fornece  elementos que complementam e ampliam a visão sobre o 

fenômeno. 

No quarto capitulo, foram apresentadas as experiências, representações dos 
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profissionais médicos que atuam como médico de saúde da família no Brasil/Aracaju e 

Portugal e a relação dessas com o processo de construção de sua identidade profissional. 

A análise e interpretação dos dados obtidos na pesquisa foram realizadas a partir das 

aproximações críticas, reflexivas e problematizadoras sobre o objeto, tomando-o como 

um fenômeno histórico, parte e mediação de uma totalidade e como um processo 

contraditório. 

  Por fim, foram apresentadas as considerações finais, à guisa da conclusão,  

pertinentes e prepositivas resultados da leitura da realidade que teve como base o 

arcabouço teórico compreendido e explicitado no decorrer da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - UM OLHAR SOBRE AS PROFISSÕES E A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

A questão posta no debate relativo à identidade profissional espreita, por um 

lado, a necessidade de que sua abordagem relacione, articule as dimensões objetivas e 

subjetivas, pois, parte-se da compreensão de que ela é construída na interação entre a 

vida privada e a vida profissional.  Para tanto, considera-se que a apreensão desse 

fenômeno deve realizar-se a partir de uma perspectiva dialética, através da qual as 

mudanças ensejadas com o processo de modernização devam ser observadas em sua 

totalidade, problematizadas, uma vez que a separação entre tempo e espaço não ocorre 

de forma unilinear, pois ela fornece base para sua recombinação em relação à atividade 

social. 

  Na modernidade, os sujeitos vivenciam a transformação da autoidentidade, do 

subjetivo para o objetivo, do micro para o macro, isto significa que o eu construído na 

modernidade é alterado cotidianamente, constituindo identidades flexíveis e imprimindo 

uma nova forma de viver que modifica a instituição escolar e a família, além de 

impactar nos processos de trabalho. Dessa forma, é salutar pensar como as profissões 

vêm se configurando, quais são as características e implicações diante da efemeridade 

dos fenômenos sociais, pois, tem-se como pressuposto que a identidade é construída na 

realidade, nas experiências, é um processo de permanente mudança e, portanto, a 

questão de pertencimento profissional é parte da realidade social, envolve abstrações e 

se modifica, assim como seu significado, e repercute na subjetividade dos sujeitos. 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DAS PROFISSÕES E A IDEIA DE PERTENCIMENTO 
 

Quando se aborda a temática das profissões, é interessante elucidar que em sua 

trajetória, conforme esclarece Dubar (2005), houve uma ruptura entre profissões e 

ofícios a partir do momento em que as universidades começaram a se consolidar. 

Segundo o autor, anteriormente a esse fenômeno, as artes liberais e as artes mecânicas 

faziam parte de um mesmo tipo de organização corporativa, tanto que ―[...] o termo 

‗profissão‘ deriva dessa profissão de fé cumprida por ocasião das cerimônias rituais de 

admissão nas corporações‖ (DUBAR, 2005, p. 164). 

Essa situação de ruptura, de oposição trouxe em si uma gama de consequências e 

diferenciações, as quais, de acordo com Dubar (2005), foram reproduzidas e 

classificadas a partir da oposição entre trabalhadores intelectuais e trabalhadores 
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manuais; todavia, ele afirma, em que pese a essas diferenciações, que tanto os 

profissionais como os oficiais têm sua origem constituída com base no modelo de 

corporações. O citado autor frisa também que a oposição entre uma transmissão 

hereditária, advinda do status e dos ofícios, e a livre escolha individual das formações e 

das profissões têm se configurado como justificativa e explicação da superioridade das 

profissões na sociologia dominante anglo-saxônica. 

Pereira Neto (2001) apoiado em Larson (1977) defende que o tipo ideal de uma 

profissão, ou ainda, os atributos específicos que a compõe podem sofrer variações, 

entretanto afirma que existe um acordo substancial em relação as suas dimensões gerais, 

ou seja, no que se refere a dimensões ―cognitivas e normativas‖. Portanto, nesse 

caminho o conhecimento profissional possui três características: ―ser complexo, 

inatingível e incompreensível por um leigo; ser sistematizado e institucionalizado em 

estabelecimento de ensino; ser aplicável, contendo altos índices de resolutibilidade dos 

problemas relevantes para a sociedade‖ (PEREIRA NETO, 2001, p. 37). Nessa direção, 

aplica-se a ideia de que a ―dimensão cognitiva está centrada em um conjunto de 

conhecimentos e técnicas que a profissão aplica em seu trabalho e no treinamento 

necessário para dominar tal habilidade‖ (LARSON, 1977, p. 14 apud PEREIRA NETO, 

2001, p. 37). No entanto, esta condição, por si só, não é suficiente, daí Pereira Neto 

(2001) afirmar que a profissão não é fixa e imutável em qualquer tempo ou espaço, nem 

tão pouco pode ser analisada como um todo homogêneo, uma vez que contempla 

heterogeneidade; nesse sentido destaca-se que ―tanto o domínio do conhecimento e o 

controle do mercado de trabalho quanto o estabelecimento de normas de condutas se 

tornam elementos inconsistentes para a configuração de uma profissão se ela não tiver 

altos índices de aderência social‖ (PEREIRA NETO, 2001, p. 38-39). 

Dessa forma, inicialmente, faz-se uma síntese partindo das elucidações 

colocadas por Dubar (2005) referentes à teoria funcionalista das profissões e à 

abordagem posta pelo interacionismo. Nesse sentido, o intuito - neste capítulo - é 

debater acerca da construção da identidade profissional médica. É elucidativo observar 

como essas correntes teóricas influenciaram a constituição dessa profissão, nas 

representações sociais desses atores.  Assim, cabe pontuar as considerações feitas por 

Parsons (1958) uma vez que esse autor vai basear seus argumentos sobre as profissões a 

partir da ideia de autoridade e especialidade técnica. De acordo com Parsons: 
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Na terminologia sociológica, uma profissão é um aglomerado de 

funções "ocupacional", é aquele papel que o general por estas 

atividades típicas "ganha a vida" em um "trabalho em tempo integral".  

Entre tipos de função ocupacionais o profissional distingue-se em 

grande parte pela independente tutela exercida pelos operadores de 

classe de funções de uma parte importante da tradição cultural da 

sociedade. Isso significa um processo típico de educação para que 

somente aqueles com o treinamento nesse papel sejam considerados 

qualificados para exercer a profissão. Além disso, somente os 

membros são tratados como qualificados para interpretar a tradição 

com autoridade e, se admite isso, para desenvolver e melhorar. 

Finalmente, embora haja geralmente considerável divisão de trabalho 

dentro de um grupo, uma proporção substancial dos membros da 

profissão caberá em grande parte com a "aplicação prática ' da 

tradição para uma variedade de situações onde pode ser homem 

profissional e, portanto, um "especialista técnico "de alguma ordem 

em virtude de sua maestria da tradição e as habilidades de seu uso 

(PARSONS1958, p. 372, Tradução nossa)
23

. 
 
 

 Dubar (2005), ao comentar a obra desse autor, sinaliza que é fundamentado na 

relação médico-paciente - sob a perspectiva funcionalista - que Parsons (apud Dubar, 

2005, pp. 172-173) estabelece um modelo de relação entre um profissional e um cliente 

ancorado em três dimensões específicas que juntam normas sociais e valores culturais. 

A primeira dimensão refere-se a um saber prático que articula uma dupla 

competência: uma fundamentada no saber teórico, adquirido em uma formação 

prolongada e a outra que se apoia na experiência de uma relação benevolente; a segunda 

é uma competência especializada que se apresenta sob a perspectiva de uma dupla 

capacidade: a que repousa na especialização técnica da competência e, portanto, limita a 

autoridade profissional à área legítima de sua atividade e a outra que funda seu poder 

social de prescrição e de diagnóstico em uma ―relação mais ou menos recíproca‖; a 

terceira dimensão refere-se a um interesse imparcial que é resultante da dupla atitude do 

profissional, na medida em que alia a norma de neutralidade afetiva ao valor da 

orientação para o outro, de interesse empático pelo cliente e por sua expectativa 

                                                           
23

 In sociological terminology, a prefession a caluster of ―occupational‖ roles, that is roles in which the 

general, and by these activities, typically ―earn a  living‖ at a ―full-time job‖. Among occupational role-

types, the professional is distinguished largeley by the independente trusteeship exercised by  the 

incumbents of class of  such roles of an important part of the cultural tradition of the society. This means 

that its typical education process, so that only those with the prper training are considered qualified to 

practtice the profession. Furthermore only members are treated as qualified to interpret  the tradition 

authoritatively and, if it admits of this, to develop and improve it. Finally, though there usually is 

considerable division of labor within such a group, a substantial proportion of the members of the 

profession will be concerned largely with the ―practical aplication‘ of the tradition to a variety of 

situations where it can be professional man is thus a ―techinical expert‖ of some order by virtue of his 

mastery  of the tradition and the skills of its use (PARSONS, 1958, p. 372) 
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incondicional. 

Observa-se, a partir do enunciado que, sob a perspectiva de Parsons, a relação 

entre o médico e o paciente ocorre de forma harmônica, pressupõe uma 

complementaridade. 

Dubar (2005) destaca que nessa abordagem a relação entre profissional e cliente 

fundamenta-se dentro da lógica da especialização do saber, da interação da função 

médica com o papel de paciente, ou seja, baseia-se numa relação recíproca de 

dependência, na qual o cliente deve contar tudo ao médico no que se refere à sua 

especialidade, constituindo, assim, uma limitação no que diz respeito ao campo de 

competência e independência em relação ao sigilo médico, ―a tutela hierárquica e 

pública‖. Assim, Dubar ressalta que, para Parsons:   

[...] a institucionalização dos papéis em profissão resulta, 

primeiramente, de um equilíbrio das motivações entre a ‗necessidade‘ 

que o cliente tem do ‗profissional‘ e a necessidade, para o profissional 

de ter clientes, características das profissões liberais (DUBAR, 2005, 

p. 173). 
 

Destarte, conforme Dubar (2005), não há consenso, compartilhamento unânime 

por toda a sociologia das profissões desse arquétipo defendido por Parsons. Ainda no 

que se refere a essa corrente, o autor, dentre outras considerações, salienta que a 

abordagem funcionalista se diferencia tanto em relação à imprecisão do termo profissão 

como se distingue de outras visões, a exemplo do interacionismo simbólico, por duas 

afirmações: 

De um lado os profissionais formam comunidades unidas em torno 

dos mesmos valores e da mesma ―ética de serviço‖, de outro lado seu 

status profissional apóia-se24 em saber científico e não somente 

prático; [...]. 
[...] a segunda é claramente desenvolvida em um breve artigo de 

Wilenks intitulado ―The Professionalization of Everyone?” [A 

profissionalização de todos?] (1964), em que a posse de um saber 

teórico graças a estudos prolongados é apresentada tanto como 

garantia de uma competência verdadeira e especializada em um setor 

de atividade fundada em uma motivação sentida quanto como meio 

mais eficaz de evitar a afluência excessiva de práticos na ―profissão‖. 

Assim, comunidade ética e saber científico, constituindo os dois traços 

específicos de uma ―profissão‖ descrita na perspectiva funcional [...]   
[...] são inseparáveis da distinção cultural e do isolamento social 

(DUBAR, 2005, p. 175-176). 
 

Tais considerações e características postas pela corrente funcionalista acerca das 
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  Trata-se da transcrição de um trecho de livro publicado antes da reforma ortográfica, quando era 

permitido o uso do acento agudo em ditongos abertos de palavras paroxítonas.  
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profissões evidenciam que a mesma, ao se afirmar sob a perspectiva da análise 

empírica, está centrada tanto no saber científico quanto na preeminência de um código 

de ética. Todavia, ressalte-se que essas análises, de acordo com Dubar, se distanciam da 

teorização de Parsons na medida em que não se observa a dualidade encontrada no ―[...] 

‗modelo‘ de origem – teoria e prática, técnico e social, imparcialidade e interesse.‖ 

(DUBAR, 2005, p. 176). 

Essa questão, conforme destaca o autor, constitui-se em uma articulação 

imprescindível no que tange à teoria funcionalista porque, segundo ele, baseando-se em 

Parsons (apud Dubar, 2005, p. 176), primeiro implica a ―[...] crença compartilhada na 

capacidade que a ciência possui para responder a determinadas ‗necessidades essenciais‘ 

constitua uma condição essencial da eficácia ‗profissional‖‘ (2005, p. 176). Depois, 

porque supõe um ajuste eficaz entre as motivações do ―profissional‖ e a de seus 

clientes, permitindo a validação de sua autoridade e a justificação dos ―privilégios‖ que 

lhe são conferidos; e, finalmente, e talvez sobretudo, porque significa um conjunto de 

atividades ligadas a determinadas ―necessidades essenciais‖ ou a determinadas ―funções 

sociais‖ devem escapar à lógica comercial e financeira do ―mundo dos negócios e ser 

confiadas a atores ―orientados-para-a-coletividade‖ e as instituições específicas [...]‖ 

(DUBAR, 2005, p. 176). 

 Seguindo essa lógica, observa-se que a sua existência e seu funcionamento 

partem de uma confluência entre valores, conforme já explicitado e que, segundo Dubar, 

diz respeito, entre outras, ao caso da saúde, da educação, da justiça. Todavia, de acordo 

com ele, é exatamente essa questão, ou seja, esse sistema cultural que foi passível de 

críticas e questionamentos por parte de outras abordagens. Dessa forma, cabe aqui 

destacar, ainda sob a perspectiva funcionalista, a discussão posta por Flexner, 

especificamente porque é sobre os alcances dessa corrente que esse autor exercerá forte 

influência na formação médica, na identidade profissional e, por conseguinte, na 

organização dos serviços de saúde de toda a América Latina, especialmente, a partir da 

publicação do seu relatório
 
em 1910, o qual se consagrou como o modelo Flexneriano 

de educação médica. 

Flexner (1910), no ensaio Trabalho social é uma profissão?25, ao reconhecer a 

medicina como uma profissão, esclarece que a mesma, para se constituir como tal, se 

vale do fato de ser caracterizada tanto a partir do desenvolvimento das ciências, do 
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  Is social work a profession? 
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trabalho intelectual, quanto do manual; ele ressalta, porém, que é a partir do pensar, da 

atividade intelectual que o médico toma as decisões, ordena, mas isso não exclui o 

trabalho manual, todavia a sua essencialidade não decorre da instrumentalidade. E, 

dentre suas argumentações, ele sinaliza que, nesse escopo, a enfermagem não pode se 

constituir como um corpo profissional na medida em que atua, mesmo que não 

exclusivamente, de forma mecânica e por vezes no papel de colaborador, ou seja, de 

forma secundária, especialmente se referindo ao trabalho no quarto do doente, 

diferentemente, segundo Flexner, do caso do enfermeiro que trabalha no campo da 

saúde pública e  tem uma atuação em outra linha.  Assim, Flexner expressa-se: 

Com a medicina, direito, engenharia, literatura, pintura, música, nós 

saímos das nuvens de dúvidas sobre as profissões inconfundíveis, 

pessoalmente responsáveis. Sem exceção, esses chamados envolvem 

atividade intelectual; Eles derivam seu material imediatamente da 

aprendizagem e da ciência; Eles possuem uma técnica organizada e 

educacionalmente transmissível; Eles evoluíram em estatuto 

definitivo, social e profissional; e eles tendem a tornar-se, mais 

claramente, os órgãos para a consecução dos grandes fins sociais  

[…].(FLEXNER. 2001, p. 158, Tradução nossa)26. 
 

Compreende-se que o enunciado vem enfatizar que a medicina como profissão 

engloba tanto uma aprendizagem científica, um arcabouço teórico e prático e uma 

organização técnica comunicável, portanto representa o progresso científico, como é 

definida como aquela que tem um propósito social. O que significa dizer que, além de 

se constituir um saber especializado, ela deve ser bem remunerada, devido à sua 

competência especializada, contudo não deve se esmerar apenas pelo lucro.  Todas 

essas certificações trazem em si limites e foram passíveis de críticas. Assim sendo, é 

interessante trazer para a discussão a abordagem do interacionismo simbólico, em 

especial de um representante da segunda geração da escola de Chicago, tendo em vista 

que novas relações e características são apontadas no que tange ao termo profissão e 

que, por conseguinte, traz conceituações que o diferencia. 

Nessa direção, Everett Hughes (1958)
27 

 analisa a relação entre o  profissional  e 

seu cliente e defende que o termo  profissional  deve ser  tomado na acepção de uma 

categoria inerente ao cotidiano, a qual alude tanto para a questão do prestígio como do 

                                                           
26

 With medicine, law, engineering, literature, painting, music, we emerge from clouds of doubts into the 

unmistakable professions.Without exception, these callings involve personally responsible intellectual 

activity; they derive their material immediately from learning and science; they possess an organized and 

educationally communicable technique; they have evolved into definite status, social and professional; 

and they tend to become, more and more clearly, organs for the achievement of large social ends 

[…].(FLEXNER. 1910, p. 158) 
27

 Coletânea de artigos intitulada Mens and their Work [Homens e seus trabalhos] (1958).  
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juiz de valor, portanto não é ―descritivo‖. Assim, Hughes defende que qualquer análise 

sociológica do ―trabalho humano‖ deve partir inicial e fundamentalmente da divisão do 

trabalho. Essas questões imprimem uma divisão das atividades no sentido que cabe ao 

profissional exercer somente aquelas que lhe dão prestígio e satisfação e autorizar a 

terceiros o trabalho considerado rude. 

Essa perspectiva de análise, quando pensada sob o ponto de vista estrito da 

profissão médica, significa que no processo organizacional dos serviços de saúde cabe 

ao médico o prestígio e o reconhecimento social, a valorização do seu trabalho frente 

aos demais. Diante dessa percepção, observa-se que assim concebida a profissão, há 

uma sobrevalorização desse profissional e uma desqualificação do trabalho de outros 

segmentos da saúde, na medida em que, não sendo reconhecidos como profissões, 

devem obedecer e se limitar à lógica imposta pelo médico. Percebe-se, portanto, dentro 

desse modelo, limitações na medida em que não reconhece a interdependência do 

trabalho em saúde, na sua prerrogativa de fator determinante no processo do cuidado em 

saúde, já que vincula essa questão à ideia de subalternidade, inferioridade, fato esse que, 

além de incidir nessas questões objetivas, repercute na subjetividade, no 

reconhecimento social e é gerador de conflitos. 

Nesse ínterim, Hughes apresenta noções de licence e mandate sendo que […] 

licenciados, um atributo de uma profissão, é normalmente considerado como permissão 

legal para carregar um tipo de trabalho [...]  Profissões também, talvez mais do que 

outros tipos de ocupações, afirmam um mandato legal, moral e intelectual (HUGHES, 

1958, p. 790). 

 

Em continuidade, Hughes acrescenta: 

Não apenas faz a prática, exerce individualmente a licença para fazer 

coisas que os outros não fazem, em virtude do ganho da admissão  

para o círculo encantado de colegas, mas coletivamente eles 

presumem o que dizer à sociedade, o que é bom e certo para o 

indivíduo e para a sociedade em geral, em algum aspecto da vida. Na 

verdade, eles definem os próprios termos em que as pessoas podem 

pensar sobre este aspecto da vida. A profissão médica, por exemplo, 

não se contenta apenas em definir os termos de prática médica. Ele 

também tenta definir para todos nós a própria natureza da saúde e da 

doença. Quando a presunção de um grupo a um amplo mandato deste 

tipo é explícita ou implicitamente concedida como legítima, uma 

profissão tem vindo a ser (HUGHES, 1958, p. 790, Tradução nossa)28 

                                                           
28 Not merely do the practitioners, by virtue of gain-ing admission to the charmed circle of colleagues, 

individually exercise the licence to do things others do not do, but col- lectively they presume to tell 

society what is good and right for the individual and for society at large in some aspect of life. Indeed, 
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 Consideradas as concepções postas pelo autor, observa-se que seu entendimento 

é no sentido de que a profissão envolve aspectos legais, morais e intelectuais, ou seja, o 

diploma (licence) refere-se a uma autorização legal de uma atividade privativa, 

enquanto o mandato (mandate) é o meio de assegura-lo legalmente. E, no caso da 

profissão médica, Hughes entende que as suas ações e abrangências ultrapassam as 

práticas médica na medida em que ela busca definir o que é bom e correto para os 

indivíduos, determina a forma como a sociedade deve pensar sobre a natureza da saúde 

e da doença. Assim, Hughes (1958) parte para a compreensão de que os profissionais 

que fazem usufruto do diploma e mandato são possuidores de dois atributos. Um refere-

se à questão do guilty knowledge
29

 ou ainda, à existência de uma espécie de pactuação 

que está sedimentada na ideia de um ―segredo social‖ na relação entre o profissional e o 

seu cliente. 

Compreende-se que o sentido dado ao saber tem conotação moral, uma relação 

direta com a questão do segredo, e este passa a ser fundamental. Assim sendo, observa-

se que nesse caso ―a justificação científica nessa problemática não passa de uma cortina 

de fumaça‖ (DUBAR, 2005, p. 179).  Diante da explanação dos argumentos dos dois 

pensadores, pode-se dizer que há uma distinção entre o pensamento de Hughes do de 

Flexner, na medida em que este percebia no desenvolvimento científico, no saber 

especializado o diferencial que o constituía enquanto profissão. Acrescenta-se nessa 

discussão que o segundo critério posto por Hughes (1958) faz referências à criação, à 

existência e à validação de organizações profissionais, uma vez que essas devem 

resguardar tanto o diploma, o saber, cuidar da aprendizagem, quanto devem conceder a 

licença, o mandato de forma regular, ou seja, o autor entende que são as organizações 

profissionais que mediam a relação entre o Estado e os profissionais e entre eles e o 

clientes, o público alvo das suas ações; o que significa que são detentores de poder e 

status social, na medida em que cabe a elas e não ao Estado definir o tipo dos serviços 

que seus componentes vão realizar e disciplina-los. 

Outro critério apontado por Hughes (1958), no tocante às profissões em sentido 

amplo, concerne à sua definição como carreira e como meio de socialização. Para o 

autor, as profissões caminham para o compartilhamento de visões de mundo, a exemplo 

                                                                                                                                                                          
they set the very terms in which people may think about this aspect of life. The medical profession, for 

instance is not content merely to define the terms of medical practice. It also tries to define for all of us 

the very nature of health and disease. When the presumption of a group to a broad mandate of this kind is 

explicitly or implicitly granted as legitimate, a profession has come into being (HUGHES, 1958, p. 790). 
29

 Conhecimento culpado 
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da linguagem, das regras, dos códigos, valores, ou seja, para a caracterização de 

estereótipos profissionais. Quanto à socialização profissional, cabe acrescentar que 

Hughes (1978) define três tipos de mecanismo. O primeiro refere-se à cultura 

profissional em confronto com a cultura leiga. Para o autor, […] as relações entre a 

profissão médica e a cultura médica leiga têm variado muito do grau ideal em toda parte 

do mundo, mas a maioria da população aceita as premissas básicas anteriores [...] 

(HUGHES, 1958, p. 117, Tradução nossa)
30

. Já o segundo mecanismo concerne à 

dualidade existente entre aquilo que é posto como o ideal, o modo como a profissão é 

representada simbolicamente e a realidade, ou seja, pela luta para manter o controle. 

Dessa forma, no processo de socialização ocorre ―escolha de papéis‖, intercâmbios com 

outros significados. O terceiro mecanismo diz respeito à composição ―de um grupo de 

referência‖, da tomada de consciência de suas capacidades, da oportunidade de uma 

carreira futura. Para Hughes, 

Carreira é, na verdade, uma espécie de ajuste entre um homem e 

os diversos fatos da vida e do seu mundo profissional. Envolve a 

execução de riscos, para sua carreira, o estabelecimento de suas 

apostas em sua primeira e única vida. Ele contém um conjunto 

de projeções de si mesmo no futuro e um conjunto de previsões 

sobre o curso dos acontecimentos no mundo da medicina em si 

(...) projeção do médico mais jovem, de si mesmo no futuro é 

consequentemente um projeção com o desconhecido mais do 

que nunca. A tendência de toda do sistema em si é algo de um 

desconhecido. Assim, o problema torna-se em parte, a  de ajustar 

o funcionamento, aquele ajuste  nunca concluído [...] 

(HUGHES, 1958, p. 129, Tradução nossa). 
 

Nota-se que no processo de socialização há uma relação entre o trabalho, a 

carreira e suas possibilidades de escolhas que vai constituindo a sua identidade e 

subtraindo o estereótipo, no que diz respeito à dualidade entre o ideal e o real. Nesse 

sentido, a carreira deve ser compreendida como uma sucessão de fases, que, em tempo 

de mudanças, se diferenciam. Para Hughes (1958), um dos aspectos da carreira é que 

essas mudanças são acompanhadas de ansiedades, pois elas implicam a necessidade de 

                                                           
30

 ,― […]The relations between professional medical medical culture have varied a great deal; in our part 

of the world, most of the population accepts the basic assumptions of the former […]‖ (HUGHES, 1958, 

p. 117). 
30

 Career is, in fact, a sort of running adjustment between a man and the various facts of life and of his 

professional world. It involves the running of risks, for his career is his ultimate enterprise, his laying of 

his bets on his one and only life. It contains a set of projections of himself into the future, and a set of 

predictions about the course of events in the medical world itself (…)he younger physician's projection of 

himself into the future is consequently a projec-tion with more unknowns in it than ever before. The 

whole trend of the system itself is something of an unknown. Sothat the problem becomes in part that of 

adjusting to run-ning, never-completed adjustment […] ( HUGHES, 1958, p. 129). 
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adquirir novos papéis, habilidades e responsabilidades.  

Dessa forma, cabe salientar, conforme escreve Dubar, que relativamente ao 

paradigma interacionista, um dos alcances a ser registrado é o fato de conectarem 

estreitamente o universo do trabalho aos mecanismos de socialização. De acordo com 

Dubar (2005), Hughes 

[...] enfatizava que o ―mundo vivido do trabalho‖ não pode ser 

reduzido a uma simples transação econômica (a utilização da força de 

trabalho em troca de um salário): ele mobiliza a personalidade 

individual e a identidade social do sujeito, cristaliza suas esperanças e 

sua imagem de Si, engaja sua definição e seu reconhecimento sociais 

[...] (DUBAR, 2005, p. 187). 
 

No que tange aos limites dessa corrente, destaca-se o fato de que, segundo 

Dubar, os assalariados e os menos qualificados permanecem ausentes das análises 

interacionistas, assim como da corrente funcionalista, na sociologia das profissões. 

Segundo sua percepção, a sociologia das profissões fragmentou-se em várias correntes 

teóricas assim que deixou de centrar seu olhar sob o âmbito das análises das profissões 

liberais ou científicas o que a levou a interagir com a sociologia do trabalho, das 

organizações e das relações profissionais. 

Dessa forma, é interessante compreender, sobretudo, como as análises 

interacionistas centradas nas organizações avançaram, especialmente no trato da questão 

da profissão médica, tendo em vista ser ela objeto de estudo neste trabalho, pois, 

compreende-se que a diversidade entre perspectivas diferentes na interação com a 

realidade apreende o fenômeno, produz conhecimento e repercute nas representações 

sociais dos sujeitos. 

 

2.2 A PROFISSÃO MÉDICA: CAMINHO DE UMA PRÁTICA SOCIAL 

 

Ao trazer para o debate a discussão acerca das profissões, seria possível dizer 

que o avanço científico da Medicina moderna, no final do século XVIII, constitui-se em 

um fator fundamental para sua consolidação como profissão, tendo em vista que o saber 

especializado e o crescimento das ciências foram considerados por muitos teóricos 

como primordiais para tal fim, mas, talvez, essa não seja a única explicação. 

De acordo com Freidson (2009) 
 
 que, assim como Larson (1977, apud Pereira 

Neto, 2001), analisa a profissão sob a perspectiva sócio-histórica, não existe 

concordância em torno da palavra profissão, o autor afirma o seguinte: ―se uma coisa ‗é‘ 

profissão, esta coisa é a Medicina Contemporânea [...]‖ (FREIDSON, 2009, p. 24). Para 
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tanto, sua análise centra na organização social. Ou seja, ele assume que a organização 

social tem uma relação mais próxima aos procedimentos com os pacientes do que as 

normas, atitudes, ou ética; assim defende que as variáveis analíticas da organização 

social definem melhor uma profissão. Dessa maneira, Freidson salienta que a sua 

compreensão em relação à Medicina parte da ideia de que ela é uma ocupação na qual 

seus membros ―[...] engajam-se no diagnóstico e no tratamento das doenças das pessoas 

que os procuram pedindo tal ajuda [...]‖ (FREIDSON, 2009, p. 25). A partir dessa 

compreensão é interessante notar que ele se posiciona esclarecendo: 

Meu primeiro interesse é o homem no trabalho, e, apenas em segundo 

lugar, seu conhecimento. Medicina, então, nesse uso sociológico, é 

uma profissão de consulta (consulting ocupation) que pode servir 

como descobridora, portadora e executora de algum tipo de 

conhecimento em si. Além disso, é uma ocupação em primeiro lugar e 

apenas às vezes uma profissão (FREIDSON, 2009, p. 25). 
 

Nesse caso, o autor introduz na definição de profissão um diferencial, na medida 

em que estabelece ser a Medicina uma profissão de consulta. Tal análise considera 

existir como pressuposto um conhecimento especializado do qual a Medicina é 

detentora e tem como característica principal, segundo Freidson, a razão de ser ―[...] 

preeminente não apenas no prestígio, mas também na autoridade relativa à sua 

especialidade [...]‖ (FREIDSON, 2009, p. 25). Outra característica levantada pelo autor 

diz respeito ao fato de que só ela está autorizada oficialmente para definir o que é saúde 

e doença e, em decorrência disso, os meios para tratá-las, isto é, é possuidora de um 

monopólio reconhecido pela sociedade. Acrescenta ainda, em que pese a seu 

desenvolvimento na qualidade de profissão do conhecimento, especialmente através do 

desenvolvimento das universidades na Europa; só posteriormente ela se tornou uma 

profissão de consulta por meio da sua primazia. 

Daí, inicialmente,  observam-se dois eixos que a definem como profissão de 

consulta. O primeiro refere-se ao fato de que ela assegura para tal, tanto a instituição de 

uma autoridade advinda do saber exclusivo, quanto do reconhecimento pelo outro. 

Dessa maneira, pode-se dizer que há uma vinculação entre esses dois eixos na sua 

estruturação. Dadas essas considerações, Freidson acrescenta também que a sua 

constituição como uma profissão de consulta por parte da sociedade, daqueles que a 

recebem tem relação com a questão cultural, ou seja, com a aceitação de uma 

demonstração empírica. Conforme ele descreve, embora se reconheça que o homem não 

seja totalmente racional ou que a Medicina sofre influência da fé e da esperança 
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relativos aos processos do corpo ―[...] existe, todavia, uma quantidade imensa de 

evidências em que o benefício material racional e pragmático exerce um papel 

importante, mesmo que não exclusivo, na aceitação pública dessa profissão [...]‖ 

(FREIDSON, 2009, p. 33). 

Nota-se também que a sustentação da ideia de uma profissão de consulta 

pressupõe o uso da razão, um arcabouço tecnológico ou científico apropriado ao 

trabalho médico, conforme sinaliza Freidson, aliada a um monopólio sobre o exercício 

do seu trabalho. Todavia, para o autor, a sobrevivência da prática médica depende da 

escolha do homem leigo em consultá-la. ―[...]. Os ‗bons resultados‘ da prática médica 

com uma profunda fundamentação no conhecimento são, no meu entender, uma 

importante fonte de atração.‖ (FREIDSON, 2009, p. 41).   

Nesse sentido, a profissão depende tanto de quem o procura: o cliente, quanto da 

rede de relações estabelecida entre os colegas, ou seja, seus pares que podem 

encaminhar-lhe clientes. Essa prática de encaminhamento ao colega é um dos aspectos 

das profissões liberais. Já essa situação, quando observada nos serviços públicos de 

saúde, apresenta dificuldades de concretização tendo em vista que o processo 

organizacional perpassa por outra lógica de racionalidade. Dessa forma, é factual pensar 

como esses serviços têm-se estruturado frente à questão, uma vez que essa compreensão 

se encontra presente tanto na cultura profissional médica quanto por parte da população 

que costumeiramente avalia os serviços recebidos, mediante seu olhar e a dissemina em 

seu entorno. Ademais, entende-se que nesse processo os sujeitos constituem 

representações sociais a partir de racionalizações diferenciadas. 

Nessa linha, Freidson evidencia que o vínculo entre o profissional e o seu cliente 

deve ser fundamentada em uma relação de confiança e para ele ―[...] a melhor maneira 

de fazê-lo é oferecendo soluções a seus problemas‖ (FREIDSON, 2009, p. 42). É 

interessante notar a colocação retro, porque ela permite pensar que, sendo a confiança e 

a capacidade de resolutividade um dos diferenciais que constitui a profissão de consulta, 

isso significa que, para além do arcabouço tecnológico e do aspecto técnico-científico, a 

relação entre o médico e o paciente deve ser permeada pelo aspecto relacional, que diz 

respeito ao âmbito das competências sociais e pressupõe uma representação do outra 

para si constituída no processo de interação. 

Salienta-se, ainda, que essa confiança à qual se refere o autor traz embutida a 

ideia de confiança em uma organização, isto é, na profissão médica. Dessa forma, é 

necessário pensar como a política de qualificação considera esse aspecto em seus 
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processos de formação, na construção dos seus currículos tanto no que diz respeito à 

dimensão humana, ética do seu trabalho, quanto em relação às competências técnicas e 

habilidades; do mesmo modo, é factual refletir como o conselho profissional tem 

caminhado nesse sentido, uma vez que se entende a relação de confiança também ligada 

ao código de ética profissional, aos seus preceitos legais, seu cumprimento e 

acompanhamento. 

Nessa linha, é interessante trazer para o debate as observações postas por 

Giddens em relação à questão da confiança e o seu significado nas sociedades 

modernas. Para ele ―a natureza das instituições modernas está profundamente ligada ao 

mecanismo de confiança em sistemas abstratos, especialmente confiança em sistemas 

peritos [...]‖ (GIDDENS, 1999, p. 87). Dessa forma o autor argumenta ainda, 

[...] embora todos estejam cônscios de que o verdadeiro repositório de 

confiança está no sistema abstrato, e não nos indivíduos que nos 

contextos específicos o ―representam‖, os pontos de acesso trazem 

lembrete de que as pessoas de carne-e-osso (que são potencialmente 

falíveis) e que são seus operadores. As graves deliberações do juiz, o 

solene profissionalismo do médico, ou a animação esteriotipada da 

tripulação do avião participam igualmente desta categoria [...] 

(GIDDENS, 1999, p.89). 
 

Portanto, considera-se, a partir da elucidação posta por Giddens, que, além de 

uma confiança em sistema abstrato, uma organização ou instituição, outro ponto 

significativo nesse processo, refere-se ao fato de que são sujeitos, indivíduos falíveis 

que estão operando. Dessa forma, apreende-se que o denominado ponto de acesso ou, 

em outras palavras, de encontro constitui-se em um aspecto relevante, na medida em 

que é nesse momento que os sujeitos podem interagir e estabelecer uma relação de 

aproximação, através da qual é possível identificar aspecto de compromisso mútuo, 

confiança tendendo para uma relação de reforço ou refutação, negação. 

Nota-se que outro aspecto apontado por Freidson (2009) concerne à relação 

entre o médico e o paciente, a qual está centrada em uma relação entre aquele que sabe, 

possuidor do conhecimento técnico, e o outro que é considerado leigo, desconhecedor 

do assunto; destarte, isso implica um distanciamento que pressupõe uma superioridade 

do saber médico científico em detrimento do outro que nada sabe sobre sua situação, 

assim, nega-se ao sujeito a possibilidade de identificar-se com o outro. Todavia, 

percebe-se nessa relação posta entre médico e paciente que cabe ao último o papel de 

fiscalizador, de procurá-lo ou indicá-lo a outros, a partir da capacidade de resolutividade 

e da confiança estabelecida, portanto, entende-se que a mesma pressupõe contradições, 
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conflitos. 

Ainda no que tange a essa relação entre o médico, detentor do conhecimento, e o 

leigo recorre-se a Giddens, já que o autor lembra que as atitudes de confiança ou a falta 

de confiança podem ser influenciadas tanto por experiências em pontos de acesso, como 

também por meio de atualizações de conhecimentos obtidas, através dos meios de 

comunicação, ou de outras fontes que estão disponíveis tanto para os leigos como para 

os peritos técnicos. Assim, ele sinaliza ―o fato de que pontos de acesso são locais de 

tensão entre ceticismo leigo e perícia profissional fazem delas reconhecidas fontes de 

vulnerabilidade para sistemas abstratos [...]‖ (GIDDENS, 1999, p. 94). 

Uma característica essencial levantada por Freidson refere-se à autonomia. Ele 

esclarece que ―a origem do controle da Medicina sobre seu próprio trabalho é, portanto, 

de caráter claramente político, envolvendo a ajuda do Estado no estabelecimento e na 

preservação da preeminência da profissão [...]‖ (FREIDSON, 2009, p. 43). Dessa forma, 

―[...] a característica mais estratégica e preciosa da profissão – sua autonomia – é, 

portanto, decorrente de sua relação com o Estado soberano, sem o qual ela não é, enfim, 

autônoma [...]‖ (FREIDSON, 2009, p. 43). Entretanto, sinaliza que essa autonomia 

profissional não é absoluta, e - especificamente no caso da Medicina - ela é vulnerável 

tanto ao controle não profissional do leigo quanto do Estado, na medida em que deve a 

ele sua proeminência. Assim, frisa-se, essa autonomia a que se refere o autor é 

contextual, política e histórica, ou seja, tem relação com o tempo e o espaço, conforme 

Machado (1996) também já observou em pesquisas realizadas no Brasil. Nesse sentido, 

compreende-se que as mudanças em curso tanto nas relações com o Estado, quanto na 

relação com a sociedade incidem sobre sua autonomia. Entre essas se destacam: ―[...] 

formação e hegemonização das organizações de saúde de cunho empresarial; os 

mecanismos reguladores governamentais; a incursão de novas profissões no mercado de 

trabalho; e aos avanços tecnológicos‖ (MACHADO, 1996, p. 70). 

Sendo assim, é essencial, segundo Freidson, pensar até que ponto a dependência 

com o Estado pode diminuir sua autonomia. Nesse sentido, ele adverte: 

[...] apesar de contextos políticos muitos variáveis, o Estado deixa 

sempre nas mãos da profissão o controle do aspecto técnico de seu 

trabalho. O que varia, de acordo com a relação estabelecida com o 

Estado, é o controle sobre a organização econômica e social do 

trabalho [...]. O importante é que o aspecto técnico do trabalho de uma 

profissão não pode ser avaliado nem controlado por outras ocupações 

em sua divisão de trabalho; a ausência de uma liberdade completa em 

relação ao Estado e, ainda, a ausência de controle sobre os termos 

socioeconômicos do trabalho não alteram significativamente seu 



68 
 

caráter essencial como uma profissão. Para ser livre uma profissão não 

precisa ser empreendedora de um mercado livre (FREIDSON, 2009, 

p. 44- 45). 
 

Quanto a esse aspecto, é interessante perceber que, sob a ótica do autor, mesmo 

não sendo detentor de uma autonomia em sentido amplo, cabe ao médico o controle do 

conteúdo, do aspecto técnico do seu trabalho, e isso significa a manutenção do seu 

reconhecimento social e a supremacia relativa à divisão do trabalho, uma vez que é seu 

ordenador em relação às demais; ou seja, dentro dessa lógica a autoridade do médico 

advém da tecnologia, do saber estruturado que organiza e hierarquiza o trabalho. Para 

aprender essa questão, considerando o pensamento de Freidson, entende-se que o 

mesmo converge para uma compreensão tanto em relação à sociedade como no que 

concerne à profissão, na qual a divisão social do trabalho é apreendida no interior de 

uma estrutura organizacional, como um método de interação social dentro da 

organização, de hierarquização das atividades em torno do trabalho médico e controlado 

por ele, e tem seu exercício assegurado pelo controle, seja ele feito por parte do Estado 

ou por meio da clientela e daqueles que se constituem seus semelhantes, por meio de 

uma rede de relações. Nesse aspecto, é salutar lembrar que o autor demonstra, por meio 

de sua análise empírica, que existem distinções dentro da própria corporação médica e 

que esses se adéquam de forma diferenciada às necessidades postas pela sua clientela de 

acordo com a origem social, o que evidencia, portanto, interesses econômicos. 

Nota-se que Freidson (2009) compreende a divisão social do trabalho 

diferentemente da visão marxista, na qual a divisão social do trabalho é apreendida na 

perspectiva de que ela resulta na fragmentação do trabalho, parcialização e leva à 

alienação do homem, quer na sua relação com a natureza e a sociedade quer no que se 

refere ao outro e está sedimentada em uma relação na qual um é detentor dos meios de 

produção e o outro vende a sua força de trabalho. Assim, ao entrelaçar os caminhos 

postos na análise de Freidson, percebe-se que o autor busca demonstrar não somente o 

monopólio do saber médico, suas competências, a hierarquização das funções, a divisão 

do trabalho, mas também, por consequência, a garantia de sua clientela. Dessa forma, 

para Dubar essa análise ―[...] leva a vincular a estruturação e a evolução de uma 

‗profissão‘ à construção e à racionalização de organizações, algumas muito próximas (o 

hospital, por exemplo) do modelo da grande empresa industrial ou da administração 

pública [...]‖ (DUBAR, 2005, p. 196). 

  Nesse sentido, o caminhar de uma profissão perpassa pela racionalização, ou 



69 
 

seja, observa-se que os pressupostos da organização científica se difundem, 

ultrapassando a fronteira da indústria e, nessa direção, a divisão técnica e social do 

trabalho se solidifica dentro da ideia da especialização técnica, da distribuição dos 

saberes, da hierarquização, fazendo emergir no trabalho em saúde, nas organizações dos 

serviços, o modelo taylorista/fordista; o que, de forma consecutiva, repercute nas 

relações sociais, na forma como interagem, no tipo de comunicação que estabelecem, 

provocando antagonismos, crises que refletem na construção social da identidade, na 

forma como significam e vivenciam suas experiências, uma vez que a racionalização 

não se limita às organizações produtivas, ela se faz sentir em todas as dimensões da 

vida, refletem na educação, na organização do serviços de saúde entre tantas outras 

esferas. 

   No entanto, não é possível, dizer que o lugar que ocupa no trabalho seja o único 

definidor, construtor do modo de agir, da identidade social dos trabalhadores em saúde, 

pois, devido às transformações societais, observa-se um deslocamento da esfera 

econômica, da racionalidade instrumental, para a volta do sujeito, capaz de intervir, de 

questionar, de posicionar-se frente às questões políticas, sociais no intricado das 

contradições que permeiam suas representações sociais e experiências. 

 

2.3 O TRABALHO EM SERVIÇO: SUAS TRANSFORMAÇÕES  E  O SEU  

SENTIDO 

 

O processo de modernização, as transformações sofridas no mundo do trabalho, 

a intensificação do uso das tecnologias, a globalização e suas variadas dimensões e a 

forma como vem se constituindo implica tanto uma reestruturação organizacional e 

produtiva a qual altera o processo de trabalho, como significa dizer que ela repercute e 

influencia as formas como os trabalhadores interagem no meio social, no contexto 

político, bem como  impacta nos saberes construídos, na formação da identidade dos 

atores e no sentido do trabalho. Dessa forma, as alterações na economia política e suas 

novas configurações, aliadas ao questionamento sobre a centralidade do trabalho na vida 

das pessoas, na contemporaneidade, têm suscitado um amplo debate teórico no qual se 

podem observar diferentes argumentos que buscam compreender as modificações no 

interior do processo produtivo.  

Assim sendo, entende-se que a forma como o trabalho vem se constituindo, este 

deve ser apreendido como movimento das condições sociais, históricas, econômica, 
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políticas, culturais, portanto, esse processo de mudança não caracteriza a 

descentralidade do trabalho na vida das pessoas, todavia, sua compreensão requer um 

olhar que possa apreender a totalidade do fenômeno em sua complexidade e 

diferenciação, o modo como se manifesta nas relações de saber-poder, no movimento 

dos sujeitos, nos conflitos do trabalho, no cotidiano, no âmbito dos contextos micro e 

também macros, diante da flexibilização contratual, da reorganização dos processos de 

trabalho frente à acumulação flexível e a heterogeneidade que marcam o setor de 

serviço, o qual vem se constituindo como o principal setor da economia. 

Afirma-se que as transformações ocorridas no final do século XX e o surgimento 

de um modelo denominado flexível, como tendência observada mundialmente, imprime 

novas formas de produzir conhecimento, informação - tanto quantitativa quanto 

qualitativamente -, além de difundir uma nova base técnica, propiciando, assim, uma 

reestruturação produtiva e organizacional do capital, a qual afeta o trabalho e também o 

cotidiano da vida social. Entre essas mudanças convém destacar a expansão do setor de 

serviços e os novos significados e contornos, uma vez que vem se firmando pela 

predominância do crescimento do trabalho vivo, marcando assim mudanças na estrutura 

ocupacional. Para Harvey: 

[...] a acumulação flexível envolve rápidas mudanças nos padrões de 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores como em regiões 

geográficas, criando por exemplo um vasto movimento no chamado 

‗setor de serviços‘, bem como conjuntos industriais, completamente 

novos em regiões até então subdesenvolvidas (HARVEY, 2007, p. 

140). 
 

Entende-se que o vasto movimento destacado por Harvey é apontado como uma 

das características da acumulação flexível e, nesse sentido, tendo em vista a sua 

diversidade, encontra-se dificuldade para definir o conceito de serviço. Nesse âmbito, 

surge também a questão relativa às profissões, à qualificação e sua importância na 

consolidação do modelo, acrescida de uma crescente participação da força de trabalho 

da população economicamente ativa; aliada ao fato, conforme informa Castel (2001), 

dos serviços sociais constituírem-se na segunda categoria de emprego. O autor esclarece 

que, para definir o setor de serviços, seguiu uma visão estruturalista, portanto entende 

que ―Serviços Sociais cobrem todo um campo de atividades públicas, bem como 

empregos relacionados ao consumo coletivo‖ (CASTEL, 2001, p. 229). 

Conforme o exposto, entende-se que o crescimento da força de trabalho nas 

atividades do setor de Serviço Social, em especial, chama atenção na medida em que é 
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também uma ação pública ou dirigida para a coletividade, contém em si características 

que o diferenciam de outros segmentos do setor de serviços. Considerando a 

conceituação de Castel, pode-se dizer que os serviços de saúde no Brasil se configuram 

no âmbito dessas duas dimensões: tanto como uma atividade do serviço público, direito 

garantido constitucionalmente - ofertado através dos serviços do Sistema Único de 

Saúde -, mas também como uma oferta coletiva apresentada pelo setor privado, tendo 

em vista que a Constituição Federal permite que os serviços de saúde sejam oferecidos 

pelo segmento do setor privado, regulados pelo Estado. Em outras palavras, convive-se 

com a dualidade entre o público e o privado quando se trata de saúde no país; registra-se 

que atualmente no Brasil esse segmento representa parte expressiva da economia, haja 

vista que, conforme dados do IBGE (2009, apud Machado; Oliveira; Moyses, 2010), o 

crescimento do setor saúde é responsável por mais de 10% da massa salarial do setor 

formal, representa 4,3% da força de trabalho ocupada, gera postos de trabalhos de 3,9 

milhões, sendo que 2,6 milhões são de vínculos formais, 690 mil sem carteira assinada e 

611 mil profissionais autônomos. 

Mediante análise do enunciado retro, entende-se que o setor de saúde, parte 

constitutiva do trabalho em serviço, traz em si implicações e requer uma aproximação 

em relação ao debate teórico acerca do setor de serviços, no sentido de buscar 

compreender as alterações no trabalho em saúde, no processo de trabalho, em especial 

no espaço dos serviços públicos. Ademais, no campo teórico, verificam-se diferenças, 

controvérsias relativas à dificuldade de mensuração, e a heterogeneidade presente nesse 

setor, fazendo surgir divergências quanto a sua definição e aos critérios de 

racionalidade.   

 Percebe-se que é pertinente trazer para a discussão o pensamento de Offe31, na 

medida em que esse autor faz uma distinção relativa à constituição da estrutura social, a 

qual tem duas funções: a primeira é a satisfação social em relação às condições físicas 

de sobrevivência, ou seja, refere-se às atividades produtivas; a segunda são as atividades 

que dizem respeito à reprodução das estruturas formais da manutenção da sociedade. 

Assim, o setor de serviços tem uma função de produção e certificação da forma 

conforme, pode-se perceber na transcrição a seguir: 

Seu cerne consiste na afirmação de que o setor de serviços abrange a 

totalidade daquelas funções no processo de reprodução social, 

voltadas para a reprodução das estruturas formais, das formas de 

circulação e das condições culturais paramétricas, dentro das quais se 

                                                           
31

 Para maior aprofundamento da obra do autor ver – OFFE, 1999. 
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realiza a reprodução material da sociedade. O conceito da ‗reprodução 

das estruturas formais‘, enquanto instrumento para a determinação 

sociológica de atividades do setor de serviços, é entendido de modo 

conscientemente amplo: ele compreende a manutenção das condições 

físicas da vida social, do sistema de normas culturais e legais, a 

transmissão e o desenvolvimento do acervo de conhecimento de uma 

sociedade, seus sistemas de informação e circulação [...]. (OFFE, 

1999, p. 15). 

Ao analisar a transcrição retro, nota-se que o autor parte de uma concepção de 

serviços como aquele que é voltado para a reprodução social, a exemplo da saúde, e 

esse posicionamento o leva a classificá-lo como possuidor de critérios de racionalidade 

diferenciado. Em continuidade ao seu pensamento, Offe decompõe o setor em três 

campos e estabelece distinção entre os serviços comercias, no qual o consumidor tem 

papel preponderante; os serviços internos à organização que têm a função de 

acompanhamento do processo de produção; e os serviços públicos que têm valor de uso. 

Assim, Offe pontua que, diante da elevação de custos com os serviços, há necessidade 

de estratégia de enfrentamento do problema, a exemplo da mecanização, racionalização 

organizacional e externalização, e evidencia as dificuldades pertinentes a cada uma 

delas. 

 Nos serviços públicos, segundo Offe (1999), existe a questão da introdução ou 

não da racionalização em determinados momentos, e o seu tipo depende de decisões 

políticas e da correlação de força dos diversos atores envolvidos, diferentemente do que 

ocorre no setor privado onde a lógica de racionalização é a mesma da indústria.  

De acordo com Offe esse distanciamento da esfera pública das condições para 

aplicabilidade de critérios da racionalidade do mercado diz respeito ao fato de que são 

avaliados pelo valor de uso, e exclui critérios de rentabilidade como indicador do 

volume e composição dos serviços organizados no âmbito da esfera pública estatal. O 

autor acrescenta que mesmo nos casos em que a análise custo-benefício seja 

considerada para avaliação de programas estatais de prestação de serviços ―[...] não 

significa dizer que a esfera pública possa limitar a sua oferta de serviços estritamente 

aos serviços mais ‗rentáveis‘‖. (OFFE, 1999, pp. 28-30). 

Em continuidade Offe argumenta quanto aos motivos que levam ao crescimento 

do setor e as estratégias da socialização dos custos crescentes de reprodução dos 

trabalhadores diante das exigências circunstanciadas pelos conflitos trabalhistas. 

Acrescenta, ainda, a impossibilidade de transposição da racionalidade formal do 

trabalho industrial (taylorizado), para os serviços, em função de suas especificidades.  
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Dentre estas, destaca a necessidade de os serviços serem dotados de uma maior ou 

menor disponibilidade, a exemplo do que ocorre no fato de todo consultório médico ter 

que estar preparado para casos excepcionais, tanto em suas instalações quanto no que se 

refere à capacidade médica, pois as mesmas não podem ser reduzidas, uma vez que isto 

implicaria a falta de confiabilidade (OFFE, 1999). 

Sob a ótica de Offe, essa configuração - que diz respeito ao aumento do setor de 

serviços e suas várias interfaces - traz em si consequências advindas da aplicação de 

medidas racionalizadoras tanto no que tange aos clientes, quanto em relação à força de 

trabalho. Acrescenta, também, entre as consequências, o fato de haver dificuldades de 

controle e fiscalização do trabalho em serviços, uma vez que estes pouco se submetem 

às regras de controle burocrático das instituições, conforme se pode perceber no 

enunciado a seguir: 

Os critérios de racionalidade desenvolvidos para a utilização e o 

controle da força de trabalho na produção capitalista de mercadorias 

podem ser transferidos para a "produção" de ordem e normalidade, 

pelo trabalho em serviços, apenas dentro de limites estreitos e, mesmo 

assim, apenas através de uma redução no grau de racionalidade 

"formal". Isto significa, "inversamente", que embora a esfera do 

trabalho em serviços (públicos e privados) não esteja absolutamente 

"liberada" do regime de racionalidade formal econômica, baseada no 

salário, ela se tornou um "corpo estranho" separado, mas 

funcionalmente necessário, que é limitado externamente (mas não 

estruturado internamente) por aquela racionalidade econômica. É esta 

diferenciação no interior do conceito de trabalho que me parece 

constituir o ponto mais crucial de sustentação ao argumento de que 

não se pode mais falar de um tipo basicamente unificado de 

racionalidade, que organizaria e governaria o conjunto da esfera do 

trabalho. O crescimento de um trabalho em serviços mediador, 

regulador, ordenador e normalizador não pode, portanto, ser 

interpretado através do modelo de uma "totalização" da racionalidade 

do trabalho, baseada na produção técnico-organizacional e 

economicamente eficiente de mercadorias por trabalhadores 

assalariados. (OFFE, 1989, pp.8-9). 
 

Nessa reflexão o autor sugere que, devido às especificidades do trabalho em 

serviço, o mesmo encontra-se diante de duas racionalidades – uma baseada no controle 

direto das atividades e outra resultante de uma racionalidade baseada na função 

mediadora - indicando que o trabalho nos serviços públicos e privados, mesmo sendo 

considerado necessário e baseado na forma salarial, encontra-se no âmbito da mediação, 

o que significa dizer que ―[...] as atividades em serviços devem lidar com dilemas entre 

normas e ‗caso‘, que não podem ser resolvidos através da estandartização completa nem 

através da individualização completa [...]‖ (OFFE, 1999, p. 138). Entre outras questões 
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isso traz consequências para as diferenciações advindas quando os serviços são 

prestados ao nível individual – os quais devem estar amparados na dimensão ética 

profissional, na normatização, nos conhecimentos técnicos, nas qualificações sociais e 

as interações – e o nível organizacional que ocorre na forma de relação de trabalho 

contratual, como por exemplo, no caso da educação, em que os critérios de 

racionalidades entram em embate com a necessidade de autonomia e flexibilidade 

(OFFE, 1999). 

Essa distinção e os critérios postos pelo autor permitem dizer que ele se limita a 

entender o trabalho como aquele baseado na racionalidade econômica, ou seja, para 

Offe, o trabalho em serviço não se configura como trabalho produtivo. Sob a ótica de 

Hirata, a concepção de Offe é extremamente restritiva, por isso sugere integrar na 

análise o trabalho e a comunicação, o trabalho desde o setor de serviços até o trabalho 

doméstico. No entender da autora: ―[...] uma visão europocentrista, que não leva em 

conta a divisão internacional do trabalho, que concentra cada vez mais nos países ditos 

‗subdesenvolvidos‘ ou ‗semi-industrializados‘ as atividades labour-in-tensive.” 

(HIRATA, 2000, p. 137). 

Ademais, vale acrescentar que essa expansão do setor de serviços que acontece 

no campo da reprodução da força de trabalho, voltada para o atendimento das 

necessidades sociais - a exemplo da educação e da saúde, áreas marcadamente de 

grande valor de uso social e coletivo -, configura-se de forma complexa e contraditória, 

pois, é possível observar sua crescente mercantilização, aliada ao declínio do estado de 

bem-estar. 

Entende-se que o aumento da mão de obra da força de trabalho em um setor, 

independente do seu modo de produção - trabalho morto ou vivo -, aliado à 

predominância de uma forma ou outra em determinado momento histórico, não pode ser 

compreendido como superioridade, por exemplo, do setor industrial - considerando a 

sua racionalização científica - em relação ao setor de serviços, pois, tanto o trabalho 

para a produção como para a reprodução social são fundamentais na sociedade 

contemporânea, para a vida em sociedade. Compreende-se que devido ao crescimento 

do setor serviços está ocorrendo uma reorganização global do capital que ultrapassa a 

ideia de tempo e espaço e se dissemina por meio das inovações tecnológicas, e 

estabelece formas de produção marcadas pela flexibilidade dos processos produtivos, 

precariedade dos direitos trabalhistas, significando que mudaram as normas, mas o 

trabalho continua sendo o organizador do sistema mesmo diante da heterogeneidade do 
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trabalho assalariado, uma vez que se constitui como uma necessidade objetiva, 

acompanhada de um dever moral, ético, portanto reflete na subjetividade do trabalhador 

e continua como força construtora de novas identidades e produtora de sentido. 

Dubar, ao falar do sentido do trabalho, explicita: 

[...] chamo de ―sentido do trabalho‖ o componente das identidades 

profissionais que concernem à relação com a situação de trabalho, ao 

mesmo tempo a atividade e as relações de trabalho, o auto-

comprometimento com a atividade e o auto-reconhecimento pelos 

parceiros (notadamente os que julgam o resultado)
32

 (DUBAR, 1991, 

apud DUBAR, 2009). 
 

Nessa direção, cabe dizer que o sentido do trabalho se constrói a partir da 

relação do trabalhador tanto com as condições objetivas - a situação do trabalho e sua 

própria atividade, o modo de realizá-la, seu processo - como também subjetiva que diz 

respeito à forma como o trabalhador introjeta para si, o compromisso com sua atividade, 

a satisfação, aliada ao reconhecimento pelo outro, daqueles que avaliam o resultado do 

seu trabalho, conforme informa o autor. 

Esse caminho de reestruturação do capital, de novas formas organizacionais 

evidencia novas relações de poder, exigências de novas competências e uma crescente 

valorização do conhecimento - seja científico ou tecnológico – o que introduz novas 

discussões teóricas em torno da categoria trabalho fazendo surgir novos paradigmas que 

buscam explicar o papel do trabalho na socialização dos sujeitos em contraponto à 

forma clássica. 

  Para Marx, o processo de sociabilidade do homem ocorre na relação entre 

trabalho, sociedade e linguagem; o trabalho é a categoria central, fundante do ser social, 

na qual se pode observar uma dupla transformação, conforme expressa: ―[...] por um 

lado, o próprio homem que trabalha é transformado pelo seu trabalho. Por outro lado, os 

objetos e a força da natureza são transformados em meios, em objetos de trabalho, em 

matéria prima, etc.‖ (MARX, 1985, p. 16). Já Habermas (1987), sem refutar a categoria 

trabalho, estabelece a linguagem como marco explicativo importante, em que a ação 

comunicativa é sustentada nessa relação intersubjetiva, norteada para a 

comunicação/compreensão dos indivíduos, para tanto defende que a articulação entre a 

linguagem e o trabalho converte-se naquilo que ele denomina mundo da vida, sendo 

este o ponto central, fundante do que se pode chamar de socialização. Para ele, o mundo 

                                                           
32

  Não se utilizou a expressão (sic) junto às palavras com hífen, haja vista que a obra data de 1991, 

quando ainda não vigorava a Reforma Ortográfica e uso do hífen era opcional nas palavras com o prefixo 

auto. 
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da vida é: 

[...] o lugar transcendental onde o que fala e o que ouve se encontram, 

onde elas podem reciprocamente colocar a pretensão de que suas 

declarações se adequam ao mundo (objetivo, social ou subjetivo) e 

onde eles podem criticar e conjugar a validade de seus intentos, 

solucionar seus desacordos e chegar a um acordo [...] (HABERMAS, 

1987, p. 52). 

Considerando o enunciado, observa-se que o autor compreende que é nessa 

conexão entre trabalho e linguagem que ocorrem os processos de socialização e 

emancipação humana. Ou seja, para Habermas é na interação entre agir comunicativo e 

agir instrumental que se produz o processo de socialização. 

Eu entendo a evolução social como um processo de diferenciação de 

segunda ordem: sistema e mundo da vida são diferenciados no sentido 

de que aumentaram a complexidade de um e a racionalidade do outro. 

Mas não é somente nisso que o sistema e o mundo da vida se 

diferenciam; eles se diferenciam um do outro de modo simultâneo 

[...]. (HABERMAS, 1987, p.52). 

A partir do exposto, ressalta-se que quando se refere ao processo de evolução do 

homo sapiens, da evolução social, Habermas considera uma diferenciação - no seu 

entender de segunda ordem - entre aquilo que se denomina o mundo da vida  - o locus 

da intersubjetividade - de construção de identidade dos seres e a sua crescente 

complexidade; e o  sistema  – marcado pela intensificação, ampliação e dominação da 

racionalidade - o qual compreende as esferas econômicas, políticas, científicas,  que se 

desenvolve no  interior do sistema e se  sobrepõe à esfera da comunicação, da interação. 

Para tanto, Habermas (1987) defende que o processo de socialização ocorre nas 

relações sociais e sucede de forma mais proeminente a partir do agir comunicativo. 

Dessa forma, o sujeito não pode ser apreendido de forma limitada, restrita a uma 

categorização, ao agir instrumental; sua socialização constitui-se por meio do 

autorreconhecimento, de relações socialmente produzidas: tanto subjetivas como 

objetivas, na relação com o outro. Assim, o sujeito, compreendido como ator social, é 

aquele implicado, constituído por suas experiências e representações e com condições 

de discutir e revalidar as regras sociais, construir novos acordos, conjugando 

competências sociais para além das competências técnico-instrumentais, conforme 

informa Habermas. 

 Sob esse prisma, a relação entre trabalho e educação ganha um novo sentido, a 

qualificação não pode ser restringida à qualificação do trabalho para o cargo, assim 

como a formação não deve ser entendida como restrita ao espaço da escola, do sistema 

educacional; deve-se caminhar para a constituição de uma educação ampla e 
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multilateral, que socialize os conhecimentos, reaproxime concepção e execução, 

ultrapasse a esfera do trabalho na construção de sujeitos políticos, autônomos e seja 

capaz de interferir na sociedade e contribuir para a sua transformação, possibilitando 

que este desenvolva seu potencial na condição de sujeito. 

Na verdade, isso supõe a compreensão que ―[...] a subjetividade edifica-se e se 

desenvolve pelas relações com o outro.‖ (DUBAR, 2009, p. 260). Pois, é nessa 

correlação, no processo de mediação, no seio dos conflitos e crises que o sujeito se 

constitui como ator. De acordo com Dubar: 

 Ser sujeito é ser capaz de construir, ao longo de sua vida, relações de 

reconhecimento mútuo. Ser sujeito é, primeiramente, recusar, para si 

como para os outros, as relações de dominação e sujeição, de 

autoridade imposta arbitrariamente, de desprezo e subordinação 

pessoal [...]. Ser sujeito é também poder ser ator de sua vida familiar, 

profissional e política. É poder entrar voluntariamente em ações 

coletivas suscetíveis de melhorar sua própria sorte e dos mais 

desprovidos [...] (DUBAR, 2009, p. 260- 261). 

 

Decerto o sujeito aqui apreendido forma-se na relação com o outro, é 

protagonista no cenário da vida, se faz emergir nas relações de poder, reconstrói sua 

identidade em torno de princípios éticos, posiciona-se, expressa-se na linguagem, na 

ação comunicativa, produz uma nova subjetividade. ―Essa é a razão pela qual ela não 

pode ocorrer sem crises e por que estas assumem a forma de crises existências e 

subjetivas.‖ (DUBAR, 2009, p. 263). 

 

2.4 IDENTIDADE PROFISSIONAL: ATRIBUIÇÃO E PERTENCIMENTO 

Quando se analisam as atuais metamorfoses pelas quais o mundo do trabalho 

vem passando, diante das altas taxas de desemprego e da exclusão de jovens do 

mercado de trabalho, de transformação dos processos de trabalho, exigências de novas 

qualificações, de incertezas, de mobilidade interna, mudança nos conteúdos do trabalho, 

perda do poder aquisitivo, tudo isso ecoa na construção da identidade profissional, pois, 

de acordo com Dubar (2005), entende-se que todas essas mudanças não podem ser 

confundidas com a perda da centralidade do trabalho; para o autor, o trabalho continua 

central tanto na vida pessoal como na vida social, sendo, além disso, uma categoria 

analítica basilar para a produção do conhecimento. (Grifamos).  Para Dubar: 

A privação de trabalho é sofrimento íntimo, um golpe na auto-estima33
 

                                                           
33

 Não se utilizou a expressão (sic) junto às palavras com hífen, haja vista que a obra data de 1991, 

quando ainda não vigorava a Reforma Ortográfica e uso do hífen era opcional nas palavras com o prefixo 

auto. 
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tanto quanto uma perda de relação com os outros: uma ferida 

identitária geradora de desorganização social. Inversamente, o fato de 

ser reconhecido em seu trabalho, de travar relações – mesmo 

conflituosas – com os outros e de poder se empenhar pessoalmente em 

sua atividade é, ao mesmo tempo, construtor da identidade pessoal e 

de criatividade social [...] (DUBAR, 2005, p. XXII). 
 

Essa interpretação reafirma a discussão aqui já posta. Assim, ao refletir quanto a 

esse processo, e considerando as transformações sofridas, em particular referindo-se à 

reestruturação organizacional do trabalho em saúde no serviço público, é factual suscitar 

o debate sobre o modo como os profissionais médicos articulam a transação objetiva e 

subjetiva, qual significado, como manifestam a ideia de pertencimento ao sistema 

público de saúde e constroem sua identidade profissional. Para tanto, apreende-se que: 

[...] a identidade nada mais é que o resultado a um só tempo estável e 

provisório, individual e coletivo, subjetivo e o objetivo, biográfico e 

estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, 

constroem os indivíduos e definem as instituições [...] (DUBAR, 

2005, p. 136). 

Destaca-se que o processo de construção da identidade é resultante da inter-

relação dos fenômenos entre si; um conjugado de significados, que se constrói na 

interface entre o individual e o coletivo, na sua interação, portanto tem relação com a 

trajetória pessoal dos sujeitos, a forma como internalizam, mas também com a estrutura 

institucional, a ação na qual os indivíduos estão imbricados e que se constitui como área 

de identificação social. 

Dessa forma, Dubar chama a atenção para a necessidade de articular dois 

processos heterogêneos: atributo e pertencimento; os dois utilizam categorias, as quais 

nem sempre coincidem. Nesse sentido, ele destaca que o primeiro se refere: 

[...] à atribuição da identidade pelas instituições e pelos agentes que 

estão em interação direta com os indivíduos. Só podem ser analisado 

no interior dos sistemas de ação nos quais os indivíduos estão 

implicados, e resulta de ―relações de força‖ entre todos os atores 

envolvidos e da legitimidade – sempre contingente – das categorias 

utilizadas. ―A formalização‖ legítima dessas categorias constitui um 

elemento essencial desse processo que, uma vez concluído, se impõe 

coletivamente, ao menos por um tempo, aos atores implicados [...] 

(DUBAR, 2005, p. 139). 
 

A partir dessa percepção, pode-se dizer que a identidade para o outro só pode ser 

apreendida na singularidade das instituições, no contexto de ação no qual os diversos 

atores estão envolvidos, ou seja, indivíduos e gestores do sistema, que são seus agentes, 

pois, reconhece-se que ela é permeada por relações, algumas vezes antagônicas, das 
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lutas travadas entre esses diversos atores, as quais imprimem sentidos e significados às 

categorias socialmente postas, designação profissional, por exemplo, e essas se 

legitimam, mesmo que por um período, junto aos atores neles implicados, conforme 

salienta Dubar. Em relação ao segundo processo heterogêneo, o pertencimento, este se 

refere 

[...] à incorporação da identidade pelos indivíduos. Elas só podem ser 

analisadas no interior das trajetórias sociais e nas quais os indivíduos 

constroem identidade para si [...]. Estas também utilizam categorias 

que devem ser legítimas para o próprio indivíduo e para o grupo o 

qual ele define sua identidade-para-si (DUBAR, 2005, p. 139). 
 

Desse modo, é possível entender, conforme informa Dubar, que a construção das 

identidades sociais se processa na articulação das transações externas e internas. Para o 

autor, ―[...] a construção das identidades se realiza, pois, na articulação entre os sistemas 

de ação, que propõem identidades virtuais, e as ‗trajetórias vividas‘, no interior das 

quais se forjam as identidades ‗reais‘ as quais os indivíduos aderem [...]‖ (DUBAR, 

2005, p.140). Em continuidade ao seu pensamento, o autor esclarece que dentro das 

categorizações utilizadas, tanto pelo processo biográfico (identidade para si) quanto 

pelo relacional (identidade para o outro), sabe-se que pode haver variações entre as 

categorias que os sujeitos utilizam ao longo de sua vida, para se autoidentificar, do 

mesmo modo que elas também podem não ser comparáveis, podendo estar relacionadas 

às fases da vida, ou, ainda, podem ser entendidas como ―[...] variáveis tanto de acordo 

com os espaços sociais onde exercem as interações como de acordo com as 

temporalidades biográficas e históricas em que se desenrolam as trajetórias [...]‖ 

(DUBAR, 2005, p. 143-144). 

Todavia, quando se trata da identidade para o outro, Dubar informa que as 

categorias são mais analíticas, trata-se de categorias sociais que servem para incluir 

praticamente todos os indivíduos de uma mesma geração e buscam combinar o 

pertencimento e a posição  profissional com  o nível de escolaridade e o tipo de estudo. 

Consoante se expressa ―[...] essas categorizações legítimas influenciam  o processo de 

construção das identidades para si. Mas, elas não determinam nem as  fixam de uma vez 

por todas [...]‖ (DUBAR, 2005, p. 145). Elas podem ser reconstruídas, ou seja, de um 

lado, as identidades sociais e reais devem ser reconstruídas pelos indivíduos de suas 

gerações a partir: 

1). das identidades sociais herdadas da geração anterior (―nossa 

primeira identidade social nos é sempre conferida‖, Laing, p.116); 2) 

das identidades virtuais (escolares) adquiridas durante a socialização 
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inicial (―primária‖); 3) das identidades possíveis (profissionais...) 

acessíveis no decorrer da socialização ―secundária‖ (DUBAR, 2005, 

p. 145). 

Continuando o pensamento de Dubar, por outro lado, ―[...] as próprias categorias 

pertinentes de identificação social evoluem no tempo e permitem antecipações 

recíprocas sobre as quais podem se enxertar as negociações identitárias [...]‖ (DUBAR, 

2005, p. 145).  Apreende-se, dessa forma, que no processo de reconstrução das 

identidades há que levar em conta: o contexto histórico, social, político, a conjuntura 

econômica, e a posição dos sujeitos como atores, a forma como internalizam  e 

significam  suas experiências e representações para fazer frente aos processos de 

negociações junto aos atores institucionais, já que estes  são marcos importantes e 

influenciam a constituição da identidade para si e para o outro, sobretudo quando se 

considera  a existência de períodos históricos marcados por crises e conflitos nos quais 

as negociações se convertem  em uma verdadeira arena de luta podendo marcar rupturas 

ou continuidade. 

Dubar chama a atenção, no interior desta discussão, para a importância e a 

legitimidade que as categorias sociais relativas ao campo escolar e profissional vêm 

adquirindo. Ele entende que isso se deve ao fato de o campo da formação, seja em 

relação à formação escolar seja referente à profissional – inicial, mas também 

permanente – e a esfera do trabalho e do emprego ―[...] constituem áreas pertinentes das 

identificações sociais dos próprios indivíduos.‖ (DUBAR, 2005, p. 146). Ele frisa que 

nem sempre foi assim, mas devido às modificações iniciadas com a crise que atingiu o 

modelo capitalista, e as transformações nas políticas de emprego e gestão ―[...] a 

‗formação‘ se tornou um componente cada vez mais valorizada não somente no acesso 

aos empregos, mas também das trajetórias de emprego e saídas de emprego.‖ (DUBAR, 

2005, p. 146). 

Em concordância com o autor, entende-se que, hoje, a formação, o processo de 

qualificação dos trabalhadores constitui-se numa questão essencial e implica um novo 

significado para a dimensão profissional e para o emprego, e isso significa dizer que 

essa situação se faz emergir junto aos profissionais médicos, no campo do trabalho em 

Saúde da Família, fazendo suscitar reflexões quanto às implicações em relação as suas 

aspirações, seu projeto de carreira, entre a dualidade da identidade para si e a imposta 

pelo outro. Essa situação será tratada, de forma específica, a partir da análise dos dados 

empíricos (Capítulos 3 e 4).   Entretanto, conforme alerta Dubar, essa legitimidade do 

campo escolar e profissional ―[...] não significa que seja necessário reduzir as 
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identidades sociais a status de emprego e níveis de formação [...]‖ (DUBAR, 2005, p. 

147), pois, o indivíduo antes mesmo de se identificar com uma formação ou grupo 

profissional, já na infância herda tanto a identidade de classe social, oriunda dos seus 

pais ou de quem os educa, como também a identidade sexual e a identidade étnica. 

Dubar afirma que: ―[...] é nas e pelas categorizações dos outros – e 

principalmente dos parceiros da escola (seus ‗professores‘ e seus ‗colegas‘) – que a 

criança vive a experiência de sua primeira identidade social [...]‖ (DUBAR, 2005, p. 

147). Nesse sentido, o autor aponta para a questão das estratégias identitárias que 

podem ser marcadas por continuidades ou rupturas, pois entende que, 

[...] dessa dualidade entre identidade para o outro conferida  e 

identidade para si construída, mas também entre identidade social 

herdada e identidade escolar visada, se origina um campo possível no 

qual se desenvolvem já na infância, na adolescência, e no decorrer da 

vida, todas as estratégias identitárias (DUBAR, 2005, p. 147). 
 

Nesse sentido, registre-se que ocorrem vários eventos, e são diversas as 

estratégias que se adotam. Dentre os acontecimentos mais significativos para a 

identidade social, Dubar refere-se ao confronto entre o momento da saída do sistema 

escolar  e o mercado de trabalho. Para o autor ―[...] a entrada em uma ‗especialidade‘ 

disciplinar ou técnica constitui uma ato significativo da identidade virtual [...]‖ (2005, p. 

148), mas, as implicações identitárias mais significativas ocorrem nessa confrontação, 

pois, entende que, 

Essa confrontação assume formas sociais diversas e significativas 

conforme os países, os níveis de escolaridade e as origens sociais. Mas 

é de seu resultado que dependem tanto a identificação por outrem de 

suas competências, de seu status e de sua carreira possível, quanto a 

construção por si do seu projeto, de suas aspirações e de sua 

identidade possível [....] (DUBAR, 2005, p. 149). 
 

Considerando as elucidações postas pelo autor, ao se reportar ao mercado de 

trabalho para os médicos no Brasil e em Portugal, mais especificamente para o sistema 

público de saúde, compreende-se que a particularidade, as singularidades desse contexto 

e dos atores envolvidos imprimem formas diversas para os diferentes trabalhadores em 

saúde.  Observa-se a defrontação de projetos antagônicos em um mesmo cenário frente 

à reestruturação organizacional e a exigências de novas competências, como o trabalho 

em equipe, para esses trabalhadores, em confronto com suas especialidades técnicas, 

seus saberes estruturados, a imagem que têm construído de si no processo de formação 

inicial. Dessa relação de confronto resulta a construção inicial de uma identidade 

profissional, conforme será abordado no capítulo quatro. 
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Quando se refere ao processo identitário relacional,  Dubar destaca o seguinte: 

[...] o investimento privilegiado em um espaço de reconhecimento 

identitário depende estreitamente da natureza das relações de poder 

nesse espaço e da posição que nele ocupam o indivíduo e seu grupo de 

pertencimento (...). A transação objetiva entre os indivíduos e as 

instituições é essencialmente a que se organiza em torno do 

reconhecimento ou do não reconhecimento das competências, dos 

saberes e das imagens de si que constituem os núcleos das identidades 

reivindicadas (DUBAR, 2005, p. 155). 
 

Essas colocações esclarecem que o espaço de reconhecimento identitário tem 

afinidade direta com as relações de poder engendradas nos espaços do trabalho, 

associadas à questão  do pertencimento ao  grupo profissional, a qual,  a depender da 

posição que ocupa o grupo, este pode se diferenciar da luta pelo reconhecimento de 

outros segmentos, todavia, não é o trabalho, a instituição onde trabalha o  único espaço 

de reconhecimento da identidade social. 

Ao tratar a identidade como espaço-tempo geracional, Dubar  acrescenta que: 

[...] a identidade social não é ―transmitida‖ por uma geração à 

seguinte, cada geração constrói, com base nas categorias e nas 

posições herdadas da geração precedente, mas também através das 

estratégias identitárias desenvolvidas nas instituições pelas quais os 

indivíduos passam e que eles contribuem para transformar realmente 

[...] (DUBAR, 2005, p. 156). 
 

Assim sendo, entende-seque é na articulação entre o processo biográfico e o 

processo relacional concernente ao reconhecimento que se observa ―[...] o espaço-tempo 

identitário de uma geração confrontada com as outras em trajetória biográfica e seu 

desenvolvimento espacial [...]‖ (DUBAR, 2005, p. 156). 

 É no decorrer desse complexo de transformações e contradições, no qual os 

profissionais médicos, outros profissionais de saúde e gestores estão envolvidos, que 

esses atores desenvolvem no seu trabalho, relações de poder e interagem na 

singularidade do seu contexto social, frente às suas experiências e representações, e 

essas só podem ser apreendidas na articulação entre o processo subjetivo e objetivo. 
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CAPÍTULO 2 - O TRABALHO DO MÉDICO NO CONTEXTO DO SISTEMA 

PÚBLICO DE SAÚDE: AS CONTRADIÇÕES E AS RELAÇÕES DE SABER-

PODER 

 

Este capítulo busca suscitar um debate relativo à especificidade que envolve o 

trabalho no campo da Saúde Pública, e articula a discussão em torno da profissão 

médica e da sua relação com a política de saúde, com a formação profissional, com as 

práticas de saúde e com as demandas por novas qualificações para o trabalho do 

profissional médico. Nessa perspectiva, a argumentação está subsidiada em dois pontos 

que respaldam esta abordagem. O primeiro diz respeito à dimensão política e social que 

envolve a construção e a constituição do processo de formação no campo da saúde.  O 

segundo está relacionado ao processo de trabalho em saúde, a sua dimensão na 

qualidade de um trabalho relacional, que compõe aspectos éticos-políticos e técnicos-

científicos e que imprime relações de saber-poder nas suas práticas, frente ao 

crescimento e ao fortalecimento das contradições estruturais que vêm marcando a 

profissão médica,  as quais incidem na construção da sua identidade. 

 

3.1. A MEDICINA MODERNA: A RACIONALIDADE MÉDICA, SEU SABER-

PODER E A RELAÇÃO COM O ESTADO  

 

A discussão acerca do trabalho médico, seu processo de qualificação e a 

construção da sua identidade passam, necessariamente, pelo debate sobre a constituição 

do saber, a racionalidade científica que baliza sua práticas e, em especial, sobre a sua 

relação com a medicina moderna e desta com o Estado, pois, reconhece-se que, 

historicamente, a medicina tem-se sedimentado a partir de uma aliança com o Estado, 

revelando a interface entre este e a profissão médica. Para Machado (2008) e Freidson 

(2009), essa aliança histórica tanto com a elite, compradores dos seus serviços, quanto 

com o Estado ―[...] que concede e garante, através de sistemas legais, a exclusividade de 

exercício, ou seja, o monopólio -, selou esse sucesso reconhecido em todo o mundo‖ 

(MACHADO, 2008, p.32). 

De acordo com Foucault: 

[...] a medicina moderna é uma medicina social que tem por 

bacground uma certa tecnologia do corpo social; que a medicina é 

uma prática social que somente um dos seus aspectos é individualista 

e valoriza as relações médico-paciente [...]; o capitalismo, 

desenvolvendo-se em fins do século XIX, socializou um primeiro 
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objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de trabalho. 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 

simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no 

corpo e pelo corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, 

antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma 

realidade bio-política (sic). A medicina é uma estratégia bio-política 

(sic) (FOUCAULT, 2010a, 79-80). 
 

Mediante o que foi dito por Foucault, observa-se a relação entre a medicina e o 

capitalismo, evidenciando que a primeira constitui-se como estratégia, o que denota um 

significado diferenciado a sua prática e na sua relação com o Estado, nota-se, também, 

em continuidade que ocorreram três etapas na formação da medicina moderna, as quais 

podem ser entendidas como: medicina de Estado, medicina urbana e medicina da força 

de trabalho. No seu entender, a medicina de Estado teve como seu expoente a 

Alemanha, e foi lá que se desenvolveu uma prática médica efetivamente centrada na 

melhoria do nível de saúde da população, e a polícia médica
34

 aplicada na Alemanha, no 

final do século XVIII e começo do século XIX, consistiu, entre outras questões, em: 

Um fenômeno importante de normalização da prática e do saber 

médicos. Procura-se deixar às universidades e sobretudo à própria 

corporação dos médicos o encargo de decidir em que consistirá a 

formação médica e como serão atribuídos os diplomas. Aparece a 

idéia (sic) de uma normalização do ensino médico e, sobretudo, de um 

controle pelo Estado, dos programas de ensino e atribuição dos 

diplomas. A medicina e os médicos são, portanto, o primeiro objeto de 

normalização. Antes de aplicar a noção de normal ao doente, se 

começa por aplicá-lo ao médico. O médico foi o primeiro indivíduo 

normalizado na Alemanha [...]; A criação de funcionários médicos 

nomeados pelo governo com responsabilidade sobre uma região, seu 

domínio de poder ou de exercício da autoridade de seu saber [...]; 

Aparece, neste momento, o médico como administrador de saúde 

(FOUCAULT, 2010a, p. 83). 
 

Considerando as características postas pelo autor, entende-se que as mesmas 

demonstram uma relação importante no que tange à formação médica, uma vez que 

evidencia a aliança entre o Estado e as corporações médicas, tanto em relação às 

práticas, como em relação ao saber médico caracterizando a ―normalização‖ do saber, 

ou seja, a formação e a regulamentação da profissão. Em sentido diferente do ocorrido 

na Alemanha, Foucault (2010a) aponta que a França constituiu a segunda direção da 

medicina social, mas que a mesma se configurou de forma diferenciada da Alemanha, já 

que cresceu a partir do desenvolvimento da urbanização. Entre as principais 

características ele destaca que: 

                                                           
34

 “A noção de Mediznichepolizei, polícia médica, foi criada em 1764 por W. T. Rau e trata de algo 

diferente de uma contabilidade de mortalidade ou natalidade.‖ (FOUCALT, 2010a, p. 83) 
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A inserção da prática médica em um corpus de ciência físico-química 

se fez por intermédio da urbanização. A passagem para uma medicina 

científica não se fez através da medicina privada, individualista, 

através de um olhar médico mais atento ao indivíduo. A inserção da 

medicina no funcionamento geral do discurso e do saber científico se 

fez através da socialização da medicina, devido ao estabelecimento de 

uma medicina coletiva, social, urbana. A isso se deve a importância da 

medicina urbana [...]; A medicina urbana não é verdadeiramente uma 

medicina dos homens, corpos e organismos, mas uma medicina das 

coisas: ar, água, decomposições, fermentos; uma medicina das 

condições de vida e do meio de existência [...]; trata-se de uma 

medicina muito mais próxima das pequenas comunidades, das 

cidades, dos bairros, como também não está ainda dotada de nenhum 

instrumento específico de poder. O problema da propriedade privada, 

princípio sagrado, impede que essa medicina seja dotada de um poder 

forte [...] (FOUCAULT, 2010a, p. 92-93). 
 

 Da análise do pensamento de Focault, depreende-se que é no âmbito da 

medicina urbana que este ganho corpus científico; o saber científico constitui-se, 

portanto, por meio do processo de socialização, da sua interação com o coletivo, 

todavia, a mesma não é dotada de poder forte devido à questão da propriedade privada. 

E, por fim, Foucault (2010a) destaca a terceira direção da medicina social 

esclarecendo que ―[...] aparece no século XIX e, sobretudo na Inglaterra, uma medicina 

que é essencialmente um controle da saúde e do corpo das classes mais pobres para 

torná-la mais apta ao trabalho e menos perigosa às classes mais ricas‖ (FOUCAULT, 

2010a, p. 97). Para o autor, 

[...] a medicina social inglesa, esta é sua originalidade, permitiu a 

realização de três sistemas médicos superpostos e coexistentes; uma 

medicina assistencial destinada aos mais pobres, uma medicina 

administrativa encarregada de problemas gerais como a vacinação, as 

epidemias, etc., e uma medicina privada que beneficiava quem tinha 

meios para pagá-la [...]. O sistema inglês possibilitava  a organização 

de uma medicina com faces e formas de poder diferentes segundo se 

tratasse da medicina assistencial, administrativa  e privada [...] 

(FOUCAULT, 2010a, p. 97). 
 

Compreende-se, a partir do enunciado, que fica provada a coexistência de uma 

medicina organizada para grupos específicos e com métodos e objetivos diferenciados, 

na qual o poder da medicina tinha relação direta com a finalidade de cada uma delas. 

Observa-se, nessa perspectiva, que a doença é percebida tanto como um problema 

clínico quanto sociopolítico. Portanto, vê-se claramente, através do exemplo dado pela 

Inglaterra a configuração inicial do que se pode chamar de Saúde Pública, corroborando 

uma relação diferenciada, ao tempo em que se configura uma aliança entre a medicina e 

o Estado, e entre este e o modo de produção capitalista; esse modelo frutificou e se 
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estendeu pelo mundo, confirmando aquilo  que Foucault inicialmente chamou a atenção, 

ou seja, que a medicina moderna é uma prática social e uma ―estratégia biopolítica‖ e, 

portanto, configura-se no âmbito das relações entre Estado e sociedade e à classe social.   

Desse modo, reconhece-se que a opção pelo modelo organizacional de saúde 

centrada na promoção da saúde e prevenção da doença, ou seja, nos cuidados em saúde 

primária, como já denotado, é também uma expressão política do Estado no 

enfrentamento das questões sociais; nesse sentido, encontra-se no seio das relações de 

produção e reprodução do capital e envolve questões econômicas e de interesse de 

classes e, dessa forma, expõe outra contradição, qual seja: a força que habilita e garante 

a saúde como direito universal e integral deixa espaço para que grupos privados 

transforme-a em mercadoria sob o jugo do poder de mercado onde as ações de 

assistência curativa e de reabilitação são mais rentáveis.   

 Acrescente-se que, para alguns autores, a Saúde Pública é portadora de uma 

gama de dimensões que envolvem desde a ideia de que a mesma é percebida tanto como 

sistema social como também um corpo teórico e prático e, portanto, um método de 

intervenção; ou, ainda, como um serviço público garantido pelo Estado ou mesmo 

entendida como saúde do público (TURNOCK, 2004 apud ALMEIDA, 2010, p. 80). 

Assim, considerando as dimensões que envolvem a Saúde Pública e tendo em vista o 

fato de a mesma sofrer influência do contexto, ao tempo em que evidencia uma relação 

entre o indivíduo e o ambiente, afirma-se existir um imbricamento entre a Saúde Pública 

e o Estado, o que significa dizer que é possuidora de uma natureza política e, portanto, 

ambos convivem em uma relação de interdependência. 

Por outro lado, também há que se considerar no âmbito da política de saúde, que 

a relação entre o Estado e a medicina é marcada por disputas, contradições e relações de 

poder. Assim, registra-se que, com a ampliação dos conhecimentos sobre anatomia, 

entre outros, aliada à descoberta das bactérias, observou-se uma dissociação entre os 

problemas sociais e médicos, e estes passaram a não ser percebidos de forma vinculada.   

Desse modo, a compreensão sobre a forma como se estrutura a identidade dos 

profissionais médicos deve considerar como essa prática se configura ao longo dos 

tempos, diante de condições históricas, sociais e culturais diferenciadas, nas quais o 

saber é parte estruturante do status do médico e tem relação com discurso científico, e 

este com sua prática, com os espaços institucionais e o poder dele imanente. 

Assim, entende-se, conforme informa Foucault, que: 
[...] o status do médico compreende critérios de competência e de 
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saber; instituições, sistemas, normas pedagógicas; condições legais 

que dão direito – não sem antes lhe fixar limites – à prática e a 

experimentação do saber. Compreende, também, um sistema de 

diferenciações e de relações (divisão das atribuições, subordinação 

hierárquica, complementariedade funcional, demanda, transmissão e 

troca de informações) com outros indivíduos ou outros grupos que têm 

eles próprios seu status (com o poder político e seus representantes, 

com o Poder Judiciário, com os diferentes corpos profissionais, com 

os grupos religiosos e, se for o caso, com os sacerdotes). Compreende, 

também, certo número de traços que definem seu funcionamento em 

relação ao conjunto da sociedade [...] (FOUCALUT, 2010c, p. 56 – 

57). 
 

O entendimento da proposição acima é de que o status do médico é mediado por 

um conjunto de relações que envolvem diversos segmentos e condições, as quais 

caminham no sentido de assegurá-lo, seja por meio do processo de ensino-

aprendizagem, no âmbito da formação, da racionalidade técnica, bem como por meio de 

uma divisão social e técnica que garante a hierarquização frente aos demais 

profissionais da saúde ou na relação que estabelece com o poder político, econômico, 

com outras disciplinas do conhecimento e a sociedade como um todo. 

Entretanto, as modificações que vêm ocorrendo na contemporaneidade e, 

sobretudo, a partir do marco histórico, segundo o qual ―[...] a saúde da população 

tornou-se uma das normas econômicas requeridas pela sociedade industrial [...]‖ 

(FOUCAULT, 2010c, p. 57), observa-se uma ruptura, pois a relação da fala médica e o 

seu poder, antes ligado diretamente ao personagem, ao emitente, foi modificada; para 

tanto, há que se considerarem outros lugares onde o discurso do médico encontra 

sustentabilidade; ademais, acrescenta-se que as mudanças estruturais, como a 

reestruturação produtiva do capital, ocorridas no final do século XX e a crescente 

ausência de uma prática reflexiva, interativa, de uma clínica centrada na subjetividade, 

no âmbito das relações interpostas pela predominância da tecnologia incidem também 

sobre as identidades pessoais e profissionais e modifica essas relações. 

Assim, é interessante notar como se organiza o discurso clínico, uma vez que o 

mesmo traz em si um conjunto de interações, tanto no domínio da objetividade como da 

subjetividade, o que denota que a sua conjugação se dá por meio de relações. Desse 

modo, Foucault destaca: 

Se no discurso clínico o médico é sucessivamente o questionador 

soberano e direto, o olho que observa, o dedo que toca, o órgão de 

decifração dos sinais, o ponto de integração de descrições já feitas, o 

técnico de laboratório, é porque todo um feixe de relações se encontra 

em jogo; relações entre o espaço hospitalar, como local ao mesmo 

tempo de assistência, de observação purificada e sistemática, e de 
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terapêutica, parcialmente testada, parcialmente experimental, e todo 

um grupo de técnica e de códigos de percepção do corpo humano – tal 

como é definido pela anatomia patológica; relações entre o campo das 

observações imediatas e o domínio das informações já adquiridas, 

relações entre o papel do médico como terapeuta, seu papel de 

pedagogo , seu papel de transmissor na difusão do saber médico e seu 

papel de responsável pela saúde pública no espaço social [...]. 
A medicina clínica [...] deve, sim, ser considerada como o 

relacionamento, no discurso médico, de um certo número de 

elementos distintos, dos quais uns se referiam ao status dos médicos, 

outros ao lugar institucional e técnico de onde falavam, outros à sua 

posição de sujeitos que percebem, observam, descrevem, ensinam etc. 

Pode-se dizer que esse relacionamento de elementos diferentes (alguns 

são novos, outros preexistentes) é efetuado pelo discurso clínico; é ele, 

enquanto prática, que instaura entre eles todo um sistema de relações 

que não é ‗ ―realmente‖ ‘ dado nem constituído a priori, e se uma 

unidade, se as modalidades de enunciação que utiliza, ou as quais dá 

lugar, não são simplesmente justapostas por uma série de 

contingências históricas, é porque emprega, de forma constante, esses 

feixes de relações (FOUCAULT, 2010c, 59-60).   

 

 Consoante as colocações feitas pelo autor, pode-se dizer que o discurso clínico, 

como resultante dessas relações, sinaliza que este deve ser observado sob o prisma do 

tempo e do espaço, uma vez que não deve ser estranho a ele. Ademais, é necessário ter 

em vista que o seu desenvolvimento, enquanto saber, evidencia sua interface com o 

poder, uma vez que a mudança processada na relação entre ―palavras‖ e ―coisas‖, entre 

a representação e o exterior refletiu, conforme demonstra Foucault (2011), tanto na 

prática como no saber médico tendo em vista que foi no século XVIII, com o fim da 

época clássica, que se fez emergir o Homem como ser superior aos demais, não mais em 

condição de igualdade com outros seres. Dessa forma, ―[...] se inverte no saber o jogo 

da finitude‖ (2011, p.217), ou seja, o Homem busca compreender a si mesmo, o mundo 

que o cerca por meio do trabalho, da linguagem e da vida; passa a ser sujeito e objeto do 

seu próprio conhecimento, fazendo emergir tanto um novo objeto, como um novo 

sujeito e, consequentemente, uma nova prática médica. 

Assim, Foucault (2011) chama a atenção no sentido de esclarecer que: 

Foi essa mudança que serviu de conotação filosófica para a 

organização de uma medicina positiva; e, inversamente, essa medicina 

foi, no nível empírico, um dos primeiros esclarecimentos da relação 

que liga o homem moderno a uma finitude originária. Daí o lugar 

determinante da medicina na arquitetura de conjunto das ciências 

humanas [...]. 
Daí também seu prestígio nas formas concretas da existência: a saúde 

substitui a salvação, dizia Guardia. É que a medicina oferece ao 

homem moderno a face obstinada e tranquilizante de sua finitude; nela 

a morte é reafirmada, mas, ao mesmo tempo, conjurada; e se ela 

anuncia sem trégua ao homem o limite que ele traz em si, fala-se 
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também desse mundo técnico, que é a forma armada, positiva e plena 

de sua finitude. Os gestos, as palavras, os olhares médicos tomaram, a 

partir desse momento, uma densidade filosófica comparável talvez a 

que tivera antes o pensamento matemático [...] (FOUCAULT, 2011, p. 

218). 
 

  Observa-se, portanto, a emergência da racionalidade médica
35

 e todo o poder 

que emana desse novo saber, como um campo específico que demarca o lugar da 

medicina na sociedade em todo o seu conjunto e sua transição epistemológica de uma 

arte de curar para uma disciplina das doenças. Assim, entende-se que essas 

transformações têm incidências identitárias importantes, uma vez que delimitou o lugar 

dos sujeitos; transferiu o olhar médico da saúde para observação da morte. Significou 

também uma separação entre a doença e o sujeito, pois este passou a ser visto como um 

objeto. 

 Ao longo do século XX, conforme vários estudiosos, observou-se o aumento de 

práticas tecnicistas, bem como transformações e continuações no que diz respeito a essa 

medicina moderna e a sua prática, significando que a relação entre o médico e sua 

prática é intercedida e sofre ―[...] influência recíproca entre mercado de trabalho, 

desenvolvimento científico (Grifamos), produção de serviços e atuação técnica do 

médico no cotidiano [...]‖ (SCRAIBER, 1989, p. 117), assim, quanto mais esse trabalho 

se torna mediado, tanto pelas questões micro, como pelas exigências de novas 

competências impostas pelo novo modelo de saúde, quanto pelas questões globais do 

desenvolvimento científico - a exemplo da intensificação do uso da tecnologia, do saber 

técnico-instrumental na mediação das relações médico-paciente -, observa-se que esse 

confrontamento  perturba as relações e as identificações anteriormente consolidadas em 

relação a si mesmo e dos outros para com eles. 

Dessa forma, compreende-se que o saber, conforme expressa Foucault, ―[...] é, 

também o espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos que se 

ocupa em seu discurso [...]‖ (FOUCAULT, 2010c, p. 204); isto, significa uma relação de 

poder que, no caso da medicina, a prática discursiva do médico assume - no âmbito do 

trabalho em saúde - o papel de ordenador, detentor exclusivo, autoridade; estabelecendo 

uma relação de poder diferenciada, assimétrica em relação ao conjunto dos profissionais 

da saúde. Para Foucault, ―o poder não é nem fonte nem origem do discurso. O poder é 

alguma coisa que opera através do discurso, já que o próprio discurso é um elemento em 
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 ―Aqui entendida não como uma racionalidade dos médicos, mas como uma racionalidade de um saber 

que parece conformar tanto o trabalho como a formação dos profissionais de saúde [...]‖ (MATTOS, 

2008, p. 320). 
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um dispositivo estratégico de relações de poder [...]‖ (FOUCAULT, 2010c, p. 253), 

mas, sendo o saber um lugar em que os conceitos se definem, isso exprime que esse 

saber também pode ser transformado e, portanto, as relações de poder também o serão. 

Assim, abre-se a possibilidade de ressignificar os saberes e práticas de saúde, 

através da qual as necessidades de saúde das pessoas, a subjetividade na prática clínica e 

o reconhecimento dos determinantes sociais no processo saúde-doença tornem-se eixos 

orientadores dos processos de qualificação dos trabalhadores inseridos no sistema 

público de saúde, no sentido de emergir novas relações entre os saberes no campo da 

saúde, uma vez que o saber se processa por meio de um conjunto de relações, que 

possui suas especificidades, contradições e que nessa interação se transforma; todavia, 

há que se reconhecer a necessidade de enfrentar questões como a clareza de que ―[...] a 

medicina possui um corpo de conhecimento fechado, específico, complexo [...]‖ 

(MACHADO, 1996, p. 32) e, esse monopólio (Grifamos) do saber médico tem-se 

traduzido em uma forma de garantir o poder e dificulta o trabalho em equipe.  

Ademais, entende-se que a conjugação de saber e força que ocorre no interior 

das relações de trabalho, sedimentada em uma ideia de autonomia e interdependência 

ainda muito presente nos discursos dos médicos, é estruturante da identidade 

profissional e dificulta a abertura para conhecimentos e práticas interdisciplinares. Por 

outro lado, há que se considerar, também, as diversas fases da vida laborativa desses 

profissionais inseridos no campo da prática, uma vez que ela pode significar maior ou 

menor resistência em relação às mudanças. 

 

3.2.  FORMAÇÃO E SUAS MULTIDIMENSIONALIDADES  
 

O conhecimento, entendido enquanto uma necessidade humana constitui-se no 

interior das relações sociais, assim a formação pressupõe um processo de influência 

mútua na qual os indivíduos, ao interagirem com a realidade histórica, se reconhecem 

na qualidade de sujeitos individuais e sociais, ao tempo que a transformam produzindo 

saberes e intervindo criticamente. Assim, percebe-se que o processo de formação é 

permeado pela existência de uma dimensão tanto objetiva, quanto subjetiva; é tanto uma 

formação geral como profissional e política, o que reafirma o seu aspecto histórico e 

social e sua relação com o trabalho. 

Para tanto, compreende-se, de acordo com Deluiz, que: 

A formação geral propicia os conhecimentos científicos que formam e 

modificam a estrutura mental e os instrumentos de pensamento e 

raciocínio lógico e científico para desenvolver as capacidades 
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cognitivas e operativas. A formação geral promove, pois o espírito 

científico que é, em última instância, crítico, através do qual os 

indivíduos podem compreender o mundo tecnológico, inserindo-se 

nele e na problemática que o circunda (DELUIZ, 1995, p. 178). 
 

A partir do exposto, observa-se que a compreensão da formação geral, assim 

entendida, requer o desenvolvimento de um processo educacional crítico, no qual os 

valores éticos e o conhecimento científico no processo formativo conduzam tanto para o 

desenvolvimento intelectual humano, quanto para uma apropriação técnico-científica 

enquanto dispositivos de uma ação de sujeitos autônomos capazes de enfrentar a 

realidade. Todavia, há de se atentar para as contradições internas e externas que operam 

no interior das relações, uma vez que o desenvolvimento científico e a educação sofrem 

determinações histórica e social e têm relação com uma formação social o que significa 

dizer que a educação deve caminhar no sentido de superar a ideia de adaptação ao 

sistema produtivo. 

Desse modo, a formação não deve ser entendida como restrita ao sistema formal 

educacional. Nessa perspectiva, a formação é uma prática reflexiva que cria 

subjetividade e intersubjetividade, que se articula tanto ao mundo do trabalho como o 

cultural e possui uma dimensão política, e, como um processo de socialização, é 

formadora de identidades individual e social. Assim, pode-se dizer, de acordo com 

Deluiz que: 

O termo ―formação‖ tem, portanto, um sentido multidimensional, que 

ultrapassa os limites estreitos do mundo do trabalho, significando o 

processo de conscientização através do qual o homem – pela 

realização de suas qualidades e capacidades (intelectuais, morais, 

físicas, estéticas) – se situa no conjunto da sociedade e da cultura, aí 

atuando e participando criticamente (DELUIZ, 1995, p. 178). 
 

Mediante análise dessa concepção, defende-se uma articulação entre teoria e 

prática; um processo de qualificação dos profissionais de saúde que articule os diversos 

saberes, supere a formação especialista no sentido da fragmentação do conhecimento, 

possibilite a comunicação, o diálogo entre os atores, e destes com o conhecimento, no 

sentido de conferir, por meio de um processo pedagógico, o exercício crítico da reflexão 

coletiva. Tal reflexão, ao mesmo tempo em que questiona a realidade, deve caminhar no 

sentido de ressignificação dos saberes e produzir uma nova prática no campo do 

trabalho em saúde pública, compreendendo este como uma responsabilidade coletiva, 

em um processo de reconstrução de sua identidade. 

Entende-se que a escola médica se constituiu, historicamente, como um espaço 
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privilegiado de manutenção da hegemonia
36

 médica. A racionalidade médica foi 

definindo processos pedagógicos e estes foram sendo produzidos a partir do saber 

médico e estendidos para as demais profissões de saúde, baseando-os em uma 

racionalidade técnica, na qual os conteúdos e os métodos não eram integrados, pois 

estava fundamentada em uma visão positivista da ciência, de fragmentação e linearidade 

do conhecimento, resultando na crescente especialização e na separação do corpo 

humano em objetos, o qual, ao construir seu próprio campo de conhecimento, separa-se 

e desvincula-se do todo. 

Por outro lado, ressalte-se que essa pedagogia, enquanto uma prática social 

sistematizada que expressa um saber específico está inserida no âmbito das relações 

produtivas e sociais, e se constitui, também, como uma expressão da divisão social e 

técnica do trabalho, das fronteiras entre as ações intelectuais e instrumentais ou, ainda, 

tem relação direta com a ordem racional da sociedade, com os paradigmas 

predominantes. De acordo com Feuerwerker (2002), é necessário considerar que a 

relação entre a educação médica e a prática insere-se no conjunto das relações 

econômicas, sociais, ideológicas e políticas de uma dada sociedade e seu contexto 

histórico e por elas são definidas; ou seja, as suas características são fundamentadas na 

concepção predominante em relação ao processo saúde-doença, ao saber prático e 

teórico sobre a doença, tanto quanto sobre a organização dos serviços de saúde, sua 

avaliação e lugar dos usuários nesse cenário. 

A partir da perspectiva posta, entende-se que há uma inter-relação entre prática e 

educação médica e o processo pedagógico. Nesse sentido, conforme expressa Almeida 

(1999), 

 [...] a prática médica hegemônica impõe suas próprias lei de 

funcionamento à formação médica, o que ocorre só até certo ponto. A 

educação médica possui relativa autonomia e, por vezes, chega a 

confrontar com as exigências provenientes da prática médica 

dominante [...] (ALMEIDA, 1999, p. 14). 
 

Assim, dada essa relativa autonomia por parte do sistema educacional, conforme 

explicita o autor, entende-se que mudanças nessa direção perpassam necessariamente 

pela ressignificação de conceitos e diretrizes institucionais, tanto no campo da saúde 

como da educação, das diretrizes curriculares e dos processos de qualificação dos 
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 Por hegemonia entende-se o poder político garantido pela dominação (coerção), mas também pela 

direção intelectual e moral (consenso); capacidade de formular uma proposta a partir do ponto de vista de 

um determinado grupo social, mas que , conseguindo adesão de outros grupos, se transforma em projeto 

comum, superando os corporativismo e as propostas antagônicas [...] (ALMEIDA, 1999, 14). 
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profissionais, no sentido de fazer valer uma nova cultura profissional a qual requer uma 

revisão em relação à forma como os atores se apropriam dos conhecimentos no sentido 

de transformar suas práticas baseando-as em valores éticos, políticos e tecnicamente 

competentes. Todavia, considerando as mudanças processadas na contemporaneidade, 

tanto no âmbito político, científico, econômico, social e diante do crescimento da 

competitividade e da individualidade no campo das relações, pode-se dizer que cada vez 

mais se torna complexa a construção desse ator. 

Nesse ínterim, é salutar trazer para o debate o conceito de profissão, uma vez 

que o mesmo possui uma dimensão tanto econômica como sociológica, segundo afirma 

Ramos.  De acordo com a autora, 

[...] as dimensões econômica e sociológica pressupõem uma dimensão 

ético-política que inspira pela característica de processo vivido na 

aquisição de uma profissão, as dimensões psicológicas e pedagógicas. 

A dimensão ético-política estabelece a relação entre a dimensão 

econômica da profissão e sua contribuição social [...]. (RAMOS, 

2006, p. 239). 
 

Desse modo, as características do processo vivido pelo sujeito na realidade, na 

família, na escola, na sua trajetória pessoal e em suas dimensões subjetivas são 

mediadas pelas práticas educativas no campo da profissionalização. Assim, 

considerando a profissão médica, há que se pontuar que o processo de formação, de 

iniciação do estudante se desenvolve por meio da interação, no sentido de desenvolver 

bem o seu papel, conforme denota Hughes (2011): 

Parte da cultura médica no mundo leigo é um conjunto de concepções 

sobre o próprio papel do médico e um conjunto de crenças sobre o 

ponto ao qual ele faz jus ao papel então concebido e a medida e as 

maneiras em que ele está aquém. Iniciação a uma nova função é tanto 

um parte da formação médica como é o aprendizado de técnicas; na 

verdade, parte dela é para aprender as técnicas de bem o papel. Um 

papel é sempre uma parte em algum sistema de interação do ser 

humano; sempre é jogado em frente a outras funções. Para jogar um é 

não jogar outro. Pode-se dizer que a aprendizagem da função médica 

consiste em uma separação, quase uma alienação, do estudante do 

mundo médico leigo; uma passagem através do espelho, assim que um 

tem vista sobre o mundo por trás-e vê as coisas como na escrita do 

espelho [...] (HUGHES, 2011, p. 119, Tradução nossa).
37 
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 Part of the medical culture of the lay world is some set of conceptions about the proper role of the 

physician and a set of beliefs about the extent to which he lives up to the role so conceived, and the extent 

to which and the ways in which he falls short. Initiation into a new role is as much a part of medical 

training as is the learning of techniques; indeed, part of it is to learn the techniques of playing the role 

well.A role is always a part in some system of interaction of human beings; it is always played opposite 

other roles. To play one is not to play another. One might say that the learning of the medical role consists 

of a separation, almost an alienation, of the student from the lay medical world; a passing through the 

mirror so that one looks out on the world from behind it, and sees things as in mirror writing […] 
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 Sob a perspectiva do entendimento retro, afirma-se que foi com base nessa 

cultura, que estava ancorada em uma imagem relativa ao papel adequado do médico, na 

necessidade de o estudante de medicina apreender seu papel, adquirir um novo status, 

na propagação de um distanciamento entre o mundo considerado leigo e o estudante, 

que foi sedimentado o processo de socialização dos estudantes de medicina por meio da 

educação médica.  Esse fato remete a outra discussão intimamente relacionada que diz 

respeito à entrada na universidade. De acordo com o pensamento de Coulon, esse fato é 

marcado pela necessidade de aprender um novo ofício, uma vez que ―[...] a entrada na 

vida universitária é como uma passagem: é necessário passar do estatuto de aluno ao de 

estudante. Como toda passagem ela necessita de uma afiliação [...]‖ (COULON, 2008, 

p. 31), o que denota que o sucesso na universidade passa necessariamente por essa 

aprendizagem e ―[...] que a entrada na universidade de nada serve se não for 

acompanhada por um processo de afiliação, ao mesmo tempo institucional e intelectual 

[...]‖ (COULON, 2008, p. 32) pois, a afiliação é ― [...] o método através do qual alguém 

adquire um status social novo [...]‖ (COULON, 2008, p. 32). 

Nesse sentido, entende-se que o estudante de medicina deve caminhar a fim de 

aprender os novos códigos e obter o reconhecimento por parte dos professores, pois, a 

política de educação médica é portadora de uma dimensão cultural, de valores, normas e 

dos ethos de seu tempo do qual os sujeitos são seus portadores. 

Essa dinâmica, quando vista sob o prisma das transformações sociais e políticas 

em curso, e diante das crescentes incertezas marcada pela complexidade do universo 

científico, econômico e cultural, vivenciadas na contemporaneidade, sobretudo após as 

transformações ocorridas nos anos 70 do século XX, significa também mudanças na 

cultura médica, e essas repercutem nas instituições de ensino sobre os profissionais 

médicos tanto no âmbito da objetividade como da subjetividade, ademais, a 

fragmentação e a desintegração do conhecimento, que foram a base do seu processo de 

formação, hoje vem sendo criticada e reconhecida como uma questão central, a qual 

deve ser revista. Para Ramos:  

Sob a ótica econômica, profissionalizar as pessoas significa formar os 

sujeitos para viverem do produto do seu trabalho, ocupando um lugar 

na divisão social e técnica do trabalho. Sob a ótica sociológica, essa 

inserção desenvolve no sujeito uma identidade sócio-profissional que 

se objetiva por meio do trabalho remunerado e pelo compartilhamento 

de regras socialmente pactuadas. Sob a ótica ético-política, 

                                                                                                                                                                          
(HUGHES, 2011, p. 119). 
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profissionalizar implica fazer interiorizar esse conjunto de regras que 

instalam e uma remuneração, destacando um valor de ordem social 

que supere o valor de mercado (RAMOS, 2006, 240). 
 

  Ante a perspectiva do enunciado, é possível desenvolver processos de formação 

dos trabalhadores em saúde, sob a ótica ético-política, sobretudo quando se consideram 

a especificidade e o valor de uso social que compõem o trabalho nessa área. O que 

significa, necessariamente, a superação de contradições e o enfrentamento das relações 

de força, saber-poder em nível micro e macro e no plano da subjetividade, bem como o 

reconhecimento da existência da cultura médica e seus mecanismo de socialização para 

fazer frente a essas questões, pois, entende-se que a emergência da individualidade, do 

reconhecimento da singularidade dos indivíduos põe em questionamento o modo de 

conformar esse e os interesses coletivos; há que se reconhecer que a dimensão da 

subjetividade e da identidade, bem como da individualidade, segundo Foucault (2010b), 

são, na contemporaneidade, questões políticas essenciais. Assim, o autor compreende 

que o problema é o sujeito da ação; ação esta na qual o real é transformado, o que 

significa a existência de uma dimensão subjetiva na ação e sua articulação com o real; 

para o autor, tanto a identidade como a subjetividade são determinadas por fatores 

políticos e pessoais. 

Todavia, as questões postas não anulam a necessidade, consequentemente, da 

ampla presença do Estado no sentido de assumir efetivamente a direção, tanto no que 

tange às políticas públicas - a política educacional - quanto em relação à política de 

saúde no sentido de mobilizar esforços para o financiamento, organização e gestão, bem 

como no sentido de superar as dicotomias e a presença de economia de mercado. 

No Brasil, o sistema de saúde é conformado pelos subsistemas público e privado 

e, apesar de atuarem na perspectiva da complementaridade, as diretrizes e os princípios 

que a constituem são diferenciados; em paralelo tem-se o sistema de saúde suplementar 

e reembolso direto, conforme esclarece Paim (2009).  A convivência dos três sistemas 

de saúde no país, em que a lógica de mercado cresce incessantemente condiciona cada 

vez mais a negação da saúde na sua condição de direito de cidadania e o seu 

crescimento como mercadoria na sociedade de consumo. O desenvolvimento econômico 

e social vivenciado no Brasil convive, na atualidade, com um crescimento ascendente 

do mercado da saúde no qual a presença do capital internacional e fundos de 

investimentos são uma realidade que empurra o setor saúde ao mercado subordinando a 

saúde a sua lógica de lucratividade. 
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Ademais, pontua-se que no país outras questões afetam e fragilizam o SUS, para 

além das já postas, pois, registra-se, já na década de 90 do século XX, segundo Bravo 

(2010), na política de saúde estatal brasileira medidas reformistas que no seu cerne são 

incompatíveis com o modelo de gestão deliberado constitucionalmente; exemplo disso, 

são as chamadas Organizações Sociais (OS)
38

, explicitadas no Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho de Estado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), bem 

como as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) em 1999 ―[...] 

que propõem a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

e institui o termo parceria‖ (BRAVO, 2010, p. 213). Acrescenta-se a esse cenário a 

proposta viabilizada no governo Luis Inácio Lula da Silva de criação das fundações 

estatais para a rede pública de hospitais. Essa proposta é consubstanciada em um novo 

modelo jurídico-institucional que altera substancialmente, entre outras questões, as 

relações de trabalho, pois a contratação dos trabalhadores é pelo regime celetista 

(Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT), rompendo, portanto com o Regime 

Jurídico Único (RJU); além disso, os planos de cargos, carreiras e salários são 

diferenciados na medida em que corresponde a cada fundação de modo distinto. 

Nesse ínterim, cabe sinalizar que outros países, assim como o Brasil, também 

sofrem reformas, ou em outras palavras contrarreformas, no setor saúde e nessa direção 

é salutar pontuar a relação entre o Estado português e a política de saúde  para além das 

―taxas moderadoras‖, que retiraram a gratuidade do direito à saúde conforme prescrito 

na Constituição da República. Portugal vem passando por um amplo e contínuo 

processo de reforma do sistema de saúde e, segundo a opinião de alguns autores (Rosa, 

2006; Bravo, 2010, p.), um dos marcos mais expressivos dessa reforma ocorreu em 

2002 que por meio da alteração na Lei nº. 48/90 e a promulgação de vários decretos-leis 

que facultaram a gestão dos serviços de saúde ao setor privado. Destaca-se, por 

exemplo, a Lei das Parcerias Público-Privados (PPP) que concedeu a construção e a 

exploração dos hospitais ao setor privado, bem como a transformação dos hospitais 

públicos em hospitais de S. A., além da revisão do contrato de trabalho dos profissionais 

de saúde. 

Outra ação que se destaca no cenário português refere-se à tentativa de o 

governo do PSD/PP (Partido Social Democrata/Partido Popular) transferir, parte ou a 

                                                           
38

 ―[....]. As OSs foram concebidas como instrumento para viabilizar as políticas públicas, podendo 

contratar funcionários sem concurso público, adquirir bens e serviços sem licitações e não prestar contas à 

administração pública [...] (BRAVO, 2010, p. 213) 
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totalidade da gestão dos centros de saúde - por meio de decreto-lei -, para as entidades 

públicas ou privadas. Rosa, (2006) e Bravo (2010) advertem que no governo posterior, o 

do Partido Popular (PP), houve a revogação do citado decreto-lei, no entanto as autoras 

esclarecem que não foi revogada a disposição da Lei de Bases da Saúde que também 

concede essa probabilidade. Em outras palavras não se observou uma ruptura ou 

alteração profunda na política de saúde do então Primeiro-Ministro Sócrates; ocorreram 

apenas algumas alterações e continuidades, a exemplo da mudança relativa à 

transformação dos Hospitais S.A. em Entidades Públicas Empresarias (EPE), com a 

prerrogativa de possibilitar a transferência da gestão destes para o setor privado. 

Também foi nesse período que ocorreu a reforma dos Cuidados em Saúde Primária, 

conforme se pode observar no capítulo 3, mais à frente. 

Assim, considera-se que os cenários políticos descritos trazem implicações na 

realidade dos dois países, tanto para a política de saúde na sua totalidade, como no que 

se refere às relações de trabalho, na medida em que se convive com uma 

heterogeneidade no mercado de trabalho médico, e essas questões dificultam a 

construção de um sentido de pertinência ao sistema público de saúde. Em outras 

palavras, essas questões remetem à necessidade de problematizar-se o tema e relacioná-

lo ao objeto de estudo, uma vez que as mudanças processadas no mundo do trabalho 

incidem sobre o modo como acontece a formação dos sujeitos e na relação entre 

trabalho e educação. No plano da educação e da escola médica, deve-se observar que, 

historicamente, as mesmas caminharam no sentido de desenvolver uma concepção que 

estava sedimentada no reconhecimento de que a prática médica encontra no sujeito as 

suas características, sejam elas relativas ao desenvolvimento da sua capacidade técnico-

científica ou da dimensão vocacional baseada em uma cultura na qual o estudante deve 

aprender como tornar-se médico. 

Acrescenta-se que ao longo do tempo os espaços de formação foram percebidos 

como um locus privilegiado de manutenção da ideia de que sua prática é tanto 

individual como independente e, por si só, afastada das demais profissões, significando 

uma construção mais próxima do imaginário de prática do que a concretude da realidade 

em que se insere, em uma imagem de autonomia plena acrescida de uma dificuldade 

crescente de fazer valer o trabalho interdisciplinar. 

Esse fato repercute na imagem que eles têm de si e na forma como a sociedade 

os reconhece; reflete-se, também, na construção da sua identidade profissional, a qual 

pode sofrer um enfraquecimento, diante do fortalecimento das contradições estruturais 
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que vêm incidindo sobre a profissão médica - como por exemplo, as transformações do 

modo de produção, entre outras questões -, aliadas à crescente regulação do Estado, à 

perda da centralidade na definição do conteúdo dos currículos, juntamente com o 

crescimento de ―[...] uma clientela mais informada e mais organizada que tem 

desenvolvido resistência à autoridade médica e ativamente tem buscado participar nas 

decisões relativas a sua própria saúde, desafiando a autonomia da medicina [...]‖ 

(MACHADO, 1996, p. 44).   

Nota-se que a formação profissional dos médicos estava centrada nesses 

pressupostos, mediada pelo processo pedagógico no qual o currículo, os métodos e as 

técnicas caminham no sentido de garantir a perpetuação da cultura médica, a 

manutenção da sua autoridade, conforme informa Hughes: 

Educação médica é o conjunto de processos pelos quais a cultura 

médica é mantida viva (que significa mais do que meramente 

transmitido) através do tempo e gerações, por que ela é estendida para 

novas populações ou elementos da população, e por que ela é 

adcionada  através da nova aprendizagem e experiência [...]. A 

educação dos membros da profissão médica é um conjunto de 

experiências planejadas e não planejadas, pelo quais os leigos, 

geralmente jovens e familiar com a cultura médica leiga 

predominante, possa ser possuído de alguma parte da cultura médica 

científica e técnica dos profissionais. O ponto de partida é a cultura 

médica leiga; o ponto final varia, embora as experiências de 

aprendizagem sejam um pouco padronizadas e apesar de tudo deve 

fazer exames padrão a ser licenciada. Mas o ponto final não está lá, 

em diferentes formas e graus, os profissionais devem trazer o que 

aprenderam em interação eficaz com a leiga cultura médica 

novamente. Mas com uma diferença — para eles próprios é um novo 

papel ((HUGHES, 2011, p.118-119, Tradução nossa)39. 
 

A transcrição retro só reforça a ideia de que a educação médica se constitui por 

meio de uma racionalidade científica e na interação com um conjunto de determinações 

econômicas, políticas e culturais e da sua relação com o tempo e o espaço 

―predominante na sociedade, onde se desenvolve e estabelece relações com outros 
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 Medical education is the whole series of processes bywhich the medical culture is kept alive (which 

means morethan merely imparted) through time and generations, bywhich it is extended to new 

populations or elements of the population, and by which it is added to through new learning and 

experiment […].The education of the members of the medical profession is a set of planned and 

unplanned experiences by which laymen, usually young and acquainted with the prevailing lay medical 

culture, be-come possessed of some part of the technical and scientificmedical culture of the 

professionals. The starting point isthe lay medical culture; the end point varies, although the learning 

experiences are somewhat standardized and although all must take standard examinations to be licensed. 

Butthe end point is not there, for in varying ways and degrees the professionals must bring what they have 

learned into effective interaction with the lay medical culture again. But with a difference — for they 

themselves are in a new role (HUGHES, 2011, p.118-119) 
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processos e, em especial com a prática médica.‖ (ALMEIDA, 1999, p. 7). 

Para tanto, compreende-se que as intervenções em curso no campo da educação 

médica no Brasil e em Portugal e na política de qualificação para os trabalhadores do 

SUS e do SNS devem ser apreendidas no sentido de se construir uma nova prática 

pedagógica, que torne possível aproximar os saberes e as técnicas das dimensões 

políticas e sociais dos sujeitos aprendizes, do mundo do trabalho, da realidade que os 

cerca, situando-os no espaço e no tempo, embasada no reconhecimento do aluno como 

sujeito do processo de ensino-aprendizagem, tanto no que tange à formação inicial, 

como para aqueles inseridos no contexto do trabalho. 

 

3.3. PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E 

EM PORTUGAL E O DEBATE SOBRE A QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

Ao examinar a política de saúde na conjuntura atual das sociedades 

contemporâneas ocidentais, entende-se que a mesma traz contradições, paradoxos, 

avanços e retrocessos, o que evidencia sua íntima relação com as particularidades do 

contexto histórico, político e social de cada país e seu desenvolvimento econômico. 

Desta forma, para uma melhor visão desse processo, parte-se da compreensão que a 

política de saúde é uma política social, assim, pode-se dizer que é uma ―política que está 

voltada para a reprodução dos indivíduos e da coletividade‖ (FLEURY; OVERNEY, 

2008, p. 23). Portanto, para entender a sua dinâmica na realidade social e as estratégias 

expressadas na sua concretude real parte-se, da concepção expressa por Fleury; 

Overney:  

[...] a política social, como uma ação de proteção social compreende 

relações, processos, atividades e instrumentos que visam desenvolver 

as responsabilidades públicas (estatais ou não) na promoção da 

seguridade social e do bem-estar. Portanto, a política social apresenta 

uma dinâmica multifacetada que inclui ações intervencionistas na 

forma de distribuição de recursos e oportunidades, a promoção da 

igualdade e dos direitos de cidadania e a afirmação de valores 

humanos como ideais a serem tomados como referência para a 

organização de nossa sociedade (FLEURY; OVERNEY, 2008, p. 38). 
 

A partir do exposto, notam-se critérios de objetividade e subjetividade, de 

pressuposições éticas, intervenções técnicas, organizacionais, políticas, valores e ideais 

os quais são fundamentais para o exercício e os direitos de cidadania40
 e a ampliação da 

                                                           
40

 Cidadania aqui ―[...] pressupõe a existência de uma comunidade política nacional, na qual os indivíduos 

são incluídos, compartilhando um sistema de crenças com relação aos poderes públicos, à própria 

sociedade e ao conjunto de direitos e deveres que atribuem aos cidadãos. O pertencimento à comunidade 
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democracia. Portanto, compreende-se que a política de saúde no Brasil e em Portugal 

envolve esse conjunto de relações, de interação, de princípios entre os diversos atores 

envolvidos. Para tanto, observa-se, conforme Fleury; Overney que a política de saúde, 

como uma atividade de proteção coletiva, 

[...] se coloca na fronteira de diversas formas de relação social, como a 

relação entre gestores e atores políticos de unidades governamentais e 

empresas, entre indivíduos e grupos sociais (famílias, grupos 

ocupacionais, religiosos, entre outros), entre cidadãos e os poderes 

públicos, entre consumidores e provedores de bens e serviços etc.. A 

ação política de saúde sobre essas formas de relação é diferente em 

cada caso e envolve estratégias, planos, instrumentos e processos 

mediados por instituições e significados culturais. Portanto, a política 

de saúde se encontra na fronteira entre Estado, sociedade e mercado 

[...] (FLEURY; OVERNEY, 2008, p. 39). 
 

Desse modo, a caracterização exposta por Fleury; Overney (2008) evidencia que 

é a partir dessa conjugação e condições que a política de saúde desenvolve-se nos dois 

países, como uma ação orientada por objetivos e valores. O que significa, 

fundamentalmente, a necessidade premente de ações concretas, individuais e coletivas, 

compreendendo que essas envolvem uma relação direta com os problemas reais da 

sociedade e a sua dinâmica nas singularidades locais, as quais requerem, 

necessariamente, uma intervenção que as possibilite relacionar-se com outras políticas 

sociais, para além de uma ação setorial, pois, seus ―[...] planos e ações podem produzir 

efeitos políticos e econômicos [...]‖ (FLEURY; OVERNEY, 2008, p. 39)41
. 

Nesse sentido, entende-se, que a política de saúde se constrói, por meio de 

processos e interação de diversos atores, tanto públicos quanto privados, entre governo, 

governante e cidadãos por meio de uma variedade de formas de intervenção do Estado 

as quais apresentam rupturas, continuidades, mudanças. Assim, em razão dos objetivos 

deste trabalho, alguns recortes serão feitos no sentido de evidenciar os pontos mais 

significativos que marcaram o processo histórico da política de saúde nos dois países. 

No Brasil, o desenvolvimento da política de saúde é fortemente marcado pelo 

contexto social, econômico e político do país nos diversos períodos históricos, dos quais 

se destacam o final do Império, a República Velha, passando pela Era Vargas, pelo 

período do Golpe Militar até a Nova República, o advento da Reforma Sanitária, a 

Constituição Federal, a Lei Orgânica da Saúde e a constituição do Sistema Único de 

                                                                                                                                                                          
política pressupõe também, além de crenças e sentimentos, um vínculo jurídico e político, o que requer a 

participação ativa dos indivíduos na coisa pública‖ (FLEURY; OVERNEY, 2008, p, 24).    
41

  Aqui, se registra apenas uma tímida argumentação sobre o tema. Para maior aprofundamento ver: 

FLEURY; OVERNEY (2008). 
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Saúde. Todos esses períodos trazem marcas e evidenciam a sua configuração, seus 

objetivos, a sua conformação e a relação do Estado, da política de saúde com os 

profissionais médicos. 

Assim como o Brasil, Portugal vivenciou períodos em sua história que foram 

marcados pela ausência interventiva do Estado no tocante à criação de um sistema de 

saúde, ou seja, cada Estado-nação constrói, ao longo de sua história, modos de intervir e 

desempenhar sua função social. Estes se diferenciam, ao mesmo tempo em que 

apresentam pontos em comuns, e, nessa direção, o contexto socioeconômico e político 

são marcadores determinantes no processo de consolidação ou negação do Estado na 

sua condição de instância provedora do direito à saúde. 

 Saliente-se que,  já no ano de 1707, de acordo com vários estudiosos42 registra-

se em Portugal a instituição daquilo que se pode chamar de Provedoria-mor de Saúde 

que representa o tímido início da administração sanitária no país marcada pelo viés do 

controle e da fiscalização de produtos comestíveis e vigilância de epidemias. E no ano 

de 1837, nota-se que diante de um contexto social marcado pela presença de epidemias 

que assolava a Europa, Portugal aprovou o Regulamento de Saúde e criou o então 

Conselho de Saúde Pública, ao qual competia, entre outras atribuições, fiscalizar a 

prática da Medicina, Cirurgia e Farmácia, a Educação Física dos habitantes e a Polícia 

Médica (VIEGAS; FRADA; MIGUEL, 2006). 

 Segundo os autores citados acima, várias leis, decretos-lei foram editados no 

sentido de alterar as condições sanitárias e de saúde da população portuguesa ao longo 

do século XIX, por meio da criação de diretorias de saúde, pois o que se registrava em 

Portugal, ao fim daquele século, eram índices sanitários alarmantes e uma inoperância 

por partes dos organismos e serviços públicos de saúde; tal situação provocou a 

indignação e o protesto tanto da classe médica como dos universitários e forçou os 

governantes a promulgarem vários diplomas legislativos. Nessa direção, destaca-se que 

diante da iminência da epidemia da peste na cidade do Porto, o Governo nomeou o 

médico Ricardo Jorge como médico municipal e cientista responsável pelo laboratório 

bacteriológico, e este, no dia 12 de junho de 1899 sentenciou a existência da epidemia 

na cidade. Assim, alguns autores entendem que a nomeação do referido médico 

constituiu-se como um marco importante e veio a se configurar como ―[...] a voz de um 
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 Para maior aprofundamento do tema recomenda-se ler a obra de Eduardo Coelho, 1929, e a obra 

VIEGAS, V. FRADA, J. MIGUEL, J. P. intitulada: ―A direção-geral da Saúde: notas históricas‖. Lisboa, 

2006. 

 



102 
 

novo poder médico, construído no ensino e no discurso público sobre a saúde‖ 

(PONTES, 2012 p.1). Discurso esse, coerente com seu período histórico e, portanto, 

sustentado em uma visão higienista e mesclado por teor religioso no qual se verifica 

uma relação entre ―limpeza‖ e o ―amor a Deus‖. 

Ademais, ressaltam os autores, registrou-se na época uma alta presença dos 

párocos os quais, além de serem os responsáveis pelos registros estatísticos e de polícia 

mortuária, exerciam o papel de agentes divulgadores e conselheiros junto à população, 

no tocante à higiene, apesar de haver o reconhecimento de que é ―[...], sobretudo no 

facultativo, considerado o primeiro funcionário de saúde, e no médico que se aposta o 

êxito do sistema de saúde que se pretende inaugurar‖ (VIEGAS; FRADA; MIGUEL, 

2006, p. 24). Em outras palavras, o médico Ricardo Jorge instituiu uma reforma e criou 

a Direção Geral de Saúde e Beneficência Pública, a qual foi regulamentada no ano de 

1901, depois foi extinta e substituída pela Direção Geral de Saúde em 1911, devido ao 

reconhecimento da necessidade de romper com a relação secular que ―[...] ligava a 

saúde dos portugueses à beneficência pública‖ (VIEGAS; FRADA; MIGUEL, 2006, p. 

25). 

 Quanto à realidade brasileira, cabe destacar, de acordo com o pensamento de 

Escorel; Teixeira (2008), que no período Colonial, apesar de existirem instâncias 

médicas oficiais, a prática médica era desconhecida dos mais pobres; nesse período, as 

ações no campo da saúde eram restritas à regulamentação das artes de curar. De acordo 

com Paim ―[...] quando o Brasil era Colônia de Portugal, sua organização sanitária se 

espelhava a da metrópole. Os serviços de saúde das tropas militares subordinavam-se ao 

cirugião-mor dos Exércitos de Portugal [...]‖ (PAIM, 2009, p.25). 

Posteriormente, segundo Escorel; Teixeira (2008), com a Independência, 

surgiram no país as primeiras faculdades e agremiações médicas. Pode-se dizer que no 

século XVIII, a filantropia e a prática médica liberal eram os responsáveis pela a 

assistência médica.  Por volta da segunda metade do século XIX, diante do agravamento 

da febre amarela, da varíola, da crise sanitária instalada no país, o governo imperial fez 

uma reforma nos serviços de saúde, mas, apesar da ampliação das atividades de saúde, 

as estruturas dos serviços continuavam centradas na Capital do Império. 

Em continuidade, Escorel; Teixeira (2008) afirmam que foi nas últimas décadas 

do século XIX que ocorreram as principais mudanças no campo da Saúde Pública no 

Brasil, e essas apresentaram relação com as transformações do contexto internacional. 

Nesse período, registra-se a Segunda Revolução Industrial e o advento da 
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microbiologia. No Brasil, ocorreram a expansão da lavoura cafeeira, um forte 

desenvolvimento socioeconômico e o estabelecimento da República Federativa. 

Segundo, Escorel; Teixeira (2008), a novidade que marcou esse período foi o 

estabelecimento da vacinação obrigatória contra a varíola, em todo o território nacional; 

além disso, as ações voltaram-se prioritariamente para as epidemias, sendo que o 

recurso utilizado para combatê-las era a segregação dos doentes. Esse período foi 

marcado, também, pela vigilância profissional. Registra-se, ainda, que as atividades de 

saúde pública possuíam um caráter emergencial de excepcionalidade dos serviços 

relacionado às crises sanitárias o que impossibilitou a criação de uma estrutura 

permanente por parte do Estado brasileiro. 

Para as autoras acima citadas, até a primeira década do século XX as ações de 

saúde pública realizadas pelo Estado foram voltadas para as grandes cidades, em 

resposta aos problemas advindos do desenvolvimento urbano e das questões 

econômicas do período. Posteriormente, registram-se relatos sobre as enfermidades que 

acometiam as populações do Interior do País e começavam a ser consideradas como um 

entrave ao seu desenvolvimento. Por outro lado, registra-se em 1916, na Academia 

Nacional de Medicina, o início do movimento dos intelectuais em prol da reforma dos 

serviços de saúde no Brasil. Entretanto, somente em 1923 ocorreu a primeira atividade 

estatal em relação à assistência médica, através da implantação das primeiras caixas de 

aposentadorias e pensões (CAPS) dirigidas aos funcionários de empresas ferroviárias. 

Posteriormente, em 1933, o Governo Vargas transformou as CAPSs em institutos de 

aposentadoria em pensão (IAPs), e estes passaram a conjugar trabalhadores por 

categorias profissionais. Isso significou a ampliação de uma assistência médica 

individual, limitada aos trabalhadores formais, por meio do crescimento do modelo 

médico-previdenciário. 

Entre outros feitos, destaca-se nesse período a criação de diversos serviços de 

atuação nacional voltados para doenças específicas, evidenciando o caráter centralizador 

da Saúde Pública do Estado Novo. Em 1942, foi criado o Serviço Especial de Saúde 

Pública (Sesp) como consequência de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos da 

América; e, em 1945, houve a incorporação dos inativos e pensionistas à clientela da 

assistência médica previdenciária 

Para o caso de Portugal, o que se verificou desde os anos 30 do mesmo século 

XX, segundo Sousa (2009), foi um sistema de saúde também marcado pela forte 

presença e intervenção das Misericórdias, instituições de solidariedade social. Nesse 
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período, o papel do Estado restringia-se a exercer a mera função de suplementar as 

ações individuais ou de instituições como a Previdência Social. Nas palavras de Sousa, 

esse período foi marcado ―[...] pela ideologia corporativa que imprimiu em toda 

legislação uma concepção de assistência médico-sanitária, predominantemente 

caritativa [...]‖ (SOUSA, 2009, p. 886). 

Outro elemento que se destaca no caso da sociedade portuguesa referente ao 

sistema de saúde, conforme Sousa (2009), diz respeito à centralidade do hospital, na 

qualidade de elemento principal e estruturante da assistência a saúde, sobretudo, após a 

Segunda Guerra Mundial e até o início dos anos 60 do século XX, o que representa, 

portanto, uma concepção de sistema de saúde calçado sobretudo no modelo biolgicista 

e hospitalocêntrico que influenciou não só Portugal, mas o Brasil entre outros países 

(Grifamos). Nesse período, os hospitais eram agregados em três níveis que cooperavam 

entre si e ampliavam sua responsabilidade em sentido ascendente, ou seja, tratava-se da 

ideia de ―regionalização hospitalar‖. Entretanto, no decorrer dos anos 1960, Sousa 

(2009) esclarece que ocorreram mudanças e o hospital passou a ser uma estrutura 

superior, todavia não mais central, pois iniciava a integração de todas as atividades de 

saúde. Além disso, outra característica apontada por Sousa (2009) é que, ao longo desse 

período, pode-se dizer que Portugal possuía um dos piores indicadores de saúde da 

Europa, o que demonstra uma clara relação entre as consequências e o modelo 

assistencial vigente. 

Já no Brasil, um marco importante a ser ressaltado no período pós Segunda 

Guerra Mundial, conforme Escorel; Teixeira (2008), no campo da Saúde Pública, mais 

precisamente no período relativo ao Governo Vargas (1951-1954) foi a constituição de 

uma corrente de opinião denominada sanitarismo desenvolvimentista que tinha como 

ideia-força o pensamento de que o nível de saúde da população depende do grau de 

desenvolvimento econômico do país, ou seja, um problema da superestrutura e, 

portanto, as medidas de assistência médico-sanitárias não tinham valia. Observa-se, 

ainda, que em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, desvinculando-se do Ministério da 

Educação e com redução dos recursos. 

Por outro lado, convém sublinhar que nesse mesmo período, exatamente em 

1951, foi criada no Brasil a Associação Médica Brasileira (AMB) e esta, em 

consonância com as tendências mundiais, defendia uma medicina considerada por 

alguns autores como neoliberal, conforme explicita Nogueira:  

[...] a ideologia médica neoliberal nasce a partir de um movimento 
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político de profissionais que procura conscientemente preservar as 

características e o espaço da prática médico privada, entendida como 

uma modalidade de ―pequena produção‖, portanto, dotada de relativa 

liberdade de mercado e de autonomia do produtor. Movimento que se 

define pela tentativa de estabelecer vias de pressão e influência junto 

ao aparelho de Estado, implicando em última instância, a defesa de 

modelos de assistência médica alternativos às formas coletivizadas 

que têm por base o assalariamento do principal produtor, o médico, 

seja através do Estado diretamente ou de empresas organizadas em 

moldes capitalistas [...] (NOGUEIRA, 2008, p. 56). 
  

Do exposto, pode-se perceber que houve um movimento de reativação dos 

valores da medicina liberal clássica em um contexto político e econômico diferenciado, 

no qual uma das novidades pode ser vista pelo fato de ―[...] voltar-se para a assistência 

sistemática à classe trabalhadora através da mediação do Seguro Social‖ (NOGUEIRA, 

2008, p. 57), e a outra concerne na transformação do médico em microempresário. 

Observa-se, ainda, que, para além da luta contra a estatização da medicina e do 

crescimento do processo de assalariamento do médico, ocorreu o entrelaçamento entre a 

livre iniciativa e as indústrias farmacêuticas, acrescido de uma ideia de que a 

preocupação do médico deve ser centrada no doente; portanto, o esforço do médico 

deve ser prestar uma assistência tecnicamente eficiente perante as necessidades 

individuais. 

Assim, entende-se que esse fenômeno, guardando suas particularidades, foi 

comum não só ao Brasil, mas a Portugal e outras partes do mundo; também influenciou 

e repercutiu no direcionamento do setor saúde, bem como na estruturação da identidade 

profissional da categoria médica; esse fato demonstra as contradições externas e 

internas da política de saúde, as novas relações de poder entre o Estado e os atores e 

configurou-se, portanto, como uma arena de força entre os diferentes objetivos em 

pauta. Em continuidade, para melhor elucidar o cenário, cabe acrescentar que na 

primeira década do regime militar no Brasil (1964-1974), de acordo com Escorel:  

[...] configurou-se um sistema de atenção estatal à saúde, 

caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo da 

previdência social sobre o Ministério da Saúde, que foi enfraquecido 

normativo e financeiramente. Essa preponderância foi construída a 

partir da concentração de recursos na esfera da previdência social. A 

primeira medida foi a unificação dos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAPs) no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o 

que significou a centralização administrativa e financeira e a 

uniformização dos benefícios para todos os trabalhadores segurados 

(ESCOREL, 2008, p. 389). 
 

Segundo informa Escorel (2008), essa mudança significou também que o INPS 
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passou a ser o principal comprador de serviços privados de saúde, contribuindo, 

portanto, para a organização de uma prática médica orientada pelo lucro, incentivando a 

iniciativa privada, fato este que ocasionou um crescimento do número de leitos privados 

pertencentes aos subsetores lucrativos. Outro fato destacado pela autora foi a introdução 

dos convênios com as empresas denominadas de ―medicina de grupo‖, que eram 

empresas médicas que recebiam antecipadamente da empresa que os contratava para 

prestar assistência médica aos seus empregados. Dessa forma, à medida que a empresa 

realizava o convênio ela deixava de contribuir para o INPS. Todavia, sinaliza Escorel: 

―[...] a previdência social continuava a atender os empregados dessas empresas nos caso 

mais complexos ou que exigiam mais tempo de internação [...]‖ (ESCOREL, 2008, p. 

391).  Em relação à Saúde Pública, observou-se ineficiência, carência de recursos e 

ações restritas a campanhas, o que ocasionou sérias consequências para a saúde da 

população. 

Por outro lado, em contraponto aos fatos elencados, observa-se, no final da 

década de 1960 e início da década de 1970, que começa a ganhar forças um movimento 

de transformação da abordagem teórica acerca dos problemas de saúde junto às 

universidades brasileiras; segundo Escorel (2008), começa a se constituir uma ―[...] base 

teórica e ideológica de um pensamento médico social [....]‖ (ESCOREL, 2008, p. 394) e 

nessa direção começou a emergir várias propostas e experiências de prestação de 

serviços de saúde em zonas precárias e de pouco ou quase nenhum acesso aos cuidados 

de saúde. Essas novas práticas, conforme expressam Giovanella; Mendonça (2008), 

além de chamar a atenção para a necessidade do debate nacional para uma política de 

atenção primária à saúde no país, evidenciou também que: 

[...] ao intervir sobre a população não integrada ao processo produtivo, 

promoveram nova diferenciação no campo médico-social, que se 

caracterizou pela extensão dos serviços médicos por meio de técnicas 

simplificadas e massificadas, as quais ampliavam o consumo e se 

compatibilizavam com a necessidade de reduzir custos 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 597). 
 

Em seguida, várias outras correntes e abordagens foram desenvolvidas no campo 

da saúde. A partir de então, observou-se que o movimento sanitário brasileiro começou 

a se constituir por meio de ―[...] um relacionamento entre a produção do conhecimento e 

a prática política, as bases universitárias – a academia – e tomaram o campo das 

políticas públicas como arena privilegiada de atuação [...]‖ (ESCOREL, 2008, p. 397). 

Portanto, no final da década de 1970 e início dos anos de 1980, a abordagem da 
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Conferência de Alma-Ata começou a ganhar força no país e, em 1985, foram 

implementadas as ações integradas de saúde (AISs) e isso ―[...] propiciou importante 

ampliação da cobertura de serviços básicos de saúde com a criação de unidades 

municipais de saúde em grande parte dos municípios brasileiros.‖ (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2008, p. 598). Essas unidades, além de se configurarem como o primeiro 

nível de atenção, tinham como proposta integrar o sistema de Saúde Pública e de 

assistência à saúde previdenciária no sentido de prestar atenção a toda a população 

independente de sua contribuição financeira à Previdência Social. 

Baganha; Ribeiro; Pires (2002), ao pontuarem as características da política de 

saúde em Portugal, no início dos anos 70 do século XX, destacam o papel das 

misericórdias na assistência à saúde e complementam com a seguinte assertiva: 

As misericórdias, instituições centenárias de solidariedade social, 

ocupavam um lugar de relevo na saúde- geriam grande parte das 

instituições hospitalares e outros serviços em todo o país; os serviços 

Médicos-Sociais prestavam cuidados médicos aos beneficiários a 

Federação de Caixa de Previdência; os Serviços de Saúde Pública, 

vocacionados essencialmente para a proteção da saúde (vacinação, 

protecção materno-infantil, saneamento ambiental, etc.); os hospitais 

estatais, gerais e especializados, encontravam-se localizados nos 

grandes centros urbanos; os serviços privados, dirigidos aos estratos 

socio-econômicos43
 mais elevados (BAGANHA; RIBEIRO; PIRES, 

2002, p.3). 
 

Para Sousa (2009), no período referido, Portugal apresentava alta taxa de 

mortalidade infantil, indicadores socioeconômicos e de saúde aquém do restante dos 

países da Europa Ocidental, financiamento limitado dos serviços de saúde (2,8% do 

PIB)ou  seja, um sistema de saúde disperso e frágil, a exemplo da existência de postos 

médicos dos Serviços Médico Sociais da Previdência, médicos municipais, além de uma 

medicina privada na área ambulatorial ampla e forte e uma grande rede de hospitais de 

Misericórdia. Percebe-se que tal situação em muito se assemelhava às condições 

vivenciadas pela sociedade brasileira tanto no tocante ao papel do estado na condução 

da saúde pública, quanto no que tange as consequências para a população (Grifamos) 

Complementando, Mozzicafreddo (1992) informa que: 

 [...] em 1970, apenas 56% da população estava coberta com sistemas 

de saúde. Em 1976, a cobertura é de 100%: cabendo ao Serviço 

Médicos-Sociais/Serviço Nacional de Saúde 89% dos utentes, 8% à 

Assistência à Doença aos servidores do Estado/ADSE e 3% aos outros 

subsistemas (MOZZICAFREDDO, 1992, p. 66). 

                                                           
43

 Trata-se de texto escrito antes da reforma Ortográfica, por isso manteve-se a grafia da palavra, sem 

colocar a expressão (sic). 
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O que significa dizer que há uma predominância do setor público, e nessa 

direção cabe ressaltar que a condição favorecedora da mudança desse cenário foi a 

reforma do sistema de saúde, em 1971, que criou os centros de saúde e hospitais por 

meio de um reestruturação dos serviços e, sobretudo, porque ―[...] o estado deixou de ter 

uma intervenção supletiva para ser o responsável tanto pela política de saúde como pela 

sua execução‖ (BAGANHA; RIBEIRO; PIRES,2002 p. 3). 

Além disso, outras variáveis favoreceram a mudança desse cenário, a exemplo, 

das condições dadas pela Revolução dos Cravos (1974) que democratizou o país e 

promulgou a Constituição de 1976 que garantiu a saúde como um direito universal e 

gratuito. Em 1979, foi publicada a Lei de criação do SNS que possibilitou a extensão 

dos serviços de saúde e um aumento, tanto em relação à ampliação do acesso, como em 

relação aos gastos financeiros nessa área que chegaram a 4,12% do PIB, em 1976, 

segundo Mozzicafreddo (1992). 

Quanto ao Brasil, entende-se que, ao suscitar a discussão sobre a política de 

saúde engendrada no contexto brasileiro, há de se considerar que a mesma possui uma 

dimensão ideológica resultante do movimento sanitário o qual culminou com a Reforma 

Sanitária
44

; todavia, é necessário registrar que nessa inter-relação ocorreram 

desencontros provocados entre os ideais do movimento sanitário e os rumos tomados 

pela política setorial, conforme sinalizam vários estudiosos dos temas, pois, sabe-se que 

a luta pela saúde na sua condição de direito universal no Brasil foi consubstanciada no 

bojo do processo de redemocratização do país, mas também foi marcada por um período 

de crise econômica, políticas neoliberais e sua concepção de Estado mínimo e ajustes 

macroeconômico, ou seja, assim com em Portugal, o Brasil no final dos anos 1980, uma 

década após o reconhecimento da saúde como direito universal em Portugal, proclamou, 

por meio da sua Constituição de 1988, a saúde como direito de todos os brasileiros. 

Entretanto, frisa-se que entre o final da década de 1980 e a primeira metade dos 

anos de 1990, contraditoriamente aos princípios constitucionais, mas de acordo com as 

diretrizes da macroeconomia e do Banco Mundial, ocorreu uma redução pela metade, 

segundo Paim (2009), nos gastos públicos em saúde. O que se verificou no referido 

contexto foi o avanço de ―[...] um segmento denominado saúde suplementar, 

                                                           
44

 Para mais informações sobre a Reforma Sanitária consulte os diversos estudos sobre a constituição do 

Movimento pela Reforma Sanitária em autores, entre outros, como: Sônia Fleury Teixeira, Carlos Nelson 

Coutinho, Edmundo Gallo, Geraldo Lucchesi, Rômulo Damaso, Sarah Escorel, Silvia Gerschman, 

Jairnilson Silva Paim, Sônia Fleury, Gastão Wagner de Souza Campos, Jeni Vaitsman, Maria Helena . 

Machado, Paulo César Nascimento.  
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envolvendo as modalidades assistenciais já referidas com a medicina de grupo, 

cooperativas médicas, planos de autogestão e seguro saúde [...]‖. (PAIM, 2009, p. 66).   

 É nesse cenário diverso, de confronto entre interesses públicos e privado e 

marcado, de um lado, pela convivência entre a mercantilização da saúde, por meio da 

venda dos planos de saúde e do sistema de desembolso direto (SDD), conforme pontua 

Paim (2009), e, por outro lado, pela luta em relação à desmercantilização do acesso, 

através do reconhecimento da saúde como direito social que se conforma o SUS no 

Brasil. Desse modo, entende-se que dado o reconhecimento da complexidade que 

envolve o fenômeno, faz-se necessária uma ação interventiva e estruturada por parte do 

Estado, no sentido do aumento e, consequentemente, de redefinição das suas fontes de 

financiamento e do seu modelo de gestão, entre outros elementos, a fim de promover a 

equidade em saúde. 

 No caso português, o que se verificou, de acordo com Mozzicafreddo (1992), no 

período relativo aos primeiros dez anos de implantação do SNS, foi uma gestão 

marcada também por dificuldades e complexidades, na qual se observou que a 

convivência entre os diferentes atores foi pautada por interesses organizados diversos, e 

nem sempre convergentes; ou seja, foi marcada por uma arena de lutas internas, 

contradições na relação do Estado com as entidades médicas e outros segmentos.   

Nesse sentido, questões referentes à organização do sistema, tanto no que se refere ao 

alargamento relativo à acessibilidade como à qualidade no cuidados de saúde ficaram 

aquém do desejável, em que pese a haver registro real de melhoria. 

 De acordo com Mozzicafreddo (1992), as mudanças no sistema de saúde 

português relativas ao acesso aos cuidados de saúde são consideradas uma das 

principais razões de melhoria nos indicadores de saúde da população, e isto gerou, 

consequentemente, uma melhoria das condições de vida haja vista a diminuição da 

mortalidade infantil (1970 – 58% e 1999 – 12,1%) e o aumento da expectativa de vida 

ao nascer (Homens/1970 – 64.1% / 1989 – 71,2% e Mulheres/1970 – 70.3% / 1989 – 

78.2%). 

Ademais, há que se ressaltar no tocante à organização do SNS, que o mesmo 

privilegiou as unidades de saúde primárias e essa aposta foi uma das razões para a 

mudança do quadro de saúde apontando anteriormente. No entanto, segundo Baganha; 

Ribeiro; Pires (2002), em que pese aos seus avanços, ocorreu um processo de 

descontinuidade da atenção primária no final dos anos 80 do século XX. Além disso, 

esse período também foi marcado pela reorganização da rede hospitalar e reestruturação 
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das carreiras de enfermagem e do médico de clínica geral, que à época passou a ser 

responsável pela assistência de 1.500 utentes, conforme preconiza o D.L. nº 310/82 de 3 

de agosto. 

Outra característica que se destaca nesse processo, de acordo com o pensamento 

de Mozzicafreddo (1992) no campo da saúde em Portugal é o aumento da participação 

do setor privado na prestação dos serviços de saúde, e isso evidencia uma alteração 

significativa na medida em que a ―[...] tendência, parece ser, portanto, a do Estado 

alterar o seu papel de financiador e fornecedor dos serviços de saúde, para em certa 

medida, se concentrar na compra e na cobertura de serviços de saúde a fornecedores do 

sector privado‖ (Mozzicafreddo, 1992, p. 70). 

O período compreendido entre os anos de 1985 e 1995, em Portugal foi marcado 

pela contrarreforma do Estado e a entrada do país como membro da União Europeia; 

nesse sentido, registram-se as condições que possibilitaram, entre outras, o 

desenvolvimento e financiamento de infraestrutura das áreas econômicas e sociais, 

como a saúde, baseada, sobretudo, na ideia de aumentar a capacidade do Estado em 

racionalizar os gastos por meio das reformas institucionais e da ideia de governança e 

governabilidade
45

. Também é nesse período que ocorre a alteração na forma de 

financiamento e nos critérios de gratuidade do SNS, pois este passa a  ser, nas palavras 

de Sousa (2009), ―tendencialmente gratuito‖. Ou seja, com essa contrarreforma 

constitucional ocorreu a inclusão das chamadas taxas moderadoras que deveriam ser 

pagas pelos utentes para o acesso a determinados serviços de saúde, exceto para os 

grupos considerados de risco e de condições socioeconômicas baixas, de acordo com 

Sousa (2009). 

Nesse ínterim, destaca-se também a publicação, em 1990, da Lei de Bases da 

Saúde, ―[...] que define o sistema de saúde como uma estrutura que visa a efectivação 

do direito à protecção da saúde [...]46‖ (SOUSA, 2009, p. 884) por meio da 

corresponsabilização entre indivíduos, Estado, iniciativas sociais e privadas. Segundo o 

autor, com a promulgação da Lei de Base da Saúde (Lei nº 48/90, de 24 de Agosto) e o 

Estatuto do SNS (Lei nº 22/93, de 15 de Janeiro), 
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 Uma análise das origens e significados da categoria governabilidade pode ser vista nos trabalhos de 

Melo (1995) e de Fiori (1995). Mattos (1996) também aborda a questão da governabilidade e traça uma 

descrição detalhada do surgimento do conceito de ―good governance‖ no interior do Banco Mundial. 

Diniz (1997) discute as duas categorias como elementos auxiliares no debate acerca da construção de um 

novo paradigma da reforma do Estado‖ (BRAVO, 2010, p. 210). 

 
46

 Manteve-se a grafia original das palavras, de acordo com o português de Portugal, antes da Reforma 

Ortográfica.  
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O sistema de saúde português passa a ser caracterizado pela 

coexistência de três sistemas articulados entre si: O Serviço Nacional 

de Saúde (abrangendo todas as instituições e serviços oficiais 

prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da 

saúde); subsistemas de saúde públicos de apoio (entidades públicas 

que desenvolvem actividade de promoção, prevenção e tratamento na 

área da saúde); e, todas as entidades privadas e todos os profissionais 

livres que acordem com o SNS a prestação de cuidados ou de 

actividades de saúde (SOUSA, 2009, p. 884). 
    

Com isso, sabe-se que ao negar a exclusividade no financiamento do sistema de 

saúde, conforme esclarece Baganha; Ribeiro; Pires (2002), o que se observou foi uma 

convivência da prestação e do cofinanciamento entre o público e o privado, por meio de 

um modelo misto, e isto resultou na alteração das condições para a efetivação de fato do 

imperativo da equidade e constitui-se para muitos, em uma barreira no acesso à saúde 

em Portugal; tal proceder atingiu direitos anteriormente adquiridos constitucionalmente 

e, portanto, encontra-se no cenário de contrarreformas, conforme pontua vários 

estudiosos do tema. 

Nessa direção, pode se dizer que os anos que se seguiram, mais precisamente 

entre os anos de 1996 a 1999, foram marcados por uma conjuntura política complexa, 

fortemente influenciada pela política de ajuste e o favorecimento do setor privado; entre 

essas mudanças, conforme assinala Sousa (2009), destaca-se que a questão da 

flexibilidade e da autonomia na gestão dos hospitais e centros de saúde começa a ser 

experimentada e neste caminho, assiste-se a ―[...] adoção de sistema de remuneração 

associadas ao desempenho, numa base experimental, novas práticas de contratualização, 

critérios de qualidade e infra-estrutura47 de informação‖ (SOUSA, 2009, p. 888). Ou 

seja, para dar cabo dessas novas metas, as administrações regionais de saúde passaram a 

estabelecer as chamadas ―agência de contratualização‖ que tinham como finalidade 

―[...] desenvolver perícia na análise, negociação e decisão da distribuição de recursos 

financeiros pelos serviços de saúde [...]‖ (SOUSA, 2009, p. 888). 

Segundo Sousa (2009), o próprio Plano Nacional de Saúde 2004-2010, por meio 

do Quadro Comunitário de Apoio III, ao reforçar o futuro da saúde no país - a qual 

denominou ―Saúde 2015‖ -, reafirma a importância de um ―[...] sistema de saúde que 

promova a iniciativa e a autonomia individual e os princípios da coesão social‖ 

(PLANO NACIONAL DE SAÚDE, apud SOUSA, 2009, p.891), evidenciando, 

portanto, uma transferência da gestão, em particular dos hospitais públicos, para o setor 

                                                           
47

 Manteve-se a grafia original. Trata-se de publicação anterior à Reforma Ortográfica.  
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privado, sustentada na ideia de compartilhamento, por exemplo, entre os Estados e a 

população usuária e da sua responsabilidade para com a saúde. 

Assim, verifica-se, uma reorientação do sistema de saúde português, na primeira 

década do século XXI, conforme sinaliza Sousa (2009), calçada, sobretudo, no processo 

de contratualização do desempenho, na ideia de efetividade, custos sustentáveis no 

decorrer do tempo; para tanto, as reformas focam, primordialmente, o processo de 

empresarialização dos hospitais do SNS, a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI) e a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários. 

Em relação à Reforma Hospitalar, cabe salientar, resumidamente, que se trata 

―[...] do desenvolvimento de parceria com os setores privados e social; numa maior 

coordenação vertical, entre níveis de cuidados, através de rede de referenciação e 

plataformas de articulação com outras forças vivas da comunidade‖ (SOUSA, 2009, p. 

891). Já, em referência à RNCCI, sucintamente, pode-se dizer, que se refere a uma 

estratégia de atuação integrada, baseada em um modelo que tem nas equipes o seu 

núcleo forte de atuação. Para tanto, as suas ações integram e articulam ―[...] as equipes 

de saúde familiar das USFs, de cuidados continuados integrados (ECCI) e a comunitária 

de suporte em cuidados paliativos (ECSCP), constituindo-se esta última, como um 

núcleo especializado das primeiras [...]‖ (SOUSA, 2009, p. 892). 

Assim, pode-se dizer que em Portugal ocorreu no período referenciado uma 

reestruturação organizacional do sistema de saúde; esta, por sua vez, encontrava-se em 

consonância com os pressupostos e diretrizes da reforma da administração pública do 

país a qual tinha por base o princípio da racionalização dos recursos tanto quanto das 

estruturas. Para tanto, conforme assinalam vários autores (SOUSA, 2009; PISCO, 

2011;), um dos principais arcabouços de sustentabilidade na reorientação do sistema de 

saúde foi a Reforma dos Cuidados em Saúde Primária, sustentada, entre outros, na 

criação da unidades de saúde familiar, em termos assistencial, gestão por objetivos e 

sobretudo, na ―[...] reorganização dos centros e saúde- com a criação de unidades de 

decisão gestionária mais próximas do cidadão e dos serviços [...]‖ (SOUSA, 2009, p. 

892). 

Portanto, pode-se afirmar que as referidas mudanças no SNS realizadas pelo 

governo português, ocorridas nos anos 90 do século XX, para além da ênfase na 

efetividade clínica, pautou-se na inclusão de mecanismo de mercado em vista do 

argumento de reduzir os gastos com o sistema de saúde e encontrar meios de 

sustentabilidade financeira diante das incertezas econômicas que assola o cenário 
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internacional, ao tempo em que se reconhece que nas reformas ocorridas a partir da 

segunda metade dos anos 2000 a ênfase centra-se no papel do usuário e do trabalhador. 

Em outras palavras, afirma-se que os meios utilizados, a exemplo da 

flexibilidade, da gestão competente e da introdução da lógica e da autonomia, recaem 

tanto sobre os utentes e suas famílias, quanto sobre o trabalhador; nesse contexto 

organizacional emerge uma importância decisiva ao fator humano para a mudança da 

cultura organizacional do setor saúde; e isso, sabe-se, tem implicações na relação entre 

formação e trabalho, portanto, segundo esse pressuposto, torna-se indissociável a 

capacidade de resposta do setor saúde e as competências individuais e coletivas do 

grupo de trabalhadores de saúde para imprimir as mudanças em curso, uma vez que, 

segundo Sousa (2009), a política de saúde em Portugal tem-se direcionado por meio de 

duas estratégias: ―[...] centrar as intervenções na família e no ciclo de vida e abordar os 

problemas de saúde através de uma aproximação à gestão da doença‖ (SOUSA, 2009, p. 

891). 

 Tais mudanças influem sobre os profissionais médicos que lidam diretamente 

com os cuidados em saúde, uma vez que eles passam a atuar sobre o imperativo do 

cumprimento de metas, de desempenho e da necessidade de adquiri novas 

competências, a exemplo da citada ―gestão da doença‖ que visa reduzir gastos por meio 

de uma comunicação mais efetiva entre o médico e o doente; nesse sentido, 

compreende-se que estas questões recaem sobre o sentido objetivo e subjetivo do 

trabalho, pois é sabido que a complexidade que o envolve, a carga emocional e a 

dinâmica relacional presente no cotidiano do trabalho dos serviços de saúde primária 

influem no processo de construção das formas identitárias, dada a centralidade que 

ocupa na vida dos sujeitos. 

No Brasil, em se tratando dos anos 90, pode-se dizer que a chamada 

agenda global da saúde tomou as particularidades da conjuntura 

nacional, pois é sabido, que ―[...] a implementação de uma agenda de 

reforma e os resultados obtidos dependeram do comportamento de três 

variáveis: exigências econômicas, interesses organizados e dimensão 

política [...]‖ (BJORKMAN; ALTENSTETTER, 1997 apud VIANA; 

DAL POZ ,1998, p.228). 
 

Assim, convém precisar que a reforma do setor saúde no Brasil teve como 

arcabouço a proposta do Movimento Sanitário, o qual se configura com uma das forças 

organizadas frente à adversidade política e econômica para fazer valer, no início dos 

anos 90 do século XX, as leis orgânicas da saúde (Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90) para a 

implementação do SUS e suas novas formas de gestão e participação através dos 
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conselhos de saúde, uma vez que esse tem como marco fundador a Constituição Federal 

de 1998; é a partir dela que a saúde passa a ser direito de todos, conforme posto no 

artigo 196, in verbis:   

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco 

de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988). 
 

Esse fato significou o rompimento com uma política pública de saúde que era 

focada quase exclusivamente em controle de endemias e campanhas de vacinação. 

Pode-se dizer que era fragmentada, dicotômica, seletiva e excludente; os cidadãos 

denominados de segunda classe, que não tinham carteira de trabalho assinada, 

dependiam dos serviços oferecidos pelas santas casas de misericórdia ou de alguns 

poucos serviços mantidos pelas secretarias estaduais e o ministério da saúde, e, nesse 

sentido, a reforma do setor saúde no Brasil foi, de fato, substantiva na medida em que 

criou um sistema nacional de saúde universal e introduziu um novo modelo que envolve 

os três entes federativos, por meio da descentralização dos serviços de saúde, e sua 

gestão para os executivos municipais com a participação de usuários, gestores, 

trabalhadores e prestadores de serviços, através dos conselhos de saúde, universalização 

do acesso, integralidade, regionalização da oferta e hierarquização dos níveis de 

atenção. 

 Destaca-se que outro elemento estruturante do setor saúde no Brasil foi a 

reforma produzida no próprio SUS, a partir de 1994, quando começou a ganhar força o 

então PSF, na condição de diretriz organizadora e central da assistência à saúde primária 

no país. Em outras palavras, pode-se dizer que o Programa de Agentes Comunitário de 

Saúde (PACS), em 1991, e o PSF, ambos vindos de experiências locais e regionais 

exitosas, foram incorporados ao SUS e constituíram-se como um marco expresso da 

efetivação das mudanças do modelo de assistência. Segundo, Viana; Dal Poz (1998), 

com a incorporação desses programas ocorreram alterações em três aspectos. O 

primeiro refere-se à alteração na forma de alocação dos recursos, critérios de 

distribuição; o segundo trata da mudança na forma  de remuneração das ações de saúde; 

e   no terceiro  ocorreu alteração  na forma de organização dos serviços. Além disso, 

ressaltam os autores, há que se considerar outros elementos que imprimiram mudanças 

significativas nesse processo, a exemplo da integração com a comunidade, enfoque na 

família e não apenas no indivíduo, novas práticas de abordagens e a não centralização 
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apenas na intervenção médica, acrescida da incorporação de novos 

sujeitos/trabalhadores à equipe de saúde da família como o agente comunitário de saúde 

no cenário da assistência à saúde no Brasil. 

Todavia, evidencia-se que desde a implantação do PSF, este tem como um dos 

obstáculos para a sua expansão e consolidação a dificuldade de atrair médicos 

generalistas. Assim, a fim de encontrar meios para atrair os profissionais médicos 

buscou-se remunerá-los diferenciadamente e foi criado: 

[...] o Piso de Atenção Básica (PAB), que previa remuneração per 

capita para que os municípios desenvolvessem ações básicas de saúde 

(parte fixa do PAB), além de recursos adicionais para aqueles que 

estivessem implementando o PSF (programa que constitui a parte 

variável do PAB, entre outros). (VIANA; DAL POZ 1998, p. 236). 
 

 Outra estratégia foi estabelecer uma aproximação com as universidades 

objetivando incentivar mudanças nos currículos das escolas médicas e qualificar os 

recursos humanos por meio dos chamados polos de capacitação, conforme Viana; Dal 

Poz (1998). Para além disso, 

[...] o programa foi incorporado, ainda, ao Projeto REFORSUS, do 

Banco Mundial. Serão privilegiadas as unidades básicas de saúde do 

PSF para investimento financeiro por esse projeto. Todos os 

incentivos criados devem ocasionar maior expansão do programa e 

redefinição do modelo assistencial do SUS [...] (VIANA; DAL POZ, 

1998, p. 25). 
 

As falas retro evidenciam as diversas estratégias de curto e longo prazo no 

sentido de enfrentar uma das questões centrais de sustentabilidade da mudança no 

modelo assistencial que é a adesão de novos médicos, por meio da constituição de 

novos perfis profissionais, e reconhece, desde seu surgimento, que a formação nas 

universidades brasileiras está muito mais direcionadas para as especialidades e as 

demandas de mercado do que para responder às necessidades do SUS, por meio de uma 

formação voltada para o médico generalista. Nessa direção, as mudanças têm sido 

lentas, e por vezes avançam ou retrocedem, a depender da correlação de forças, da 

composição do poder político e da prevalência ou não de interesses rentáveis em dada 

conjuntura. Assim, o que se observa ao longo dos anos é uma arena de forças que 

envolvem tanto dimensões políticas, econômicas, como de interesses organizados de 

diversos grupos específicos que vêm construindo, no decorrer do tempo, novas alianças, 

por meio do surgimento de novos atores sociais. Para Viana; Dal Poz (1998), um dos 

marcos centrais, no início da formulação e implementação do programa nos municípios, 

foi a relação estabelecida entre a própria comunidade, por meio de suas associações, e 
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consultores internacionais no sentido de neutralizar os opositores como o Conselho 

Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, Associação Brasileira de 

Enfermagem, alguns gestores estaduais e a Pastoral da Criança que, inicialmente, se 

opuseram ao cadastramento das famílias pelas unidades de saúde. 

A adoção desse novo modelo assistencial no Brasil, a partir dos anos 90 do 

século XX - por meio da reforma do SUS e focado na expansão do PSF resultante de 

experiências estaduais e municipais -, revela que esse modelo de atenção à saúde 

caminhava no sentido de ampliar a acessibilidade, ao tempo que expressam também o 

viés focal e seletivo do referido programa, frente às dificuldades para se estabelecer 

como o primeiro nível de atenção à saúde e ser apoiado por um sistema de referência 

integrado. Isto porque é sabido que, ao operar mediante o pressuposto da promoção, 

prevenção e reabilitação, a APS deve caminhar no sentido de desenvolver novas 

práticas, e isto objetiva, além de uma maior qualidade na atenção à saúde, gerar redução 

de custos com internações hospitalares e uso de serviços tecnológicos apropriados. Por 

outro lado, reconhece-se que, quanto maior for o acesso aos cuidados primários de 

saúde, maior será a demanda por serviços complementares em outros níveis de atenção 

para atingir a integralidade da assistência; e isto, consequentemente, exige a necessidade 

de um sistema de saúde organizado em rede, eficiente e articulado com a APS, 

conforme está posto nos princípios e diretrizes que regem o SUS.  Assim, entende-se 

que o Saúde da Família, além da necessidade de caminhar no sentido de consolidar-se 

como o principal instrumento ordenador da demanda por serviços de saúde no SUS, 

vem imprimindo uma mudança cultural, social e de politização da saúde tanto na 

relação dos usuários com os profissionais, como destes com o próprio sistema e com o 

conceito de saúde. 

Portanto, não se pode desconsiderar que a atenção à saúde da família no Brasil, 

embora  inicialmente  fora estruturado sob o crivo da focalização  para atender regiões 

mais carentes, ao operar  mediante o uso de diretrizes operacionais como 

territorialização, adscrição de clientela  e equipes multiprofissionais e, sobretudo, 

calçada na ideia  de abordar a doença em seu contexto pessoal, familiar e social, 

avançou  e vem impactando nas condições de vida da população. Os avanços e os 

impactos foram   verificados pelo   estudo de ―Avaliação do Impcto da Estratégia Saúde 

da Família sobre a Mortalidade Infantil‖,  já que entre os anos de 1990 e 2002, 

constatou-se   que o aumento da cobertura populacional  da Saúde da Família causou 

maior impacto  na redução da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI), pois,   para cada 10% 
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de aumento na população coberta, houve redução média de 4, 6% na taxa de 

mortalidade infantil, enquanto, por exemplo, a expansão da cobertura do abastecimento 

de água em 10% representou queda de 3% e a ampliação do acesso a leitos hospitalares 

em 10% reduziu a taxa de mortalidade infantil, apenas, em 1,4% (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). 

 Na primeira década do século XXI (2006), no Brasil, a fim de avançar e inovar 

os processos e instrumentos de gestão do SUS, ocorreu  um conjunto de reformas 

institucionais pactuadas entres as três esferas gestoras -  União, Estados e Municípios -  

na Comissão Integestora Tripartite (CIT) e no Conselho Nacional de Saúde (CNS) que 

aprovaram o Pacto de Gestão, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto pela Vida, que 

juntos  definiram seis prioridades. Em relação a este último, destacam-se como 

elementos estruturantes a Portaria nº 687 de 30 de março de 2006, que aprovou a 

Política Nacional de Promoção da Saúde, e a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, a 

qual determinou que o PSF  a partir de então passaria a ser considerado estratégia 

priortária de reorganização da atenção primária no Brasil, e de acordo com os preceitos 

do  SUS. Constitui-se, portanto, o ponto preferencial e porta de entrada principal do 

sistema de saúde para garantir a integralidade da assistência por meio de ações voltadas 

para a  família e a comunidade. Nessa direção, foram estabelecidas metas, definiram-se 

responsabilidades de cada nível do governo, delinearam-se aspectos referentes ao 

processo de trabalho e as atribuições dos membros da equipe de saúde da família, bem 

como tratou das questões referente ao financiamento. Assim, compreende-se que todas 

estas nuances  produzidas na organização do sistema de saúde  geraram alterações no 

modo de ser dos trabalhadores e  trouxeram  implicações para os sujeitos e suas relações 

sociais, conforme será melhor compreendido no capítulo seguinte. 

Assim, considerando o exposto e partindo da compreensão que a ESF foi 

definida como estratégia organizacional da APS no Brasil, pode-se dizer que assim 

como Portugal e outros países que possuem sistemas universais de saúde, o Brasil 

encontra-se diante da necessidade de, efetivamente, fazer valer os atributos 

concernentes à APS, no cotidiano do trabalho das equipes de saúde, assim como no 

âmbito da gestão e da comunidade.   Nessa direção, reconhece-se que, ao caminhar 

sobre o pressuposto do conceito ampliado de saúde, da corresponsabilidade, o modelo 

em curso apresenta similidariedade com a Reforma dos Cuidados em Saúde Primária 

imprimida em Portugal, ao tempo que apresenta também diferenças tanto na forma de 

gestão das equipes de saúde da família, no processo de trabalho, na política de recursos 
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humanos, bem como no reconhecimento social e político, conforme pode ser melhor 

compreendido no capítulo 3  deste trabalho. 

A política de saúde é um locus privilegiado de luta pela cidadania, isto significa 

dizer     que a constituição do SUS e a criação do SNS português comportam uma série 

de componentes diferenciados a exemplo de uma imagem ideal do modelo de atenção à 

saúde, o qual foi consubstanciado nos ideais da Reforma Sanitária brasileira e no Estado 

de Bem-Estar Social português, e, por meio da concepção de uma política de seguridade 

social, portanto, trazem em si valores como o direito universal à saúde, como um 

princípio político, a equidade, como um princípio doutrinário, normas e práticas 

interventivas, a exemplo do reconhecimento dos determinantes sociais no processo 

saúde-doença, as quais, ao tempo que estão asseguradas pelo conhecimento técnico-

científico, são possuidoras de uma função social; por outro lado, na qualidade de espaço 

ocupacional, o setor saúde encontra-se inserida no contexto produtivo da sociedade 

contemporânea e, portanto, incorpora elementos como fragmentação, interesses 

econômicos, novas formas de gestão do trabalho, precariedade e vulnerabilidade nas 

relações de trabalho e, desse modo, o trabalho do médico insere-se nos dilemas vividos 

pelo conjunto dos trabalhadores. 

Acrescenta-se a isso o fato de que a competência para o trabalho em saúde é 

entendida dentro de uma lógica em que os aspectos da subjetividade e das 

singularidades individuais são expressos e reconhecidos, ao tempo em que essa 

competência requer a emergência de um sujeito implicado, de ação, que se reconheça na 

coletividade e que possa exprimir sua autonomia, e agir no seio dessa mesma 

coletividade de maneira a evidenciar não somente a dimensão individual ou a sujeição, a 

adequação do trabalhador ao estabelecido, às regras, mas a incorporar a ideia de uma 

responsabilidade pessoal e coletiva, da expressão do seu conhecimento, tanto perante o 

seu processo de trabalho, como diante da vida, no sentido de sair da dimensão 

estritamente do método, da técnica e como um trabalhador em saúde que exerce uma 

prática social possa agir de modo compartilhado por meio da interação no seio de um 

trabalho coletivo, ou seja, exige-se dele uma ampliação no seu leque de competências, 

no sentido de avançar para além das tradicionais competências técnico-científicas. 

Para Zarifian, ―[...] a autonomia é uma condição inevitável do desenvolvimento 

da competência; o coração desta última, no entanto, reside na tomada de iniciativa [...]‖ 

(ZARIFIAN, 2003, p. 85). O autor acrescenta ainda: 

O conceito de iniciativa, no entanto significa, a competência em si 
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mesma, em ação, o engajamento do sujeito não em relação as regras 

(sejam elas determinadas ou autônomas), mas em relação a um 

horizonte de efeitos, aquele que sua iniciativa singular provoca. Eu 

estaria propenso a dizer, de forma concisa: a competência é a 

iniciativa sob a condição de autonomia; é determinar um começo em 

uma área de indeterminação (ZARIFIAN, 2003, p. 87). 
 

Considerando as colocações retro, observa-se, que ―a iniciativa envolve o 

julgamento‖ (ZARIFIAN, 2003, p. 106).  Isto significa a possibilidade de reintegração 

entre o agir e o pensar no trabalho em saúde; e o pensar, na qualidade de uma ação 

humana, de acordo com a visão de Arendt (2004), requer o julgamento e este envolve 

uma reflexão, um questionamento acerca de seus próprios atos e de seu significado; 

implica uma atividade de pensar, ou seja, compreender e significar; traz à baila uma 

pergunta sobre o outro; ou, ainda, requer um pensamento dialógico que possibilita 

considerar o ponto de vista do outro e reconhecer o valor que ele traz para a sua 

unicidade. 

Arendt (2004) entende que é por meio do reconhecimento, da consciência sobre 

a existência do outro, das suas necessidades, da atividade de pensar que é possível 

aparecer como cidadão entre outros cidadãos em um espaço público, como sujeito 

político capaz de pensar sobre sua própria ação, uma vez que ―[...] a ação é uma 

atividade política por excelência [...]‖ (ARENDT, 2010, p. 10); essa condição representa 

a perspectiva de se construírem saberes e práticas em saúde pautadas na alteridade, em 

uma relação dialógica, baseada na comunicação entre trabalhadores, usuários e gestores, 

pois, entende-se que, sendo o poder ―uma relação de força‖ (FOUCAULT, 2010a, 

p.175) é na relação com outros saberes que o poder médico se mantém ou se altera, e 

novos saberes se conformam no trabalho em saúde, pois‖ o poder só se exerce na ação‖ 

(FOUCAULT, 2010a, p. 175), portanto, a ação é um poder político, assim os serviços de 

saúde constituem-se em espaços públicos. 

Nesse contexto de mudanças em curso vale sublinhar que, para alguns autores 

(HIRATA, 2000; KERGOAT, 1984), a qualificação possui uma multidimensionalidade, 

a qual é entendida como uma relação social, com uma correlação de força, sempre 

cambiante, entre capital-trabalho.  Entende-se que a: 

[...] qualificação do emprego, definida pela empresa a partir das 

exigências do posto de trabalho, qualificação do trabalhador, mais 

ampla que a anterior, por incorporar as qualificações sociais ou tácitas 

que a noção de qualificação do emprego não considera, sendo esta 

ainda susceptível de decomposição em ‗qualificação real (conjunto de 

competências e habilidades, técnicas, profissionais, escolares, sociais) 

e ‗qualificação operatória‘ (potencialidades empregadas por um 
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operador para enfrentar uma situação de trabalho) (M. SAILLY in A. 

LEROLLE, 1992, apud HIRATA, 2000, 132); e, a dimensão da 

qualificação como relação social, como resultado, sempre cambiante, 

de uma correlação de forças capital-trabalho, noção que resulta da 

distinção mesma entre qualificação dos empregos e qualificação dos 

trabalhadores (KERGOAT, 1984 apud HIRATA, 2000, p. 133). 
 

Portanto, a qualificação enquanto uma relação social é construtora de 

significados. De acordo com Zarifian (2003), o que está ocorrendo é relativa ―[...] à 

crise da noção de postos de trabalho e a de certo modelo de classificação e de relações 

profissionais‖. O autor chama a atenção para o fato de que: 

[...] todos sabemos que qualificação é uma construção social cujo o 

objeto é qualificar os indivíduos assalariados, tanto do ponto de vista 

do modo de apreciação da relação, mantida no que se espera deles 

(seu ―trabalho), quanto do ponto de vista da hierarquia na escala dos 

estatutos sociais e dos salários. A competência é uma nova forma de 

qualificação, ainda emergente (...). Portanto, não se deve fazer 

nenhuma distinção conceitual entre competência e qualificação a não 

ser para dizer que o modelo de competência específica hoje, de 

maneira nova, a construção da qualificação (ZARIFIAN, 2003, p. 37). 
 

A emergência desse modelo de competência insere-se nas transformações em 

curso, diante da ascensão do modelo pós-taylorista.  Em virtude do aprofundamento da 

automação de base microeletrônica nas indústrias, da reestruturação do trabalho e das 

inovações organizacionais que requerem o desenvolvimento de novas habilidades por 

parte do trabalhador, com enfoque para o componente da intelectualidade, da 

incorporação de aspectos da subjetividade, alguns autores observam que a qualificação 

profissional insere-se nas nuances produzidas pelo capital e, quando se trata da 

qualificação profissional do trabalhador em saúde, os espaços gerados pelas 

contradições do sistema capitalistas devem ser aproveitados (BORGES, 2009). Para 

tanto, é salutar pontuar que: 

[...] a qualificação profissional pode e deve no que diz respeito a 

trabalhadores em instituições voltadas para as práticas sociais como 

educação e saúde, desenvolver concepções que tenham como objetivo 

instrumentalizar a classe trabalhadora no seu processo de trabalho e 

nas demais esferas da vida cotidiana, de modo a possibilitar (embora 

sem cair no idealismo) a não-adequação ao existente. Trata-se, 

portanto, de uma luta entre projetos, onde a moral é límpida: de um 

lado, projetos que vislumbram não adequar o trabalhador ao existente; 

do outro, a constituição do trabalhador adestrado, obediente e 

disciplinado (PEREIRA; RAMOS, 2006, p. 16). 
 

Nessa linha de reflexão, observa-se que a constituição da saúde, no Brasil e em 

Portugal, na qualidade de um direito e de uma conformação de um sistema nacional, 
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vem imprimindo um movimento de mudanças significativas tanto em relação ao 

trabalho, à organização das práticas, quanto na formação dos profissionais de saúde, 

bem como no que se refere ao desenvolvimento científico e tecnológico para a área da 

saúde; significando, portanto, a necessária articulação entre os princípios e diretrizes 

que regem o sistema de saúde e a política de formação, qualificação dos trabalhadores 

de saúde, uma vez que essas mudanças recaem sobre o trabalho dos profissionais 

médicos e incidem sobre as suas práticas no cotidiano do serviço, e nas relações com o 

Estado e o mercado de trabalho. Ademais, deve-se ter clareza que essa relação é 

permeada por correlações de força, pois o trabalhador de saúde faz parte do modo da 

organização da produção capitalista e insere-se na divisão social e técnica, daí o modo 

como opera, como historicamente está conformado o trabalho no âmbito da organização 

dos serviços de saúde tem seus pilares na fragmentação, dicotomização do cuidado e na 

responsabilização individual. 

Nesse sentido, percebem-se dificuldades para operar uma prática pautada do 

conceito do trabalho em saúde, entendida como produção do cuidado, imbuída de valor 

ético, político e social, conforme defendem vários autores, pois, observa-se uma tensão 

entre o valor de uso e o valor de troca que permeia as disputas entre os sujeitos na 

sociedade capitalista, transformando a preservação das funções vitais da saúde como 

direito de cidadania, em interesses econômicos e mercantilização. 

  Observa-se, ainda, o surgimento no final do século XX de ―[...] mais de meia 

centena de especialidades todas elas com áreas de superespecialização e o aparato 

tecnológico já incorporado para fins de diagnóstico e terapêutico [...]‖ (ELIAS; 

VIEIRA, 2010, p. 38).  Isto significa a crescente racionalidade instrumental no processo 

de trabalho em saúde, entretanto, conforme destaca Merhy (2007), há que se reconhecer 

que no trabalho em saúde existe uma relação em ato. Dessa forma, ―[...] o trabalho em 

saúde não pode ser globalmente capturado pela lógica do trabalho morto, expresso nos 

equipamentos e nos saberes tecnológicos estruturados [...]‖ (MERHY, 2007, p. 49).   

Conforme o autor, nas intervenções em ato, operam-se encontros de subjetividades, 

significando um grau de liberdade por parte dos profissionais no sentido de escolher o 

modo de fazer essa produção. Em continuidade, o autor amplia a visão de tecnologia em 

saúde, e expressa: 

[...] as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde podem ser 

classificadas como: leves (como no caso das tecnologias de relações 

do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão 

como forma de governar processos de trabalho), leves-duras (como no 
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caso de saberes bem estruturados que operam no processo de trabalho 

em saúde, como a clínica médica, a clínica psicanalística, a 

epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo) e duras (como no caso de 

equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas 

organizacionais); (MERHY, 2007, p. 49). 
 

Tal análise desvincula a ideia do trabalho em saúde pautado unicamente pela 

estruturação dos equipamentos tecnológicos. Ou seja, o autor reconhece que outros 

saberes constituem-se potenciais de intervenção, pois a prática médica é tanto técnica 

como social. Desse modo, ele leva em conta o sujeito, mostrando que, por mais que 

exista uma correlação entre a prática médica e a hegemonia da biomedicina no cuidado 

em saúde, esse fato não é determinante nas relações médico-paciente, pois é preciso 

considerar a intersubjetividade dos sujeitos em ação, a produção de sentido e a sua 

relação com o saber. 

Para Charlot:  

A relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito 

estabelece com um objeto, ―um conteúdo de pensamento‖, uma 

atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma 

situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., relacionados de alguma 

forma ao aprender e ao saber – consequentemente, é  também relação 

com a linguagem, relação com  tempo, relação com a atividade no 

mundo e sobre o mundo, relação com outros  e relação consigo 

mesmo, como mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal 

situação (CHARLOT, 2005, p. 45). 
 

Portanto, apreende-se que é na condição de sujeito singular e social, que o 

profissional médico estabelece relação com o saber por meio da relação com o mundo, 

consigo e com os outros, o que o torna capaz de aprender nas diferentes situações, ―[...] 

mas ele só pode aprender pela mediação do outro (frente a frente ou indiretamente) e 

participando de uma atividade [...]‖ (CHARLOT, 2005, p. 45). 

A nova proposta para o trabalho em saúde  tem por base o trabalho em equipe, o 

que exige, necessariamente, uma relação do saber médico com outros saberes, através 

de práticas interdisciplinares configuradas no cotidiano  como relação de saber que, no 

desenrolar dos serviços, define o lugar de cada um dos protagonistas. Reconhece-se que 

no campo das profissões e das instituições das quais ela faz parte, essa prática entra em 

confronto com questões mais amplas, a exemplo da cultura profissional, das 

organizações corporativas, com a luta pela exclusividade do saber, do mandato social. 

Tais confrontos vêm provocando questionamentos e conflitos diante do risco de 

separação do grupo de pertencimento, por parte do conjunto dos profissionais, em 

relação à identidade construída para si e  à construção de novas formas identitárias. De 
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acordo com Vasconcelos:  

A proposta de interdisciplinaridade convive na prática com uma 

―sombra‖ espessa de um conjunto de estratégias de saber/poder, de 

competição intra e intercorporativa e de processos institucionais e 

socioculturais muitos fortes, que impõe barreiras profundas à troca de 

saberes e a práticas interprofissionais colaborativas e flexíveis [...] 

(VASCONCELOS, 2002, p. 53). 
 

 Em pesquisa realizada no ano de 2009 (BORGES, 2009) junto aos profissionais 

de enfermagem, foi possível constatar no trabalho em equipe a existência de conflitos e 

relações de poder entre eles e os profissionais médicos, sobretudo em relação ao 

reconhecimento e ao respeito dos saberes da enfermagem por parte dos médicos; 

também foram relatadas dificuldades relativas ao reconhecimento de identificação de 

uma problemática comum que possibilitasse uma decodificação recíproca no sentido de 

agir coletivamente, mediante a troca de saberes, acrescida de uma cultura médico-

centrada por parte da gestão, na medida em que reconhece a supremacia da profissão 

médica perante as demais observadas, entre outras questões, devido à diferenciação 

salarial e à persistência de uma cultura de isolamento dos médicos em relação aos 

demais profissionais da equipe, nos processos de qualificação profissional. 

Diante desses fatos, é necessário destacar que esse novo modelo somente poderá 

efetivar-se caso uma nova cultura de gestão de pessoal e uma mobilização 

organizacional fossem colocadas em prática, pois o antagonismo e os conflitos já 

observados desde o início do processo de trabalho e gestão dos sistemas públicos de 

saúde vêm se tornando cada vez mais complexos. Isto acontece tanto no que tange à 

relação entre o Estado e a sociedade civil, dadas à heterogeneidade e à diversidade que 

marcam a capacidade de participação política da população frente aos interesses por 

vezes diferenciados, sobretudo aqueles relativos à necessidade de saúde, como em 

relação às questões estruturais inerentes ao próprio sistema, no sentido de transpor 

efetivamente as barreiras: conceituais, metodológicas, culturais, econômicas, sociais, 

técnico cientificas e operativas as quais estão ligadas ao modelo tradicional de atenção à 

saúde, uma vez que se observa um descompasso para operar o novo paradigma baseado 

na atenção integral, para fazer frente ao modelo hospitalocêntrico centrado na 

assistência médico hospitalar de urgência. 

De acordo com Cohn, 

[...] as políticas de saúde, quer na sua formulação, quer na sua 

implementação, se configuram como processo complexos de jogos e 

interesses múltiplos existentes na sociedade, de confronto de 

representações sobre o que vêm a ser as necessidades e as demandas 
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de saúde da população, ou dos seus distintos segmentos 

socioeconômicos, e particularmente do que vem a ser a qualidade de 

vida compatível com a manutenção das condições de saúde da 

população. Nesse processo interagem redes de interesses, de 

demandas, de representação e de valores permanentemente em 

disputa, tendo por base sólidos interesses econômicos já configurados 

ao longo do tempo, quer no interior do próprio setor saúde, quer no 

que diz respeito às necessidades de investimento em determinadas 

áreas sociais tidas como prioritárias em determinado momentos para 

se levar avante determinados projetos econômicos da sociedade, quer 

a velha já conhecida dicotomia que nossa história tanto afirma 

(falsamente) entre investimento econômico, com aquele produtivo e 

prioritário, e investimento social, entendido no geral como gasto 

improdutivo, embora todos falem em saúde e educação como dois 

setores-chave para o desenvolvimento do País (COHN, 2006, p. 256).  
Ao analisar a fala da autora, entende-se que no jogo de interesses, na correlação 

de forças e valores diferenciados em constante disputa, também devem ser observadas 

as questões ligadas ao papel que os profissionais ocupam nesse processo. Verifica-se no 

cotidiano dos serviços públicos de saúde que a forma como os profissionais operam 

suas práticas, por vezes, está distanciada de valores éticos, do reconhecimento da saúde 

como necessidade humana fundamental, bem como se registram dificuldades no que se 

refere à capacidade governamental de gestão de fazer frente a esses desafios. 
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CAPÍTULO 3 - SAÚDE DA FAMÍLIA – MODELO ORGANIZACIONAL 

PREFERENCIAL E MÉTODOS DE AFILIAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

O texto apresentado neste capítulo aborda, inicialmente, os elementos presentes 

e que fundamentam o discurso oficial sobre o trabalho na esfera da Atenção Primária à 

Saúde, no Brasil e em Portugal, e a relação entre as diretrizes organizacionais, as 

exigências de novas qualificações e suas implicações na ação profissional no contexto 

do trabalho em saúde e na construção das formas identitárias do médico de família, pois, 

entende-se que os discursos aqui tratados englobam tanto uma dimensão técnico-

operativa quanto política e social. Para tanto, procedeu-se a uma análise dos 

documentos oficias emitidos nos dois países, pois compreende-se que eles fornecem 

componentes capazes de identificar nas particularidades das duas realidades como se 

apresentam a linguagem, o códigos, as regras e os caminhos para a construção de um 

sentido de pertinência do médico à ESF/USF. Em seguida, apresenta-se a reflexão 

resultante da observação sistemática relativa aos processos de qualificação profissional 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/ Brasil e pela Associação 

Nacional da USF-AN de Portugal, relacionando essa análise aos aspectos presente nos 

discursos oficiais, nos depoimentos dos entrevistados e nos aportes teóricos a fim de 

apreender, de forma crítica e reflexiva, as singularidades das partes na constituição do 

todo. Ademais, acrescentaram-se informações relativas à força de trabalho médico no 

cenário brasileiro e português por perceber que as mesmas ajudam a compreender o 

fenômeno ora em debate, pois não  é possível prescindir de uma abordagem quanto à 

dimensão política, social e profissional dos diversos atores envolvidos no processo de 

formação e trabalho no âmbito da saúde. 

A análise resultante da observação procurou aproximar os elementos que 

orientam o processo de qualificação, para identificar a relação com o modelo de atenção 

à saúde e de gestão organizacional do trabalho em Saúde da Família. Essa aproximação 

foi feita através da análise dos conteúdos, dos métodos de ensino-aprendizagem, da 

relação entre os aspectos teóricos e práticos que orientam a racionalização para as 

mudanças das práticas, e como estes se relacionam com o processo de formação da 

identidade profissional dos médicos, na construção de novas competências para o 

trabalho em Saúde da Família. Com efeito, compreende-se que os pressupostos e a 
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estrutura do modelo incidem sobre questões relativas ao processo de socialização dos 

profissionais, uma vez que prima  tanto pela concepção técnica e teórica, do conceito 

contemporâneo de saúde, como   pelas escolhas sociopolíticas que cada país assume, e 

estas impactam na construção identitária   dos profissionais, haja vista as mudanças e o 

significado que lhes conferem no cotidiano de trabalho. 

Assim sendo, compreende-se que os fundamentos teóricos, técnico-científicos e 

ideológicos, a exemplo da autonomia e do trabalho em equipe, assumidos como  

dimensões relacionais e sociocognitivas estruturantes do processo de trabalho, por um 

lado, e o lugar central do médico no cuidado em saúde, historicamente consolidado, por 

outro, mexe nas relações profissionais e repercute na identidade desses profissionais, 

para si e para o outro. Deste modo, parte-se do entendimento que, dentro desse conjunto 

de mudanças, o discurso sobre a formação dos trabalhadores da saúde, sua  qualificação 

no trabalho e para o trabalho, e as mudanças na estrutura organizacional,   como 

componentes desse processo, ganha um lugar importante sob o ponto de vista da 

política de saúde  no Brasil e em Portugal, na medida em que é concebida como 

potencial para realização das transformações em curso, sustentada na ideia de uma 

educação ao longo da vida e de uma aprendizagem que leve o sujeito a adquirir ganhos 

de autonomia, concomitantemente aos   novos princípios e diretrizes organizacionais;   

estes, aliados à formação, são percebidos como um atributo importante para suscitar as 

mudanças nas práticas em saúde e  um sentido de pertinência, de afiliação, no cenário 

do trabalho em saúde familiar, pois   o contexto de trabalho  e a educação  influem na 

produção das identidades profissionais, uma vez que são meios de socialização. 

  Sob esse prisma, considera-se que o trabalho e a política de formação/ 

qualificação, como lugares de construção de identidade, devem ser analisados no 

sentido de identificar a posição que ocupam nesse cenário, pois é salutar reconhecer 

quais são os métodos de afiliação utilizados pelos profissionais, para se tornarem 

membros dessa comunidade48
 e desenvolverem um sentido de pertinência, no confronto 

com os antigos e novos saberes e com o mercado de trabalho. Além disso, sabe-se  que a 

formação inicial, entendida   na condição de um processo de socialização secundária, 

exerce papel significativo, uma vez que, como ressalta Dubar (2005) as identidades 

profissionais são resultantes de uma transação tanto biográfica como relacional. Dessa 

                                                           
48

 Comunidade aqui é definida como um agrupamento/conjunto de profissionais médicos especialistas ou 

não, que atuam no espaço de trabalho em Saúde da Família no Brasil e em Portugal e se identificam 

enquanto pertencentes a esse agrupamento.  
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forma, o contexto, o tempo-espaço são  categorias importantes na relação transacional 

que se estabelece entre os sujeitos em aprendizagem e os saberes dele resultante. 

Ao considerar a apreensão do campo empírico, reconhece-se, como ponto inicial  

para fins desta pesquisa, que a análise documental fornece elementos que possibilitam 

uma maior compreensão do fenômeno no campo da investigação em curso. Assim, a sua 

seleção baseou-se em critérios de representatividade e pertinência e da relação com o 

objeto de investigação no sentido de apreender a estrutura na qual se configura, por 

meio de decretos, leis e planos de ação e relatórios elaborados pelos governantes, no 

âmbito do Ministério da Saúde de Portugal e do Brasil  a fim de identificar as novas 

modalidades de políticas presentes nos discursos oficiais, e o significado que adquirem   

como orientadoras das práticas profissionais no âmbito da atenção primária, e, em 

particular no contexto do trabalho em saúde familiar, no sentido de analisar os 

fundamentos presentes na construção dessa política, na forma como cada um se 

manifesta no grupo de pertença. O que implica dizer que é necessário interpretar o 

sentido, o significado, a intencionalidade encoberta presentes nos discursos  e os valores 

subjacentes que estão na base dos processos políticos e que influenciam a construção 

das identidades. 

Portanto, considera-se que a análise do discurso presente nas diretrizes da 

política pública de saúde nos dois países pode fornecer elementos elucidativos para a 

compreensão dos modos que as identidades profissionais adquirem em contextos 

particulares no conjunto das mudanças societárias, como se refere Dubar (2003). 

Começa-se, por isso, fazendo uma breve síntese sobre APS no contexto mundial, tendo 

em vista que seus princípios e diretrizes organizadoras são impulsionadores das 

mudanças em curso. 

 

4.1. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: SUA LÓGICA E O SEU SIGNIFICADO 

PARA AS MUDANÇAS DAS PRÁTICAS EM SAÚDE. 

 

A atenção primária ―[...] refere-se a um conjunto de práticas em saúde, 

individuais e coletivas [...]‖. É considerada internacionalmente a base para um modelo 

assistencial de sistemas de saúde que tenham em seu centro o usuário-cidadão 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 575). 

Historicamente, a atenção primária surgiu na Inglaterra, no ano de 1920, em 

consequência do Relatório Dawnson, o qual tecia críticas ao modelo flexeneriano, 
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baseado na visão predominantemente biologicista; esse mesmo relatório também 

mencionava  uma preocupação com o alto custo econômico da atenção médica, até 

então predominante, e sua baixa resolutividade. Por isso, incentivava a reorganização do 

sistema de saúde, de modo que a atenção primária estivesse estruturada em centros 

regionais de saúde, nos quais grande parte dos serviços assistenciais de saúde deveria 

ser resolvida inicialmente pelo profissional médico, com formação em clínica geral.   O 

modelo aconselhava primeiramente a regionalização dos centro de saúde, com base na 

população e nas necessidade locais, ao mesmo tempo em que preconizava a ideia de 

hierarquização da atenção, na medida em que somente os casos   para os quais não 

houvesse solução  na atenção primária deveriam ser encaminhados para atenção 

secundária ou para os hospitais. A segunda particularidade refere-se à integralidade, 

sendo esta fundamentada na ideia de articulação e indissociabilidade entre as ações 

preventivas e curativas. Todavia, ressalta-se que ―[...] essas ideias não foram 

imediatamente implementadas por pressão da corporação médica, mas fundamentaram 

posteriores iniciativas dos sistemas de saúde [...]‖ (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2008, p. 589). 

 Portanto, percebe-se que a opção inicial pelo modelo de atenção primária tem 

uma relação com a sustentabilidade econômica dos serviços de saúde. Entretanto, 

posteriormente, ocorreu outro movimento, conhecido pela Declaração de Alma-Ata 

resultante da I Conferência Internacional de Atenção Primária49
 organizada em 1978 pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e as Nações Unidas para Infância (Unicef),   

mediante o qual se verifica uma preocupação central com a ideia da universalidade da 

assistência, de alcance para todos os países e de acordo com seu desenvolvimento; a 

essa preocupação, aliava-se o pressuposto de que os ―cuidados primários de saúde‖, 

como definidos, fossem baseados em práticas e tecnologias cientificamente apropriadas, 

denotando assim uma preocupação com a qualidade da assistência definida nesse nível, 

associada à  ideia de ações e práticas interdisciplinares e participação comunitária para 

as pessoas e as família, integradas aos demais níveis de atenção de modo a incluir a 

promoção, prevenção, reabilitação e cura. Isso porque, segundo Giovanella;  Mendonça 

(2008), aumentava cada vez mais a critica tanto ao modelo intervencionista e 

especializado  - frente às necessidades de se considerar os determinantes sociais mais 

gerais que incidem sobre o processo saúde-enfermidade -, quanto àqueles relativos aos 

                                                           
49

 ―O Brasil esteve ausente‖ (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 578).  
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processos de intervenção e seus modelos verticais por parte da OMS no combate as 

endemias na América Latina e na África. 

  Por outro lado, conforme denotam Giovanella; Mendonça (2008), nessa mesma 

conjuntura, emergem-se processos e dinâmicas no cenário político mundial, com o fim 

das ditaduras de Salazar, em Portugal, e de Franco na Espanha, na segunda metade da 

década de 1970, que impulsionaram a libertação das colônias africanas ao tempo que se  

assistiu  a um crescimento dos movimentos  para democratização dos países da América 

Latina. Nesse ínterim observam-se críticas à ―[...] especialização progressiva e o 

elitismo médico, propondo-se a articulação de práticas populares e a democratização do 

conhecimento médico‖ (GIOVANELLA;   MENDONÇA, 2008, p. 577) 

Assim, assiste-se, posteriormente, a processos de mudança no tocante a essa 

questão, sendo que em países periféricos, devido a um contexto político desfavorável, 

observou-se uma predominância de ações focadas, ou seja, de uma APS estruturada   

sob uma perspectiva de prestação de serviço de baixa qualidade, seletivo difundido 

pelas agências internacionais. Por outro lado, numa perspectiva oposta, ―[...] nos países 

europeus, a atenção primária refere-se, de modo geral, aos serviços ambulatoriais de 

primeiro contato integrados a um sistema de saúde universal [...]‖ (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2008, p. 576). 

Nos dias atuais, há um processo que gera crescentes iniquidades sociais, as quais 

decorrem da crise econômica que assola o mundo, da globalização, das políticas 

neoliberais e suas repercussões no campo social, ambiental, cultural e político, ou seja, 

nos determinantes sociais e políticos do processo saúde-doença.  Quando tais 

arbitrariedades  aliaram-se  a um custo crescente da atenção à saúde, ao aumento das 

doenças crônicas,  à violência e à inserção das tecnologias caras  registraram-se, na 

primeira década do século XXI, movimentos internacionais de reativação e vitalidade da 

concepção moderna de Promoção da Saúde e de uma ―concepção mais abrangente da 

APS‖, conforme pontuam Giovanella;   Mendonça (2008, p. 582). De acordo com as 

autoras, em 2003, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), seguindo orientação 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) e visando alcançar os Objetivos do Milênio 

firmado entre os Estados membros, solicitou a estes a adesão às recomendações que 

visam fortalecer APS. Em 2005, esses mesmos organismos divulgaram um documento 

intitulado: 

[...]. ―Renovação da Atenção Primária em Saúde nas Américas‖ 

(Opas/OMS, 2005), no qual defende a necessidade de se alcançar 
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atenção universal e abrangente por meio de uma abordagem integrada 

e horizontal para o desenvolvimento dos sistemas de saúde, com 

cuidados orientados à qualidade, ênfase na promoção e prevenção, 

intersetorialidade, participação social e responsabilização dos 

governos (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 582). 
 

 A partir do exposto, salienta-se que a Reforma dos Cuidados de Saúde Primária, 

em Portugal a partir de 2005, e o Pacto Pela Vida no Brasil, em 2006,  são partes dessa 

totalidade, e, nesse caminho,   apresentam-se e ganham contornos relativos a 

singularidades inerentes a sua realidade. Para tanto, destaca-se, segundo especialistas do 

tema, que devem existir atributos considerados imprescindíveis para a orientação dos 

serviços de atenção primária nos países industrializados e, portanto, esses devem ter 

como características: 

[...] a prestação de serviço de primeiro contato; a assunção da 

responsabilidade longitudinal pelo paciente com continuidade da 

relação clínico-paciente ao longo da vida; a garantia de cuidado 

integral considerando os âmbitos físicos, psíquicos e sociais da saúde 

dentro dos limites de atuação do pessoal de saúde; e a coordenação 

das diversas ações e serviços indispensáveis para resolver 

necessidades menos frequentes e mais complexas. Nessa concepção os 

serviços de atenção primária devem estar orientados para a 

comunidade, conhecendo suas necessidades de saúde; centra-se na 

família, para bem avaliar como responder às necessidades de saúde 

dos seus membros; ter competência cultural para se comunicar e 

reconhecer as diferentes necessidades dos diversos grupos 

populacionais (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 583)50
. 

 

Observando a fala retro, compreende-se que quando essas características 

relacionam-se com as particularidades dos contextos locais, elas ganham maior ou 

menor relevância e são implementadas, processadas de formas diferentes, e por vezes 

similar a depender da conjuntura  histórica, econômica, política e social, da correlação 

de forças presentes em cada sociedade e nas singularidades dos locais onde elas se 

inserem, da interação e integração entre as políticas sociais, os atores sociais e os 

saberes a eles relativos, o  seu ethos e o modo como ele se apresenta no cotidiano dos 

serviços. 

Portanto, em vista do que foi apresentado, e considerando os pressupostos 

políticos, técnico-científicos e culturais presentes no arcabouço da APS, o que importa, 

para fins desta pesquisa, é compreender como essas linhas gerais influenciam e se 

manifestam nas particularidades dos contextos de trabalho na realidade dos dois países e 

no processo de socialização dos médicos, uma vez que se reconhece a existência de 
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 As autoras expõem seu pensamento com base em Stafield (2002). 
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intrínseca relação entre as mudanças em curso, o contexto de trabalho, os saberes a elas 

inerentes e sua relação com a formação, qualificação dos sujeitos em tela. 

 

4.2 O FENÔMENO E SUA RELAÇÃO COM O CONTEXTO SOCIAL: A 

DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS E SUA RELAÇÃO COM OS NOVOS 

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 

   

O processo de reestruturação da política de saúde que ocorreu a partir do ano de 

2005 em Portugal, denominado Reforma dos Cuidados de Saúde Primária (CSP)   vem 

produzindo alterações significativas tanto no que tange ao processo organizacional dos 

serviços, na relação entre os profissionais e entre estes e os utentes/usuários, na forma 

de remuneração, na carreira, bem como em relação a sua qualificação profissional, pois 

se compreende que todas essas nuances produzem novos significados e mexe na relação 

entre trabalho e formação e na de interação entre os atores, sujeitos desse processo e na 

sua relação com o objeto de trabalho. 

No Brasil, a partir do ano de 2005, o Ministério de Saúde, juntamente com os 

estados e municípios, definiu uma Agenda de Compromisso que englobava o Pacto em 

Defesa do SUS, o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. A partir de então, a 

APS foi reconhecidamente considerada a porta de entrada preferencial do sistema de 

saúde. Ou seja, conforme pontuava o Pacto pela Vida se faz necessário ―[...] consolidar e 

qualificar a estratégia Saúde da Família como modelo de Atenção Básica e centro 

ordenador das redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS)‖ (BRASIL, 

2006, p.3); para tanto, conforme expressam os documentos, era necessário que a mesma 

fosse revitalizada dada a sua importância na condução do modelo de atenção a saúde no 

país, aliada ao fato de que era preciso considerar que a dimensão geográfica e as 

diferenças regionais e estruturais traduzem-se em dificuldades nos modos de 

organização e operacionalização da APS, frente a sua necessidade de expansão e 

qualificação.  Para tanto, foi construída a nova Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) com a participação de diversos atores. Nesse sentido a sua redefinição aponta 

para: 

[...] os princípios gerais, responsabilidade de cada esfera do governo, 

infraestrutura e recursos necessários, as características do processo de 

trabalho, atribuições dos profissionais, e as regras de financiamento, 

incluindo as especificidades da estratégia Saúde da Família. (BRASIL, 

2006, p. 3). 
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Assim, é salutar identificar o lugar que a USF/ESF,  locus de trabalho e   de 

produção de sentido e significados, ocupa no cenário de mudanças. Portanto, sob o 

ponto de vista organizacional, interessa saber os princípios, as diretrizes e a lógica que 

têm sustentado o modelo para operacionalizar a citada reforma. Em Portugal foi criada a 

Missão para os Cuidados em Saúde Primária (MCSP), no âmbito do Ministério da 

Saúde que exerceu a função de estruturar e conduzir a execução das principais 

mudanças concernentes a reestruturação em curso, a qual correspondeu ao período de 

2005 a 2010, denominada  de primeira fase. 

Para tanto, observa-se, que a mesma organizou-se em torno da ideia de 

regionalização da saúde, obedecendo a uma ordem geográfica, no sentido de 

compartilhar e possibilitar ganhos de saúde de forma abrangente, baseada no princípio 

da equidade. Deste modo, foram criadas cinco regiões de saúde no país, denominadas de 

Administração Regional de Saúde (ARS): Administração Regional de Saúde do Norte, 

Administração Regional de Saúde do Centro, Administração Regional Lisboa e Vale do 

Tejo, Administração Regional de Saúde do Alentejo e Administração Regional de Saúde 

do Algrave, as quais englobam os Agrupamentos de Centro de Saúde (ACS). Os ACS 

sustentam-se no pressuposto da descentralização da gestão, racionalização dos recursos, 

tanto quanto das estruturas conforme acima delineada. Tais regiões englobam várias 

unidades funcionais que têm como objetivo garantir os cuidados primários de saúde de 

modo ampliado, complementar e articulado em uma dada região de saúde formando, 

portanto, uma rede integrada de atenção à saúde, conforme pode ser verificado no 

organograma 01:  

 

 Organograma 01 - Estrutura Orgânica dos Agrupamentos de Centros de Saúde 
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Fonte: PORTUGAL, 2007b 

 

Observando o organograma 01, é possível entender, de acordo com o que está 

delineado nos escritos documentais da MCSP, que as USFs são compreendidas  como 

pequenas unidades operativas dos centros de saúde com autonomia funcional e técnica 

que contratualizam objetivos de acessibilidade, adequação, efetividade, eficiência e 

qualidade e que garantem aos cidadãos inscritos nessa unidade, um conjunto de 

cuidados de saúde (PORTUGAL, 2007b ) 

 Conforme afirmam vários autores, entre eles Sousa (2009), observa-se que um 

dos pilares desta reforma acontece devido à implantação da gestão por objetivos e pelo 

fato de que as decisões e os cuidados em saúde devem ser produzidos em um 

determinado território, e isso exige um saber contextualizado por parte dos 

profissionais. No Brasil, a nova PNAB reafirma essa ideia ao expressar que a ―[...] 

Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 

ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas [...]‖ (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012, p. 9), uma vez que o SUS prima pela descentralização, com comando único em 

cada esfera do governo, conforme preceitua a Lei Orgânica da Saúde,  regionalização e 

hierarquização da rede de serviços de saúde. 

  Tanto em Portugal como no Brasil, como em outras partes do mundo que 

adotam a APS com ordenadora da atenção, reconhece-se o local como espaço 

privilegiado de ação e entra em contradição com uma formação no campo da saúde de 

raiz positivista ―[...] que encara a ação e a teoria como uma mera relação de aplicação 

[...]‖ (CANÁRIO, 2003 p. 129). Concorda-se com o autor na medida em que se 
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reconhece que esse modo de pensar é estruturante do campo formativo e apresenta-se 

por meio de uma orientação predominantemente voltada para a capacitação individual, 

desconsiderando, portanto, a possibilidade de um compartilhar coletivo, de interação 

entre os sujeitos na relação com o outro e com o objeto do conhecimento; de 

sobrevalorização da formação  em relação à ação e a mudança; e, ainda, por uma matriz 

de formação escolar  sedimentada na ideia  de uma sequência  entre  ―[...] conhecimento 

científico-conhecimento tecnológico-treino [...]‖ (p.129) que resulta em uma formação 

baseada na instrumentalidade que leva à adaptação. Assim, sendo, o que se observa é 

um  profissional  que, no exercício do seu trabalho, é levado a reproduzir  normas, pois 

a 

[...] articulação entre a dimensão pessoal e profissional da formação, a 

dimensão social e coletiva do exercício do trabalho, a relação 

complexa entre os saberes teóricos e práticos construídos na ação 

constituem dimensões muitas vezes completamente ignoradas [...] 

(CANÁRIO, 2003. p. 130). 
 

Tal paradigma hegemônico, quando aplicado para as profissões do campo da 

saúde coletiva revestem-se de um significado reducionista, de fragmentação do cuidado 

que repercute diretamente no agir em saúde, pois, conforme Canário (2003); Pinheiro 

(2009); Merhy (2006); (2007), entre outros, o trabalho em saúde é relacional e, portanto, 

envolve uma dimensão tanto técnica como social, e  sua ação no espaço público -  os 

serviços de saúde pública -   requer um saber-fazer profissional por meio de uma prática 

cotidiana imbuída  de princípios éticos, de visão de totalidade, de uma relação dialógica 

entre os saberes, a prática, os profissionais e entre estes e os utentes/usuários. 

Ainda, em relação ao organograma 01 cabe informar que, para além das USFs, 

conforme pode se observar no lado esquerdo do mesmo, constituem-se partes desses 

agrupamentos várias unidades funcionais que têm como objetivo garantir os cuidados 

primários de saúde de modo ampliado e articulado em uma dada região. Assim, as 

unidades de cuidado na comunidade (UCC) têm como público alvo, em particular, as 

famílias, pessoas e grupos vulneráveis que necessitam de cuidados de saúde e apoio 

psicológico e social no âmbito psicológico e social. Para tanto atuam na educação para a 

saúde, na integração; unidades de recursos assistenciais partilhados (URAP) prestam 

assessoria e assistência às unidades funcionais e organizam as ligações aos serviços 

hospitalares; unidades de saúde pública (USP) funcionam como observatório de saúde 

da população que permitem caracterizar as necessidades de saúde de uma área 

geodemográfica, de modo articulado com as demais prestadores de cuidados; as 
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unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) objetivam prestar cuidados 

personalizados de saúde a uma população inscrita em uma determinada área geográfica 

e as Unidades de Saúde da Família (USF). 

Sob o ponto de vista organizacional, cada USF está conformada a partir de uma 

equipe multiprofissional que possui autonomia técnica e organizacional e atua de modo 

cooperado entre si. A formação das equipes ocorre de forma voluntária junto ao 

Ministério da Saúde português, o que significa dizer que, critério como afinidades entre 

os membros, constitui-se como um ponto forte para a composição das equipes e de sua 

autonomia. Nas palavras de (Souza e Rocha et al) trata-se de uma ―formação do  tipo 

bottom-up  (caráter participativo, ascendente, a partir dos profissionais no nível local 

das unidades de saúde)‖ (2013, p. 192). 

 Assim, entende-se que tal diretriz implica a incorporação por parte desses 

profissionais de outras competências no âmbito do trabalho, para além daquelas 

tradicionalmente compreendidas e valorizadas como parte integrante do saber médico, 

bem com dos demais trabalhadores de saúde, e para as quais sua formação foi 

direcionada. Em outras palavras, a competência para gestão do trabalho e dos serviços, 

o planejamento, a epidemiologia, a comunicação, a educação em saúde e práticas 

interdisciplinares e autonomia passam a ser uma exigência nas novas relações de 

trabalho na instituição frente à formação hegemônica baseada na racionalidade 

cientifica e no biologicismo que predomina no ensino médico. 

No Brasil, registram-se algumas mudanças introduzidas pela nova PNAB, em 

particular, no que se refere ao financiamento e a introdução do viés da qualidade. Ou 

seja, assim como Portugal, guardando suas particularidades, observa-se no cenário da 

APS no Brasil, a introdução de elementos da gestão por objetivos que induzem a 

mudança de modelo por meio da Estratégia Saúde da Família e cria um Componente de 

Qualidade que avalia, valoriza e premia equipes e municípios, garantindo aumento do 

repasse de recursos em função da contratualização de compromissos e do alcance de 

resultados, a partir da referência de padrões de acesso e qualidade pactuados de maneira 

tripartite (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 10).  

Assim, em vista das mudanças suscitadas no âmbito do processo de trabalho em 

saúde, especificamente nos cuidados em saúde primária, é que esse conjunto de valores 

e normas traz implicações que repercutem nas identidades desses profissionais. Isto 

acontece, mormente, quando se considera que esse conjunto requer, entre outras 

questões, um corpo de profissionais que desenvolvam um sentido de pertinência, de 
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identidade coletiva que se realiza por meio de compartilhamentos comuns que levam os 

profissionais a transcender as suas corporações nucleares, e se expressem no campo do 

trabalho nas USFs em Portugal e na ESF, no Brasil.   A respeito dessa  questão, Zarifian 

entende ―[...] que não se construirão nem se negociarão garantias coletivas sólidas se 

não forem sustentadas por pertinências.‖ (ZARIFIAN, 2003 p. 112). 

 O desafio torna-se maior na medida em que se reconhece ser o trabalho em 

saúde marcado pela heterogeneidade que compõe o seu corpo profissional no qual as 

técnicas, o conhecimento e a linguagem se diferenciam e definem o lugar que cada ator 

ocupa no processo de trabalho; contudo, paradoxalmente, eles se complementam; no 

entanto, esse trabalho complementar é marcado por resistência e conflitos  que podem   

contribuir significativamente para o desenvolvimento de uma consciência e de  uma 

certa identidade, na qual o contexto do trabalho em saúde da família,  o mundo do 

trabalho vivo, possa ser uma expressão ético-política das profissões. Isso exige, 

necessariamente, um grupo de trabalhadores relativamente estáveis, significando, entre 

outras questões, a necessidade de construção de um plano de carreira comum para as 

diferentes profissões integrantes das equipes que possibilite escolhas, a exemplo da 

formação espontânea das equipes, como vem ocorrendo na experiência portuguesa e que  

considere o nível de satisfação profissional e pessoal e de interação entre seus membros 

tanto quanto as oportunidades de  progressão na carreira a partir da definição de 

méritos. Assim, entende-se que tais perspectivas podem vir a significar a possibilidade 

de aproximação entre competência e profissão e uma redefinição dos processos de 

formação e qualificação que permitam a ressignificação de suas práticas no sentido de 

caminhar para a compreensão do trabalho em saúde como uma responsabilidade 

coletiva, que possibilite processos de socialização por meio da interação com outros 

significados e papéis. 

No entender de Zarifian, devido às modificações  que estão ocorrendo no mundo 

do trabalho, atualmente existe   uma possibilidade de ―[...] recriar um vínculo entre 

competência e profissão‖ (ZARIFIAN, 2003, p. 109). Para ele, 

[...] a profissão não se define mais por regras homogêneas, nem 

mesmo por meio de pares que seria estável. A profissão se define 

pelo conjunto dos indivíduos, procedentes de funções diferentes (ou 

profissões conforme o sentido antigo), que devem julgar em 

conjunto a validade recíproca das iniciativas que tomam em suas 

interações mútuas, diante de uma série de situações (ZARIFIAN, 

2003, p. 109). Faz, profissão, por exemplo,  o conjunto  de um 

pronto-socorro  em um hospital, que deve enfrentar solidariamente a 

chegada dos doentes. Milhares de iniciativa cruzadas são, então 
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tomadas. E, claro, se cada uma não for julgada em detalhes, o 

conjunto necessariamente não o será (necessariamente, porque da 

validade das iniciativas de cada depende o sucesso do seu grupo) 

(ZARIFIAN, 2003 p. 110) 
 

A concepção retro exposta apresenta resistências, constitui-se como elementos 

de disputa no interior das relações de saber-poder, na conformação da sua 

hierarquização, pois significa ir de encontro aos processos de socialização vivenciados 

pelos sujeitos na sua formação inicial e nas suas entidades de classes que são 

estruturantes da identidade, ao tempo que significa ―[...] sair da lógica do posto de 

trabalho (...): fazer com que, de algum modo, o trabalho seja reabsorvido pelo indivíduo 

que o realiza. É isso que significa também a inclinação para o modelo de competência‖ 

(ZARIFIAN, 2003, p. 76). Todavia, há que se considerar que tal lógica, de acordo com 

Canário (2003); Zarifian (2003), só se efetiva de fato, ou seja, produz mudanças no 

comportamento dos atores envolvidos na medida em que ela esteja associada a uma 

formação e ao progresso da própria organização. Compreende-se que a construção de 

uma política de qualificação, no contexto de trabalho, conforme pode ser observado no 

seguimento deste estudo, por parte das políticas de saúde e suas instituições, só produz 

efeitos na medida em que esteja relacionada a mudanças na própria organização ou 

instituição. 

Assim, tendo por referencial a problemática da identidade profissional médica, a 

descrição e interpretação dos dados que se segue procura identificar e interpretar as 

mudanças geradas nesse âmbito e apoia-se no conjunto dos discursos produzidos nos 

documentos oficiais. Portanto, será possível compartilhar os resultados, os significados 

e as subjetividades presentes nas mensagens que compõem os textos. 

4.3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.3.1. Modelo Organizacional da APS em Portugal e no Brasil  

Os dados referentes à dimensão do modelo organizacional foram estruturados a 

partir das categorias: ‗estrutura organizacional‘, ‗autonomia‘, ‗carreira‘ e ‗saber-poder‘. 

Observa-se, no discurso presente nos documentos oficiais a indicação de que a 

estrutura organizacional  da reforma dos cuidados de saúde primários em Portugal está 

organizada   mediante redes descentralizadas de equipes multiprofissionais, sendo que 

cada uma delas é possuidora de uma ―missão específica‖. Deste modo, cabe à unidade 

de saúde familiar (USF) e à unidade de cuidados de saúde personalizados (UCSP) a 
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missão do cuidado à pessoa e à família. Já os cuidados a grupos com necessidades 

especiais e intervenção na comunidade são de responsabilidade das unidades de 

cuidados na comunidade (UCC) e as intervenções no meio físico e social e ações com 

alcance populacional ficam a cargo das unidades de saúde pública (USP). 

Acrescenta-se, ainda, que dentro dessa estrutura foram criados os agrupamentos 

de centros de saúde (ACES), os quais agregam os centros de saúde e se organizam 

através de diretorias e conselhos executivos. Estes têm como propósito desenvolver 

competências locais para a gestão de recursos, por meio da unidade de apoio à gestão 

(UAG) propiciando economia de escala, segundo consta nos documentos. 

Uma terceira linha nessa direção diz respeito à denominada governação clínica e 

de saúde que se sustenta na ideia de um sistema de pilotagem técnico-científica o qual 

deve envolver todos os profissionais de saúde, sob orientação dos conselhos clínicos de 

cada ACES e dos conselhos técnicos das unidades a eles relacionados. Nessa 

perspectiva, ainda se destaca a criação de outro componente da reforma que se refere à 

participação dos cidadãos através dos conselhos de comunidade e dos gabinetes do 

cidadão. 

Denota-se, portanto, um conjunto de reformas estruturais e de gestão, baseadas 

em uma racionalidade organizacional que objetiva imprimir entre os profissionais, os 

gestores e na própria comunidade um grau de comprometimento e envolvimento de 

modo que cada um se responsabilize e participe ativamente das transformações em 

curso; evidencia-se, ainda, aliada a essa perspectiva, que ―[...] o conceito essencial é o 

de trabalho em equipa. O elemento estrutural central é o de equipa51‖ (PORTUGAL, 

2010, p.1), de modo que haja uma complementaridade entre as ações. Assim, entende-se 

que isso implica dizer que novas competências e modos de ser e agir devem ser 

adquiridos por parte desses profissionais, evidenciando, portanto, que as competências 

coletivas, que se formam, segundo Zarifian (2011), nas próprias organizações do 

trabalho exigem tanto complementaridade das ações, tanto quanto acordo entre seus 

membros vêm ganhando força  como elemento estruturador da organização do trabalho 

nesse âmbito. 

No Brasil, a partir dos pactos e no decorrer do período entre os anos de 2006 e 

2012, não se observa uma reestruturação organizacional da APS em saúde, mas a 

reafirmação dos princípios e diretrizes que constituem o SUS, a exemplo da 
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universalidade, integralidade, equidade, descentralização, hierarquização, e participação 

da comunidade por meio da incorporação de outros elementos, modalidades e sujeitos 

na organização do cuidado em APS frente à diversidade que compõe a realidade do 

sistema de saúde no Brasil. Nesse sentido, destaca-se como componentes do processo 

da nova PNAB, em consonância com o pressuposto acima, a incorporação 

[...] dos diversos formatos de ESF, houve a inclusão de EAB52
 para a 

população de rua (Consultórios na Rua), ampliação do número de 

municípios que podem ter Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), simplificou e facilitou as condições para que sejam criadas 

UBS Fluviais e ESF para as Populações Ribeirinhas (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012, p. 10-11). 
  

O formato organizacional da APS no Brasil comporta a ESF, as equipes de saúde 

bucal e os NASFs, sendo que estes ―[...] foram criados com o objetivo de ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade‖ 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.69). Para tanto, sua composição comporta 

diferentes profissões, ou seja, tem por base uma composição multiprofissional de acordo 

com o estabelecido na nova PNAB. Assim, em vista do que está posto, as equipes de 

Consultório de Rua atuam de forma integrada e articulada às UBSs e/ou demais equipes 

disponíveis no território, a exemplo do NASF. Em outras palavras, o que se verifica no 

discurso oficial em relação ao trabalho em equipe no âmbito da APS é uma relação entre 

o princípio da integralidade em suas multidimensionalidades e o seu papel na condição 

de  coordenadora dessa ação, e esta tem com pressuposto, entre outros, o trabalho da  

ESF ―[...] de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe [...]‖ (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012, p.22). 

Por outro lado, dentro dessa lógica organizacional da APS, evidenciam-se  

outros elementos  argumentativos que sustentam a opção pelo modelo em curso, como 

por exemplo, a redução dos custos e a qualidade na atenção. Nesse sentido, a 

implementação das unidades de saúde familiar (USF) em Portugal baseia-se em um 

modelo de remuneração que recompensa as ―[...] aptidões e competências de cada 

profissional e premiando o desempenho individual e coletivo […]‖ (PORTUGAL, 

2007b, p.5588) e objetiva à melhoria da qualidade dos cuidados primários em saúde, 

através de ganhos de eficiência e fortalecimento da eficácia. 

No Brasil, tal perspectiva está sendo implementadas através da Portaria 1.654 do 

Ministério da Saúde publicada em 19 de julho de 2011 que criou o Programa Nacional 
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de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Nessa direção, 

pode-se observar que, além do ―[...] caráter voluntário para a adesão tanto pelas equipes 

de saúde da atenção básica quanto pelos gestores municipais partir do pressuposto de 

que o seu êxito depende da motivação e proatividade dos atores envolvidos [...]‖ 

(BRASIL, 2011), verificam-se, também, as diretrizes orientadoras conforme quadro 01: 

Quadro 01 – Diretrizes do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade – AB 

- Brasil, 2011 
Construir parâmetro de comparação entre as equipes de saúde da atenção básica, considerando-

se as diferentes realidades de saúde 
Estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de 

acesso e de qualidade que envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados 

pelas equipes de saúde da atenção básica  
Envolver, mobilizar e responsabilizar os gestores federal, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais, as equipes de saúde de atenção básica e os usuários num processo de mudança de 

cultura de gestão e qualificação da atenção básica 
Desenvolver cultura de negociação e contratualização, que implique na gestão dos recursos em 

função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados 
Estimular a efetiva mudança do modelo de atenção, o desenvolvimento dos trabalhadores e a 

orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos usuários 
Fonte: BRASIL (2011). 
 

A partir do exposto no quadro 01, observa-se a institucionalização de novas 

ferramentas advindas das teorias das organizações do trabalho e da administração e 

gestão, na qual o controle dos procedimentos, a avaliação dos resultados, a economia 

nos custos, a satisfação dos utilizadores e as diferença do desempenho, através dos 

indicadores de saúde, constituem um novo arcabouço no qual deve se estruturar o 

trabalho em saúde na APS, denotando uma tendência, de acordo com Machado de ―[…] 

formação e hegemonização das organizações de saúde de cunho empresarial e a 

incorporação de mecanismos reguladores governamentais […]‖ (MACHADO, 1996, p. 

70), ou seja, de uma gestão baseado no desempenho no sentido de intercruzar a 

produção do trabalho desses profissionais com a qualidade do produto dele resultante. 

Compreende-se que os efeitos dessa situação são resultantes do intercruzamento 

entre o contexto da prática e o percurso biográfico dos atores e requerem novas 

aprendizagens implícitas e explicitas aliadas à criação de condições estruturais, pois  é 

na interação individual e social, na partilha de experiências, na negociação permanente 

entre os atores que se processa a socialização e se constrói um sentimento de pertença. 

Ademais, considera-se que a construção de uma identidade coletiva por parte dos 

profissionais que constituem o núcleo profissional das USF e da ESF perpassa pela 

clareza de que esses profissionais podem se identificar com seu grupo de pertencimento 

ou com o seu grupo de referência. 
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Assim, observa-se que o PMAQ-AB53
, no Brasil, à semelhança da experiência 

portuguesa que premia o desempenho coletivo e a qualidade dos serviços, busca 

estimular a cultura do trabalho em equipe, por meio da criação de incentivos financeiros 

e da aproximação com a gestão, na medida em que a adesão ao programa é voluntária e 

para tanto requer que as equipes avancem para além da composição multiprofissional, 

ou seja, implica  uma reorganização do processo de trabalho fundamentado  tanto pela 

introdução de novas ferramentas e instrumentos de trabalho, quanto pela necessidade 

imperativa de compartilhar saberes e responsabilidades na medida em que o alcance dos 

objetivos pactuados requerem a participação ativa de todos os membros da equipe;  isso 

significa que,  sobrepondo-se às questões objetivas presentes na citada proposta, há que 

se considerarem que as questões relativas à subjetividade, ao âmbito das relações, 

também se apresentam como fortes indicadores para o sucesso das equipes como 

também  aparecem como uma possibilidade para construção e reconstrução do 

significado da dimensão multidisciplinar que envolve o trabalho em saúde. Para tanto, 

observa-se que o programa está estruturado em quatros fases que se inter-relacionam. 

Na primeira fase todas as equipes podem aderir desde que estejam em 

conformidade com os princípios da atenção primária. Já na fase 2, denominada 

―Desenvolvimento‖ inclui a autoavaliação pela equipe assim, como o monitoramento 

dos indicadores contratualizados na fase 1, tanto pela própria equipe, quanto por parte 

das instâncias representativas dos três entes federativos em parcerias com as comissões 

intergestoras regionais (CIR); também está inclusa nessa fase a oferta de ações de 

educação permanente  a partir das necessidades manifestadas pelas equipes  as quais 

deverão ser pactuadas na CIR e nas comissões inetergestoras bipartites (CIB);  além 

disso há a previsão do apoio institucional tanto por partes das secretarias municipais de 

saúde (SMS) às equipes, quanto do Estado, do Conselho de Secretários Municipais 

(COSEMS) e CIR com auxílio do Ministério da Saúde  para com a gestão da SMS. Já a 

fase 3, denominada ―Avaliação Externa‖, tem como elemento principal  a certificação 

do desempenho das equipes e gestão da atenção básica.   A avaliação   deve ser realizada 

por instituições de ensino e/ou pesquisa e será coordenada de forma tripartite com o 

objetivo de verificar as evidências para um conjunto de padrões e qualidade 

previamente determinados, e também pelo  Ministério da Saúde, através do 
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monitoramento de indicadores. 

 A terceira fase também envolve um tipo de avaliação que não está relacionada 

ao processo de certificação, mas tem como objetivo apoiar a gestão local, devendo  

contemplar tanto a avaliação da rede local de saúde, pelas equipes da atenção primária, 

como também a referente à    satisfação dos usuários; contempla, ainda,  o estudo de 

base populacional sobre os aspectos relativos ao acesso, utilização e qualidade da 

atenção primária em saúde em um determinado território. 

Quanto à fase 4, denominada ―Recontratualização‖, tem como principal 

característica a pactuação dos municípios e do Distrito Federal, com os novos padrões e 

indicadores de qualidade, e isso representa  o estímulo à institucionalização de um 

processo cíclico e sistemático que se dá a partir dos resultados verificados nas fases 2 e 

3 do próprio PMAQ-AB. 

Nota-se que nos contextos em discussão a ação profissional está prescrita no 

sentido de que novos valores, regras e saberes a partir da introdução de mecanismos de 

mercado, de cunho empresarial e de regulação do estado, sejam introduzidos no 

cotidiano dos serviços de saúde, uma vez que o desenvolvimento institucional está 

ligado ao desenvolvimento individual e coletivo; nessa direção, compreende-se que as 

mudanças em curso tanto no que tange às relações com o Estado, quanto na relação com 

a sociedade incidem na identidade pessoal e social desses profissionais. 

Relativamente ao modelo das unidades de saúde familiar (USF) em Portugal, os 

discursos frisam que são unidades de prestação de cuidados de saúde, tanto do ponto de 

vista individual como familiar, constituídas por médicos, enfermeiros e pessoal 

administrativo, os quais, conjuntamente, devem prestar cuidados a uma população 

adscrita a uma determinada região geográfica integrada a outras unidades funcionais, 

por meio da configuração de uma rede. 

Nomeadamente, a categoria autonomia é considerada, na particularidade das 

USF/Portugal uma das características fundantes, na medida em que incorpora tanto a 

dimensão organizacional, ―[...] que assenta na auto-organização54 funcional e técnica, 

visando o cumprimento do plano de ação‖ (PORTUGAL, 2007b, p.5589), como a 

dimensão técnico-científica, relativa ao uso correto das funções assumidas e à 

observância da autonomia e das características técnico-científicas inerentes a sua 

especialidade. Sobre a autonomia organizacional das USF, verificou-se que a mesma   
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está delineada conforme o quadro 02: 

Quadro 02 – Autonomia Organizacional da USF, Portugal, 2012 
Cada USF elabora o seu regulamento interno e submete-o ao centro de saúde, que aprecia da 

conformidade do mesmo com o plano de acção previsto no artigo 6.º do presente decreto –lei 

297/2007 
Os recursos financeiros são negociados anualmente entre a USF e o centro de saúde e constam 

da carta de compromisso 
O centro de saúde coloca à disposição da USF os recursos financeiros constantes da carta de 

compromisso 
A forma de prestação de trabalho dos elementos da equipa multiprofissional consta do 

regulamento interno da USF e é estabelecida para toda a equipa, tendo em conta o plano de 

acção, o período de funcionamento, a cobertura assistencial e as modalidades de regime de 

trabalho previstas na lei. 
  
O horário de trabalho a praticar por cada elemento da equipa multiprofissional deve resultar da 

articulação e do acordo entre todos os profissionais 
 
Fonte: PORTUGAL (2007a) 

Acrescenta-se, também, que outras características concernentes às USF dizem 

respeito à formação voluntária das equipes através da formalização da candidatura junto 

ao Ministério da Saúde, conforme despacho normativo n.º 5/2011 do Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que regula o Decreto-Lei nº 298/2007. Para 

tanto, é firmado a contratualização de um plano anual de ações firmado entre a 

coordenação da USF e a diretoria executiva do ACES englobando o compromisso 

assistencial daquele ano. A carteira básica de serviços e a carteira adicional de serviços 

com indicadores das metas a atingir, são firmados e formalizados através da carta de 

compromisso. 

De acordo com o exposto no Decreto-Lei n.º 298/2007 a carta de compromisso 

deve indicar:  

Quadro 3 – Carta de Compromisso da USF, Portugal, 2012  

A definição da oferta e a carteira básica de 

serviços 

Os horários de funcionamento da USF 

A definição do sistema de marcação, 

atendimento e orientação dos utentes 

A definição do sistema de renovação de 

prescrição 

A definição do sistema de intersubstituição 

dos profissionais 

A articulação com as outras unidades 

funcionais do centro de saúde 

A carteira de serviços adicionais, caso exista A aceitação expressa das condições, dimensão 

e modos de colheita de informação que 

permita às entidades autorizadas por despacho 

do Ministro da Saúde avaliar os resultados da 

equipa e dos seus membros, em termos de 

efectividade, eficiência, qualidade e equidade. 

 

Fonte: Portugal, Decreto-Lei n.º 298/2007 
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Isso significa que aos trabalhadores cabem a responsabilidade e o controle sobre 

suas próprias atividades; isso requer capacidade de escolha, novas relações e 

assimilação de competências cognitivas e técnicas. 

Em relação ao aspecto da autonomia funcional e à formação voluntária, que é 

um dos pilares na formação das equipes e na estruturação do trabalho nos cuidados de 

saúde primária em Portugal, salienta-se que nos documentos pesquisados não foi 

encontrada nenhuma menção relativa a essa característica no Brasil. Ou seja, as 

unidades básicas de saúde (UBSs) que compõem a estrutura da ESF no Brasil, 

diferentemente de Portugal, não possuem essa autonomia organizacional; elas englobam 

a estrutura organizacional das secretarias de saúde municipais e a elas são vinculadas, 

podendo variar de local para local.  No Brasil, a formação das equipes acontece por 

meio de concursos públicos ou de contratação temporária por parte das SMSs e do DF, e  

a sua formação não obedece a nenhum critério de afinidade ou de adesão voluntária 

entre os membros para sua conformação inicial, em que pese a haver na nova PNAB 

certa indicação na medida em que reconhece os diversos formatos da ESF. Todavia, 

frisa-se que, enquanto no Brasil tal inclinação faz parte de um conjunto de orientações, 

em Portugal a autonomia funcional é instituinte das práticas profissionais. 

Quanto ao desenvolvimento organizacional da USF em Portugal, elas se 

constituem a partir dos modelos A, B e C, e a sua progressão resulta do grau de 

autonomia organizacional, do modelo de financiamento e da diferenciação do modelo 

retributivo e de incentivo, conforme Decreto-Lei n.º 298/2007. Segundo análise técnica 

do próprio Ministério da Saúde de Portugal o modelo retribuitivo é uma inovação na 

administração pública portuguesa e consiste em associar:  

 

o vencimento dos profissionais aos resultados  do desempenho da equipa 

multiprofissional reforçando  nas equipas o seu compromisso com  os objeti-

vos. Estimula a combinação e partilha de competências e o aperfeiçoamento 

contínuo de processos e de procedimentos de modo a otimizar  os contribu-

tos de cada um para os bons  resultados de toda a equipa. Visa obter efeitos 

que equilibrados em múltiplas dimensões da qualidade, da efetividade e da 

eficiência (PORTUGAL, 2012, p. 2). 

 

A partir dos enunciados explicitados, e em particular em razão do grau da 

autonomia organizacional, funcional e técnica tanto quanto da intrínseca relação entre 

os vencimentos profissionais aliados aos resultados do desempenho da equipe 

multiprofissional que está presente na configuração das USF, entende-se que cabe aos 

trabalhadores a responsabilidade e o controle sobre suas próprias atividades.  
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Desse modo, o modelo A é concebido como  fase de aprendizagem, sobretudo no 

que tange ao trabalho em equipe; refere-se a grupos em que o trabalho ainda é 

fortemente marcado pelo isolamento e a individualidade e em que não existe qualquer 

experiência de desempenho de avaliação técnico-científica. Essa fase também é 

considerada a primeira experiência para o desenvolvimento de práticas de 

contratualização. 

No que se refere ao modelo B, observa-se que o mesmo é concebido, e 

particularmente indicado, para os grupos que já progrediram no aspecto do trabalho em 

equipe de saúde familiar e que se consideram preparadas para um nível de 

contratualização mais exigente. Já o modelo C tem como característica principal a 

existência de um contrato programa, sendo que pode ser constituído tanto por equipes 

do setor público, cooperativo ou social. Desse modo, está classificado como um modelo 

experimental de caráter supletivo a ser regulado por regras próprias, específicas. Em 

Portugal, atualmente existem 177 USFs no modelo A e 150 no modelo B55
.  Destaca-se 

que  em Portugal  a situação das USFs  configura-se conforme o   quadro 03: 

Quadro 03 - Situação das USFs em Portugal 
 USF Utentes 

potenciais 
Ganho de 

cobertura 
Profissionais Médicos Enfermeiros Administrativos 

Candidatura

s aceitas 
404 4.785.123 640.75 7.671 2.719 2.752 2.200 

USFs em 

atividade. 
332 4.114.223 520.747 6.450 2.321 2.296 1.831 

Fonte: PORTUGAL (2007b). 
Sob esse prisma, percebe-se nesses espaços uma relação que requer um nível 

maior de comprometimento e coesão para que as relações entre os membros possam 

suscitar novas aprendizagens e formas de se relacionar; o objetivo dessa escala de 

modelos é também a apreensão de conhecimentos e habilidades inerentes à 

especificidade do trabalho em equipe e ao modelo de contratualização, no qual a 

variável relacionada ao financiamento e diferenciação retributiva é particularmente 

estruturante. 

O fato é que, no atual contexto, esses profissionais são cada vez mais 

requisitados pela organização do trabalho, no sentido de se qualificarem e adquirirem 

habilidades que são inerentes ao trabalho em saúde familiar, por exemplo, a necessidade 

de estabelecer vínculo com a comunidade, apreender sua cultura local, de novas técnicas 

de trabalho e gestão, o que significa práticas intercambiadas pela constituição de um 

novo saber-poder e permeada pela necessidade de afirmação de sua identidade. 
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Destaca-se, ainda, que a estrutura da USF contempla o coordenador de equipe, o 

conselho técnico e o conselho geral. No quadro 04 é possível observar as atribuições 

delineadas tanto para o conselho geral como para o conselho técnico. 

Quadro 04 - Atribuições do Conselho Geral e Conselho Técnico da USF, Portugal  
Conselho geral Conselho técnico 
Aprovar o regulamento interno, a carta da 

qualidade, o plano de ação, o relatório de 

atividades e o regulamento de distribuição dos 

incentivos institucionais; 

Compete ao conselho técnico a orientação 

necessária à observância das normas técnicas 

emitidas pelas entidades competentes e a 

promoção de procedimentos que garantam a 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados 

de saúde, tendo por referência a carta da 

qualidade 
Aprovar a proposta da carta de compromisso Avaliar o grau de satisfação dos utentes da 

USF e dos profissionais da equipa 
Zelar pelo cumprimento do regulamento 

interno, da carta de qualidade e do plano de 

ação; 

Elaborar e manter atualizado o manual de 

boas práticas 

Propor a nomeação do novo coordenador Organizar e supervisionar as atividades de 

formação contínua e de investigação 
Aprovar a substituição de qualquer elemento 

da equipa multiprofissional 
 

Pronunciar-se sobre os instrumentos de 

articulação, gestão e controlo dos recursos 

afetos e disponibilizados à USF 

 

Fonte: PORTUGAL, 2007a 
 

 O Conselho Geral é constituído por todos os membros da equipe 

multiprofissional. O Conselho Técnico é composto por um médico e por um enfermeiro, 

os quais são escolhidos pelos membros da equipe, e devem ser possuidores, 

preferencialmente, de qualificação técnica mais elevada tanto quanto de maior 

experiência profissional, sobretudo em cuidados primários de saúde. Acrescenta-se, 

ainda, que o cumprimento das obrigações contratualizadas é da responsabilidade dos 

profissionais de cada equipe, através do seu núcleo profissional, e esses devem atuar de 

forma solidária, tanto durante o período de férias, quanto em relação a qualquer 

ausência desde que seja igual ou superior a duas semanas. 

 Considerando o enunciado retro e o quadro de competência posto, pode se inferir 

que a ocorrência de uma transformação no campo do trabalho e das relações 

profissionais observadas nas instituições e nos processos de trabalho em saúde, 

presentes na lógica discursiva do Estado português, sustenta-se na ideia de 

solidariedade, responsabilidade individual e coletiva, autonomia, experiências, 

aquisição de novos conhecimentos técnicos, que desestabilizam a identidade 

profissional obtida na formação inicial e faz emergir novas formas identitárias. Sob tal 
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ponto de vista, compreende-se que esta perspectiva permite sinalizar uma tendência 

crescente ―de centralidade do ator que se forma‖ (CANÁRIO, 2003, p. 10) observando 

que um dos meios postos para introduzir essas mudanças nas organizações e instituições 

de saúde é o entrelaçamento entre formação e trabalho, conforme pontua Canário. Nesse 

sentido, concorda-se com o autor na medida em que se reconhece 

[...] o papel e a importância cada vez mais decisivos, atribuídos ao 

fator humano na vida das organizações do trabalho tornam 

dificilmente dissociáveis as capacidades individuais das capacidades 

de mudança coletiva das organizações e de sua cultura […] 

(CANÁRIO, 2003, p. 10). 
  

A perspectiva posta pelo autor reafirma, portanto, uma tendência, tanto na 

experiência portuguesa quanto no caso brasileiro, entre o contexto e situações de 

trabalho e os processos de formação, conforme pode ser observado no decorrer desta 

Tese.     

4.3.2. Carreira 

Outra categoria analisada nesta investigação refere-se à ‗carreira‘, em vista da 

sua importância para compreensão das profissões, conforme já salientado anteriormente. 

A respeito dessa questão, é interessante elucidar, inicialmente, que a carreira em 

medicina geral e familiar, em Portugal, começa a ser institucionalizada a partir da 

década de 80, do século XX, e passou por sucessivas fases. De acordo com Sousa et al 

(2001) 

Em 1980 a portaria nº 444-A/80 institui e vem regulamentar ―uma 

nova modalidade do exercício da medicina – carreira de generalista – 

consagrada ao exercício das funções da clínica geral‖. Em 1981 tem 

início o internato da especialidade de generalista (Portaria nº 357/80). 

Em 1982 é publicado o decreto-lei que regulamenta as carreiras 

médicas (Decreto Lei nº 310/82), onde pela primeira vez é definido o 

perfil profissional do médico de clínica geral (...).O referido decreto 

prevê a criação de institutos que proponham programas e 

desenvolvam sistematicamente ações de formação e atualização quer 

para os internos, quer para os médicos que pretendiam seguir a nova 

carreira [...] (SOUSA et al, 2001, p. 64-65). 
  

Tal acontecimento tem relação com o contexto histórico, político e econômico 

vivenciado no país, após a Revolução dos Cravos, concomitante com as mudanças nos 

modelos de atenção à saúde em curso no cenário internacional que afirmam  a 

importância do médico generalista como elemento central para os cuidados em saúde 

primária.   Em vista do que foi exposto, e tendo por referência as mudanças gestadas na 

organização dos cuidados de saúde primária no país, enfatiza-se que também ocorrem   
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alterações na carreira médica, e  esta passa a ser considerada carreira especial. 

Conforme  Decreto-Lei nº 177/2009  considera-se que  ―[...] a natureza da prestação de 

cuidados médicos, pela sua especificidade, conteúdo funcional e independência técnica, 

não permite a sua integração numa carreira geral, impondo, por isso, a criação de uma 

carreira especial‖ (PORTUGAL, 2009, p. 5047). 

Portanto, tendo como referência os documentos, foi possível evidenciar, no que 

concerne à categoria carreira, que o discurso da política governamental portuguesa 

revela que as diretrizes da carreira profissional médica sustentam-se na progressão 

profissional e diferenciação técnico-científica, de forma a possibilitar mobilidade 

interinstitucional comum a todos os médicos que atuam no SNS, sejam àqueles 

vinculados às entidades públicas empresariais (EPEs) ou às Parcerias Público Privadas 

(PPPs); entretanto, ressalta-se que essas não podem subverter a autonomia de gestão, 

tanto do  setor empresarial do Estado, quanto das PPPs. Verifica-se, também, na 

elaboração discursiva, que a organização e valorização dos recursos humanos, conforme 

constatado nos argumentos, ensejam o reconhecimento mútuo tanto da qualificação 

quanto da categorização, conforme se percebe no quadro 05: 

Quadro 05 - Carreira médica em Portugal 
Qualificação médica Aquisição de Graus Categorias 
Especialista O grau de especialista 

adquire-se com a obtenção de 

títulos de especialista após a 

conclusão com o 

aproveitamento do internato 

Assistente 
Assistente graduado 
Assistente graduado sênior 

Consultor O grau de consultor adquire-

se após habilitação efectuada 

por procedimento concursal 

de provas públicas, que tenha 

por base, cumulativamente: 

avaliação curricular; prova de 

verificação de 

aprofundamento de 

competências; exercício 

efectivo, durante cinco anos, 

de funções com o grau de 

especialista 

para a admissão à categoria 

de assistente é exigido o grau 

de especialista; 
para a admissão à categoria 

de assistente graduado é 

exigido o grau de consultor; 
para a admissão à categoria 

de assistente graduado sénior 

é exigida a duração mínima 

de três anos de exercício 

efectivo com a categoria de 

assistente graduado. 
Fonte: PORTUGAL (2009). 
 

 Os enunciados também denotam que os atributos de qualificação e de títulos de 

habilitação profissional são validados e sujeitos a inserção por processo seletivo, através 

de concurso público, significando que um dos requisitos para a incorporação do 

profissional médico como um dos membros das USF é o fato de que ele possui 

especialidade em Medicina Geral e Familiar (MGF). Este fato indica o reconhecimento 
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social e político de uma saber, ao mesmo tempo amplo e específico, de uma identidade 

técnico-profissional por parte desse agrupamento profissional. Ou seja, isso significa 

reconhecer que esses profissionais se diferenciam das demais especialidades, na medida 

em que congregam um conjunto de conhecimento e saberes que são próprios do seu 

núcleo de atuação. 

Para chegar a tal situação, observa-se que foram tomadas algumas medidas. Em 

outras palavras, concomitante à oficialização da carreira de clínico geral, urge a 

preocupação com a qualificação profissional diante do reconhecimento da necessidade 

de uma formação específica para atuar no contexto da saúde primária; para tanto, um 

dos argumento e pilares do seu corpo conceitual é o fato de que a medicina geral e 

familiar ―[...] é , antes de tudo, uma medicina de pessoa‖ (SOUSA el al, 2001, p. 65), 

compreendida em sua totalidade. Para isso é necessário construir um perfil profissional, 

pois, de acordo com Sousa et al ―[...] muitos médicos de carreira de clínica geral 

iniciaram funções no centro de saúde sem antes terem sido submetidos a qualquer 

processo e formação previsto no Decreto-Lei nº 310/82‖ (2001, p. 67); dessa forma, 

verificam-se as primeiras iniciativas no sentido de reverter tal situação. De acordo com 

Gaspar (2010), o internato médico56 em MGF 

[...] teve o seu início em Portugal em 1981, após a publicação da 

Portaria57que aprovava os novos currículos dos internatos de 

especialidades. Esta Portaria definiu pela primeira vez em Portugal a 

estrutura do seu programa, de forma muito incipiente e incluindo 

unicamente estágios hospitalares com a duração total de 36 meses [...]. 

(GASPAR, 2010). 
 

Com o decorrer do tempo aconteceram mudanças em relação ao quadro exposto, 

em vista da contradição entre o lugar de formação, hospital, como lócus privilegiado de 

aprendizagem e o lugar de trabalho, da ação profissional dos futuros médicos, o centro 

de saúde. Assim sendo, ―[...] em 1998 surge a primeira caderneta de estágio e, 

finalmente, o internato tem uma ligação mais direta ao centro de saúde, sendo o último 

ano obrigatoriamente passado no centro de saúde‖ (SOUSA et al, 2001, p. 68). 

 Quanto ao internato em MGF, registre-se que a experiência acumulada no país, 

segundo Gaspar (2010), tem-se traduzido em reconhecimento internacional pela sua 

qualidade e pelo fato de o mesmo ser um dos mais bem estruturados  e organizados do 

país, por isso  tem atraído muitos alunos de outros países. Ademais, outro dado 

                                                           
56

 O internato médico em Portugal corresponde à residência médica no Brasil, guardando suas devidas 

particularidades. 
57

 Ministério da Saúde: Portaria 357/80. DR., I série (147) 1980;28 de Junho:1494(3) 
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interessante, no tocante à carreira do especialista em MGF, em Portugal,  é a elevada 

taxa de feminização observada no internato e esta situação  corresponde também a uma 

realidade, tanto na graduação em medicina, quanto   aos demais profissionais de saúde, 

o que   corresponde ao perfil observado   em nível internacional aliado ao fato de que 

são também mais jovens. O processo de feminização da medicina também é uma 

realidade no Brasil, capítulo 4, aliada à opção pela carreira em saúde da família. Nesse 

sentido, é preciso estar atento para compreender como nessa relação os atributos de 

gênero têm interferido no trabalho e na qualificação profissional e repercutido na sua 

construção identitária. 

Outro movimento que se observa na experiência de Portugal em relação à 

formação em medicina foi a incorporação de uma disciplina de medicina familiar 

durante a graduação.   Segundo Sousa et al (2001), em 1984 surgiu o primeiro 

Departamento de Clínica Geral na Faculdade de Medicina do Porto e, 

consequentemente, o primeiro contato dos alunos com os centros de saúde naquela 

localidade. Em seguida, no ano de 1987, a Universidade de Lisboa incluiu no  currículo 

uma disciplina denominada Clínica Geral; finalmente, no ano 2000, todas as faculdades 

de medicina do país já ofereciam   disciplinas universitárias ou departamentos de 

Clínica Geral. 

A partir do exposto, e com base no arcabouço teórico, apreende-se que no 

processo de socialização é necessário considerar a relação entre o trabalho, a carreira e 

suas possibilidades de escolha, pois, compreende-se que é nessa relação que se vai 

constituindo a identidade e subtraindo o estereótipo, no que concerne à dualidade entre 

o ideal e o real. Nesse sentido, a carreira deve ser compreendida como uma sucessão de 

fases, que em tempo de mudanças se diferenciam. Para Hughes (1958), um dos aspectos 

da carreira é que essas mudanças são acompanhadas de angústias uma vez que implicam 

[...] mudança de um tipo de atividade para outra e implica o perigo de perder a 

habilidade; é também uma mudança de um tipo de responsabilidade para outro, de um 

papel para outro (Hughes, 1958, p. 129, Tradução nossa)
58

 ; o que significa em dizer que 

esse conjunto de mudanças em curso realizadas no interior da gestão do trabalho em 

saúde na realidade de Portugal não só pressupõe mudanças no processo organizacional e 

no processo de trabalho, mas também caminha  para mudança nas representações desses 

atores frente à necessidade de  conciliar novos e antigos papéis 

                                                           
58

 ―[…] The shift from one kind of activity to another entails the danger of losing a skill; it is also a shift 

from one kind of responsibility to another, from one role to another (HUGHES, 1958, p. 129). 
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No Brasil, relativamente à carreira no SUS, destaca-se que 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 39 definiu que a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito 

de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os 

servidores da administração pública direta, das autarquias e das 

fundações públicas e a Lei Federal Nº 8.142, de 1990, inciso VI, art. 

4º estabeleceu que ―para receberem os recursos, de que trata o art. 3º 

desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão 

contar com: VI –Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos 

e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua 

implantação. Parágrafo Único. O não atendimento pelos Municípios, 

ou pelos Estados ou pelo Distrito Federal dos requisito estabelecidos 

neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam 

administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União 

(BRASIL, 2013). 
 

 Quanto à nota retro, constata-se que desde os anos 90, do século XX,  

promulgam-se  portarias,  criam-se comissões e instituem-se mesas de negociação,   a 

fim de estabelecer normas  e auxiliar a União, Estados e Municípios e o Distrito 

Federal. Entre essas ações, destaca-se a promulgação da Portaria 626/GM de 08 de abril 

de 2004 que ―Dispõe sobre Diretrizes Nacionais para a instituição de Planos de 

Carreiras, Cargos e Salários no âmbito  do Sistema Único de Saúde – PCCS- SUS.‖ 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). O documento aprovado congrega um conjunto de 

elementos e diretrizes que tem por finalidade servir de referência, orientação para 

elaboração de planos de carreira, tendo em vista que a organização do sistema de saúde 

no Brasil é descentralizada, com autonomia em cada esfera do governo.   

  Conforme estabelecido na Portaria 626/GM de 08 de abril de 2004  o referido 

plano trata  ― Art. 3º [...]  I – da universalidade dos planos de carreiras, entendendo-se 

por este que os planos deverão abarcar todos os trabalhadores dos diferentes órgãos e 

instituições integrantes do Sistema Único de Saúde‖ ( MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004). Diferente do que acontece em Portugal, não se observa na portaria ministerial a 

orientação para que se institucionalize  uma carreira médica específica, que a diferencie 

das dos demais trabalhadores da saúde.   Quanto aos cargos ou empregos estruturantes 

do SUS, o  artigo 8º do documento aprovado pela Portaria  626/GM,    de 08 de abril de 

2004 determina o seguinte: 

Art. 8º - Os cargos ou empregos estruturantes propostos para os Planos 

de Carreiras dos trabalhadores do SUS, com competência para atuar 

nas áreas de auditoria, gestão, atenção à saúde, ensino e pesquisa, 

informação e comunicação, fiscalização e regulação, vigilância em 

saúde, produção, perícia, apoio e infra-estrutura59
, são os seguintes: 

                                                           
59

 Ministério da Saúde: Portaria 357/80. DR., I série (147) 1980; 28 de Junho:1494(3) 
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[...] (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  
 

No quadro 06 é possível denotar com está organizada e classificada a partir 

dessa  proposta as diversas categorias de trabalhadores e suas respectivas qualificações. 

Quadro 06 – Organização das Carreiras no SUS 

Assistente em Saúde Classes 
Compreende as categorias profissionais cujas 

atribuições integram um campo profissional 

ou ocupacional de atuação para o qual se 

exige nível de educação básica, completo ou 

incompleto, profissionalizante ou não. 
 

 A: Ensino fundamental incompleto 

 B: Ensino fundamental completo ou 

qualificação ou experiência profissional 

fixadas pelo plano de carreiras. 
C: Ensino médio completo 

D: Ensino técnico completo ou qualificação 

ou experiência profissional fixadas pelo plano 

de carreiras 
 

Especialista em Saúde Classes 

Compreende as categorias profissionais cujas 

atribuições integram um campo profissional 

de atuação para o qual se exige nível de 

escolaridade mínimo correspondente ao 

ensino superior. 
 

E: Ensino superior completo 

F: Ensino superior completo e especialização, 

inclusive programa de residência, ou 

qualificação ou experiência profissional 

fixadas pelo plano de carreiras 
G: Ensino superior completo e mestrado ou 
qualificação ou experiência profissional 

fixadas pelo plano de carreiras 
 H: Ensino superior completo e doutorado ou 

qualificação ou experiência profissional 

fixadas pelo plano de carreiras 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2004). 
 

 Em vista do exposto no quadro 06, percebe-se uma diferenciação entre 

Assistente em Saúde e Especialista em Saúde; o primeiro trata de um conjunto de 

trabalhadores cujas atribuições exigem um nível básico de qualificação, enquanto o 

segundo refere-se ao conjunto das categorias profissionais para as quais se exige 

minimamente o ensino superior. Aliado a isso, denota-seque a qualificação profissional, 

nos dois casos, configura-se como um dos requisitos de classificação e progressão do 

trabalhador, ou seja há uma intrínseca  associação entre ambas. Também é possível 

observar no quadro 06 que uma das formas de concessão de gratificações ou adicionais 

salariais dá-se, entre outros critérios, pela dedicação exclusiva ou pela atuação no 

contexto de trabalho da APS. Isso evidencia que esse espaço de trabalho é 

compreendido, também, no que diz respeito à carreira como um espaço prioritário de 

reconhecimento formal.  Destaque-se, ainda, conforme o documento  regulamentador do 

PCCS no SUS, que     o concurso de provas  e ou de provas e títulos deve constituir-se 

como a única forma de ingresso no serviço e de acesso à carreira. (MINISTÉRIO DA 
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SAÚDE, 2004). 

Destaca-se também que o PCCS – SUS faz referência ao plano de 

desenvolvimento pessoal que deve contemplar o Programa Institucional de Avaliação de 

Desempenho e o Programa Institucional de Qualificação, e reforça a ideia de que  esse 

plano é ―[…] embasado no princípio da educação permanente, deverá ser pactuado 

como um conjunto gerencial articulado e vinculado ao planejamento das ações 

institucionais, incorporando metas pré-estabelecida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Outro documento que também destaca a necessidade de implantação de uma 

carreira é a nova PNAB, pois tem como premissas: valorizar os profissionais de saúde, 

estimulando e viabilizando a formação e educação permanente dos profissionais das 

equipes, a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, a qualificação dos vínculos 

de trabalho e a implantação de carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador 

com qualificação dos serviços ofertados aos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012, p. 27). 

Assim, em vista das diretrizes nacionais o que se conclui é que a PNAB objetiva 

que a União estabeleça um rumo para a consolidação de uma carreira unificada no SUS, 

na qual a avaliação de desempenho, a qualificação profissional e a mobilidade devem 

ser pressupostos, todavia sabe-se que esse processo encontra, na realidade dos estados e 

municípios, determinantes de ordem econômica e política que interferem no seu 

caminhar. De acordo com pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Secretário de 

Saúde (CONASS) em 2012, 23 Estados informaram possuir PCCS, o que representava 

85,2% deles. Apenas quatro Estados, ou seja 14,8% não dispunham de PCCS. Quanto à 

abrangência, 73,9% dos PCCSs em 2012 eram específicos da saúde e 17,4% faziam 

parte do conjunto da Administração. Em relação às categorias profissionais abrangidas 

pelos PCCS, 73,9% responderam que o PCCS contemplava todas as categorias 

(CONASS, 2013, p. 6).  

  Considerando os princípios e diretrizes do PCCS-SUS verificam-se 

movimentos nacionais envolvendo vários órgãos e instituições, em torno da ideia de 

criação de uma carreira médica especial, em vista da dificuldade de fixação de 

profissionais em algumas regiões do país.  Para tanto, a Portaria GM/MS Nº 2.169/2010 

instituiu uma comissão, segundo o CONASS,   com vistas à criação de uma ―Carreira 

Especial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros e dentistas) da Atenção Básica em áreas de difícil acesso e/ou 

provimento [...]‖. (p. 5, 2013). Essa carreira, de acordo com o CONASS, tem como 
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características, entre outras, a mobilidade estadual/regional sem, no entanto deixar os 

municípios descobertos, vínculo federal com gestão municipal e salários e gratificações 

diferenciadas, entre outras. 

Em relação às exigências de habilitação, destaca-se que é requisito essencial 

para ingressar na carreira de médico da APS, que o profissional deverá ser generalista, 

clínico-geral ou Médico de Família e Comunidade (MFC) (BRASIL, 2013, p. 6), ou 

seja, não há uma exigência inicial que para adentrar na carreira o médico deva ser, 

obrigatoriamente, MFC uma vez que a mesma é reconhecidamente uma especialidade 

direcionada para o trabalho em APS. 

Outra sugestão relativa à carreira no SUS diz respeito à Proposta de Emenda à 

Constituição n° 454, de 2009, que tramita no Congresso Nacional e ―[...] pretende criar 

uma carreira única de médico no serviço público federal, estadual e municipal. [...]‖ 

(CONASS, 2013, p. 14), com regime de dedicação exclusiva. Segundo essa PEC, a 

atuação de médicos no sistema público só poderá ser praticada por aqueles que 

ingressarem via concurso público e o ―[...] os médicos concursados pelas regras 

anteriores poderão migrar para a carreira de médico de Estado ou constituirão carreira 

em extinção. A remuneração inicialmente proposta por essa PEC é de R$ 15.187,00, 

com garantias de reajustes anuais‖ (CONASS, 2013, p. 14). Entretanto, o debate 

relativo a essa proposta junto ao Ministério da Saúde acirrou desde 2011 com a 

implantação do Programa de Valorização dos Profissionais de Atenção Básica 

(PROVAB) o qual objetiva levar médicos para atuarem nas localidades que possuam 

carência para tal serviço, por meio do pagamento de uma bolsa pelo período de 12 

meses e a obrigatoriedade do profissional participar de um curso teórico-prático em 

saúde da família, acrescida de um incentivo de bonificação para as residências médicas 

para aqueles bem avaliados, além de exercer suas atividades nas UBS com supervisão 

de uma instituição de ensino superior.   

Em relação ao PROVAB, ainda que Sociedade Brasileira de Medicina de Família 

e Comunidade tenha considerado ―[...] o programa mais positivo do que negativo, e 

emitiu um parecer favorável com ressalvas‖ (FONTENELLE, p. 7, 2012), uma vez que 

compreende que o ―[...] o programa mobilizou um consenso sobre a importância da 

especialização do profissional que atua na APS‖ (FONTENELLE, 2012, p. 7) observou-

se que o debate que envolve os representantes da classe médica, em particular os órgãos 

de conselho de classe e o Ministério a Saúde exaltou-se e ocupou o cenário nacional 

com a implantação do Programa Mais Médicos que tem como proposta formar médicos 



155 
 

para o SUS a partir das seguintes diretrizes: 

I - reordenação da oferta de cursos de medicina e vagas para 

residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de 

vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde 

em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade 

para os alunos; 
II - estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no 

País; 
III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de 

médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração 

ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional 

(BRASIL, 2013, p. 15). 
  

Considerando o exposto observa-se que, tanto na proposta do Programa ―Mais 

Médicos‖, como na primeira proposta que envolve o CNS e o próprio CONASS, entre 

outros, existe um direcionamento para a formação e constituição de uma carreira e 

formação voltadas para a APS, e isso representa uma tentativa de alcançar uma das 

metas principais, segundo Starfield (2002), de qualquer sistema de saúde, ou seja, ―[...] 

minimizar as disparidades entre subgrupos populacionais, de modo que determinados 

grupos não estejam em desvantagem sistemática em relação ao seu acesso aos serviços 

de saúde e ao alcance de um ótimo nível de saúde‖ (STARFIELD, 2002, p. 19). 

Ademais, a proposta representa também uma tentativa de fazer frente à tendência de 

subespecialização e fragmentação que vem ocorrendo com as profissões na área de 

saúde no Brasil e em grande parte dos países ocidentais e a escassez de profissionais 

para atuarem no âmbito da APS.  As iniciativas de ―integração ensino-serviço‖, de 

propostas de mudanças nas formas das organizações de saúde e da formação médica, 

conforme colocada na proposta do Programa Mais Médicos, ao congregarem um 

conjunto de pressupostos e diretrizes, incidem tanto no contexto de trabalho como no 

processo de formação. Assim, é preciso estar atento para o fato de que 

[...] as transformações nos modos de pensar as organizações 

autorizam-nos a pensar numa organização qualificante para a 

formação, que para ser qualificante para os coletivos de trabalho, terá 

de prestar uma atenção acrescida ao informal, às situações 

imprevistas, ao diálogo invisíveis dos saberes aos espaços e aos 

tempos simbólicos que estruturam a formação mesmo quando não 

estão presentes na sua ―materialidade‖ (CORREIA, 2003, p. 34). 
 

 Essas questões, ao apontarem para uma busca da inter-relação entre os cenários 

de formação e os cenários de prática, entre o ―lugar de aprender‖ e o ―lugar de fazer‖, 

significam, necessariamente, que é preciso propiciar meios e condições para que os 

diversos atores, instituições formadoras, entre outras  envolvidas no processo participem 
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ativamente dessa construção, ou seja, exige   um modo organizacional e de gestão do 

serviços de saúde que seja capaz de responder e perceber as reais necessidades dos 

trabalhadores, uma vez que todas essas mudanças alteram as relações entre os sujeitos, 

os saberes e o poder deles imanentes. Ademais, é sabido que 

[...] o trabalho está no centro do processo de construção, destruição e 

reconstrução de formas identitárias, porque é no e pelo trabalho que os 

indivíduos, nas sociedades salariais adquirem reconhecimento 

financeiro e simbólico da sua atividade. É também apropriando-se do 

seu trabalho, conferindo lhe um ―sentido‖, isto é, dando-lhe, ao 

mesmo tempo, uma significação subjetiva e uma direção objetiva, que 

os indivíduos acedem à autonomia e à cidadania [...] (DE BANDT; 

DEJOURS;   DUBAR, 1995, apud DUBAR, 2003, p. 51). 
 

Todas as mudanças ocorridas tanto no âmbito do trabalho como no da formação 

repercutem nas formas identitárias dos médicos, conforme pode ser observado no 

capítulo 4 deste estudo, haja vista que impacta no reconhecimento simbólico da sua 

atividade e no sentido que ele adquire na vida dos sujeitos da pesquisa. Essas mudanças 

carecem de ser profundamente analisadas, tendo em vista que não podem significar 

somente um processo de adaptabilidade, ao contrário, necessitam ser rigorosamente 

criticadas e debatidas pela sociedade e pelo conjunto dos trabalhadores.   

Ao envolver os segmentos interessados, o debate pode significar um ascender 

para a construção da autonomia, do reconhecimento, de fato, da saúde na condição de 

um direito fundamental e humano. Além disso, pode se configurar como uma 

possibilidade real de reconhecimento e valorização da APS, e da constituição de uma 

carreira para o SUS, no sentido de superar a precariedade dos vínculos e tornar-se, ao 

mesmo tempo, um lugar atrativo para o jovem médico, de construção, reconstrução, 

reconhecimento e projeção de si no futuro e na relação com o outro e consigo mesmo, 

para além do ideal contido na ideologia da sociedade moderna; em outras palavras,  que 

o reconhecimento de sua atividade no campo ―simbólico‖ e ―financeiro‖ , como ressalta  

Dubar (2003), não signifique tão somente um prestígio econômico e por vezes, social. 

4.3.3. Saber-Poder 

Na categoria ‗saber-poder‘ encontram-se enunciados que revelam a estrutura 

hierárquica das USFs em Portugal.  O coordenador da equipe é o médico, o qual já deve 

ser designado desde o momento da candidatura e é o responsável pela coordenação das 

atividades da equipe multiprofissional, resguardando a autonomia técnica, tanto dos 

médicos quanto dos enfermeiros. Apreende-se que a mensagem exprime as contradições 
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e o enfrentamento das relações de força, saber-poder em nível micro e macro e no plano 

da subjetividade, bem como o reconhecimento da existência da cultura médica e seus 

mecanismos de socialização para fazer frente a essas questões.  Chegou-se a essa 

percepção, pois, em que pese à existência de um discurso direcionado para o trabalho 

em equipe, de formato multiprofissional, observa-se a permanência de uma estrutura 

hierárquica orientada pelo saber médico que, historicamente, sustenta o modo de operar 

as práticas no cotidiano dos serviços de saúde. Isso denota um modelo de estrutura 

verticalizada do trabalho em equipe, na qual se mantém a hierarquização das funções. 

Todavia, entende-se que esse ‗desenho estrutural‘ encontrado nos documentos não 

significa, por si só, um determinismo no âmbito das relações, pois, assimila-se que é  na 

fruição do que é produzido no cotidiano, tanto no que diz respeito à cultura 

institucional, quanto nas relações de poder,  que se exprimem e se articulam  as relações 

entre os sujeitos. 

No Brasil, observa-se que o discurso oficial remete-se para a construção de uma 

APS na qual a ESF possa atuar ―de forma multiprofissional, interdisciplinar e em 

equipe‖ (Ministério da Saúde, PNAB, 2012, p. 20). Com base no que advoga o discurso 

oficial, depreende-se que há um direcionamento e uma intencionalidade, ou melhor, um 

conjunto de argumentos em cima de uma proposta no sentido de que esse espaço de 

trabalho se configure  como um cenário de relações horizontais, 

[...] de forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas também 

tenha lugar um processo interdisciplinar no qual progressivamente os 

núcleos de competência profissionais específicos vão enriquecendo o 

campo comum de competências, ampliando, assim, a capacidade de 

cuidado.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, PNAB, 2012, p. 21). 
 

Com base nos argumentos apresentados acima, observa-se que, diferentemente 

de Portugal que tem uma proposta de trabalho em equipe no qual existe claramente a 

presença de um líder, no Brasil a proposta insere-se em uma visão de campo de saúde 

no qual se sobressai a ideia de interdisciplinaridade, ou seja, os vários olhares, saberes e 

práticas  dos diferentes profissionais  que são construtores do cuidados em saúde devem 

se intercruzar e  ganhar espaço.  Sabe-se que tal direcionamento, ao tempo que se 

configura como um reconhecimento de que os problemas e necessidades - assim como 

um cuidado em saúde -, são amplos e inter-relacionados observa-se que tal proposta 

constitui-se um desafio que persiste no campo das práticas em saúde, no que diz 

respeito a sua operacionalização no cotidiano dos serviços, conforme observado nos 

depoimentos dos sujeitos pesquisados quando estes expressam que ―sentem falta de um 
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líder ou coordenação‖, no que no que se refere ao trabalho desenvolvido nas equipes da 

ESF. Isto porque, o bom desempenho, ou mesmo o desenvolvimento efetivo de um 

trabalho em equipe oscila e fica a depender da existência ou não de um bom 

relacionamento interpessoal entre os membros, para grande parte dos entrevistados, para 

além da questão objetiva, ou seja, do reconhecimento de que as necessidades de saúde 

requerem uma intervenção interdisciplinar, conforme pode ser mais bem observado na 

discussão do capítulo 4.  Ademais, essa questão mexe com as relações de saber-poder e 

na própria cultura organizacional dos serviços de saúde, apontando, necessariamente, 

para um outro desafio, qual seja,  o de construir   uma nova cultura fundada sobretudo, 

no reconhecimento, conforme ensina Freire (1987) de que ―não há saber mais ou saber 

menos. Há saberes diferentes‖ (p.68). 

No que concerne à subcategoria ‗relação entre o Ministério da Saúde e entidades 

médicas‘, que emergiu dos documentos em Portugal, verifica-se que, na formulação e 

tomada de decisões relativas à carreira médica, foram ouvidas tanto as organizações 

sindicais quanto a ordem dos médicos. Tal escuta, está formalmente documentada, é 

resultante de um determinado momento histórico, de uma conjuntura particular, política 

e econômica favorável que possibilitou um diálogo mais aproximado e a construção de 

alianças entre as referidas entidades e o governo português. Os depoimentos destacaram 

a importância da Revolução dos Cravos
60

, de 25 de abril de 1974, para a implantação do 

plano especial de carreira médica, com destaque para o seu modelo que contempla a 

ascensão por grau no decorrer dos tempos, aliado ao reconhecimento da Medicina Geral 

e Familiar como uma especialidade.  

 A partir do enunciado infere-se, portanto, que a relação entre o Estado e as 

organizações representativas da classe se firma, mas também oscila a depender da 

conjuntura, evidenciando, assim, o caráter político da relação entre a profissão e o 

Estado. 

Em relação ao caso brasileiro, registra-se, também, que a construção das 

diretrizes do PCCS-SUS envolveu uma mesa de negociação na qual havia 

representantes da classe médica, entre outros representantes, ou seja o mesmo foi 

―aprovado pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, Comissão 

Intergestores Tripartite e referendado pelo Conselho Nacional de Saúde‖ (MINISTÉRIO 
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 Foi um movimento que derrubou a ditadura salazarista em Portugal, de inspiração narzicista, e 

restaurou a democracia no país a qual foi acompanhada de ganhos no campo político, econômico e  

social. 
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DA SAÚDE, 2004). Todavia, essa relação entre o Estado e, mais especificamente com o 

Conselho Federal de Medicina, na atual conjuntura política, tem-se alterado e 

observam-se as divergências que cada vez mais distanciam do ideário do controle sobre 

a autonomia econômica, do mercado e a organização social do seu trabalho, segundo 

Pereira Neto (2001). Para o autor, 

[...] a autonomia econômica permite que o profissional tenha 

liberdade de auto-regular61 e atuar em sua esfera de competência.  

Não se trata de associar a garantia da autonomia econômica ao 

exercício da atividade em moldes liberais. Tanto o liberal como 

o assalariado são vulneráveis a perder a autonomia econômica 

quando a demanda por serviço for baixa e a dependência  em 

relação ao poder dos clientes  ou patrões, não receptivos ao 

julgamento profissional independente, for alta (PEREIRA 

NETO, 2011, p. 38). 
 

Na subcategoria ‗relação entre médicos e utentes‘ no âmbito do trabalho nas 

USFs em Portugal, a lógica argumentativa do discurso aponta para uma relação de 

partilhamento, participação e corresponsabilidade entre os profissionais e a população 

usuária do serviço; isso evidencia uma tendência de aproximação na medida em que 

busca ―[...] assegurar a realização de reuniões com a população abrangida pela USF ou 

com os seus representantes, no sentido de dar previamente a conhecer o plano de acção 

e o relatório de atividades.‖ (PORTUGAL, 2007b, p.5591). Tal tendência nas estruturas 

funcionais, denominadas gabinete do cidadão, presentes em todas as unidades e serviços 

de saúde contempla, entre essas e outras estratégias, o Livro de Reclamações. Este é um 

instrumento presente nos organismos e instituições públicas e privadas do país, de 

forma física ou virtual. Na cultura da sociedade portuguesa constitui um mecanismo 

sério que confere ao cidadão o direito ―de tomar parte na decisão dos assuntos públicos 

e de apresentar, perante órgãos de soberania ou quaisquer outras autoridades, 

reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos‖ (PORTUGAL, 2014, p. s/n). 

Indica, ainda, que o exercício profissional sedimenta-se no respeito e proteção da 

saúde tanto ao nível individual como no que tange à comunidade, o que significa, por 

um lado, a congruência com os princípios da atenção primária, da necessidade de ações 

de promoção à saúde de caráter coletivo, baseado no conceito ampliado de saúde, e o 

reconhecimento da sua relação com o meio ambiente, com os determinantes sociais. 

Quanto ao segmento analisado acima, o Brasil segue a lógica de Portugal, porém 

há uma diferença, pois aqui a constituição de conselhos locais e colegiado gestores é  
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 Manteve-se a grafia original. É uma obra anterior à Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa. 
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uma ‗recomendação‘―[...]recomenda-se que possuam conselhos/colegiados, constituídos 

de gestores locais, profissionais de saúde e usuários, viabilizando a participação social 

na gestão da Unidade Básica de Saúde‖ (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 36). Da 

análise das duas situações, apreende-se que, enquanto em Portugal há um 

compartilhamento entre a equipe da USF e os usuários, no Brasil, apesar de a gestão 

participativa, através dos conselhos de saúde já ser uma realidade desde a promulgação 

da Lei 8.142/1990, esse compartilhamento está condicionado às especificidades locais.   

A diferença entre os dois sistemas é que em Portugal os usuários ou seus representantes 

devem conhecer previamente o plano de ação das equipes das USF e, posteriormente, o 

relatório de suas atividades seja concebido como um compromisso formal, com o qual, 

obrigatoriamente, a equipe se compromete a construir um espaço de diálogo, pois a 

satisfação dos usuários com os serviços prestados faz parte do conjunto dos indicadores 

contratualizados na carteira básica de serviços pela equipe. No caso brasileiro, 

especificamente quando diz respeito à participação social nas UBSs observa-se que nos 

conselhos locais de saúde ou nos colegiados de gestão tal proposta ainda é determinada 

por questões políticas e de modelos de gestão e gerenciamento local e depende da 

conjuntura político, assim ele avança ou retrocede na totalidade dos municípios 

brasileiros. 

Os enunciados também apontam para a questão do sigilo profissional e das 

questões éticas e reforça a necessidade do esclarecimento, por parte dos profissionais, 

sobre os cuidados, no sentido de assegurar ―[...] a efectividade do consentimento 

informado‖ (PORTUGAL, 2009, p.5 049). Sobre a desejável aproximação entre o 

usuário e o profissional de saúde, em ambos os caso, é importante salientar que os 

aspectos como confiança e vínculo são estruturantes no âmbito da relação entre 

cuidador e cuidado, pois o trabalho em saúde é de caráter relacional; assim, o modo 

como se processa essa relação, a linguagem, por exemplo, é uma variável que impacta 

nos resultados. 

 

4.3.4. Qualificação 

4.3.4.1 Competência Técnica e Competência Social  

A discussão acerca do trabalho em saúde e a construção da identidade 

profissional médica passa, necessariamente, pelo debate do modo como está 

configurada a relação entre qualificação, organizações de saúde e trabalho nas 
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singularidades dos contextos locais, pois compreende-se que a política de qualificação e 

seus consequentemente desdobramento é um espaço privilegiado de experiência 

relacional, de verbalização, de mediação entre ―[...] o si antigo e o novo si próprio‖ 

(DUBAR, 2005); entre o processo de formação e o processo de trabalho em saúde, de 

socialização, que possibilita uma passagem entre os saberes anteriores e os novos. 

Assim, verifica-se, nos enunciados integrantes da política de saúde de Portugal  

que ―[...] um dos factores críticos do sucesso do SNS é o da qualificação e do 

desenvolvimento técnico-científico dos seus profissionais, designadamente dos 

médicos‖ (PORTUGAL, 2009, p.5047).   O texto evidencia o entrelaçamento entre o 

êxito do sistema de saúde articulado à capacidade de desenvolvimento dos 

conhecimentos técnicos, denotando, portanto, a valorização da questão científica, em 

especial para a categoria médica. Por outro lado, acrescenta que a formação ―[...] é uma 

das prioridades estratégicas da reforma dos cuidados em saúde primária em Portugal‖ 

(PORTUGAL, 2011, p.1). As ações de formação se estendem aos demais trabalhadores 

da USF a exemplo dos enfermeiros de família e os secretários clínicos, ou seja, há 

também uma ênfase na formação/qualificação da equipe. Para tanto, o delineamento das 

diversas ações de formação tem como um dos seus objetivos ―[...] promover uma nova 

visão e atitudes quanto aos modos de organização, de prestação de cuidados e de 

mediação e valorização dos resultados em CSP, em Portugal‖ (PORTUGAL, 2011, p.1).   

Dessa forma, no espaço qualificação foram incorporadas as subcategorias ‗competência 

técnica‘ e ‗competência social‘. 

No que concerne ao Brasil, a política de qualificação para os profissionais de 

saúde é uma preocupação presente desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988, a qual afirma que o setor saúde é responsável pela ordenação da formação de sua 

força de trabalho. Entretanto, somente no ano de 2003 foi criada, no âmbito do 

Ministério da Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTS).    

Dentre outras iniciativas da Secretaria, destaca-se a promulgação da Portaria nº 

198/GM/MS de 13 de fevereiro de 2004 que instituiu a Política Nacional de Educação 

em Saúde. No ano de 2007, a mesma foi revisada pela Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 

de agosto de 2007 que dispõe sobre diretrizes para implantação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde a qual foi incorporada ao Pacto pela Saúde. Assim, 

conforme a Introdução ao Anexo II da Portaria 198/GM/MS: 

 A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e 
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ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de transformar as práticas 

profissionais. A educação permanente pode ser entendida como 

aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das 

pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e 

as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de 

educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 

problematização do processo de trabalho, e considera que as 

necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e 

populações. Os processos de educação permanente em saúde têm 

como objetivos a transformação das práticas profissionais e da 

própria organização do trabalho. (BRASIL, 2007).  

Em vista do que está exposto nota-se, no caso brasileiro assim como em 

Portugal, uma proposta de mudanças das práticas profissionais. Na perspectiva de 

Canário (2003) reportando-se a Dubar (1985) ―[...] o problema da mudança das práticas 

profissionais (na sua dimensão individual e coletiva) corresponde essencialmente a um 

problema de socialização profissional [...]‖ (Canário, 2003, p. 143). Assim, ainda de 

acordo com Canário (2003), a resposta para promover uma mudança efetiva no contexto 

de trabalho em saúde (Grifamos) deve coincidir com uma dinâmica formativa e de 

construção de identidade correspondente a novos modos de socialização profissional 

reinventados, indiscutivelmente, na ação. 

Destarte, a formação nos contextos estudados é entendida como um instrumento 

mediador capaz de operar as mudanças em curso. Ou seja, os elementos norteadores 

caminham no sentido de fomentar novas habilidades, competências técnicas e sociais 

juntos aos profissionais, as quais devem ser, especificamente, direcionadas para a 

obtenção de ganhos no que tange aos cuidados em saúde primária. Desse modo, foi 

possível averiguar, no tocante às categorias ‗competência técnica‘ e ‗competência social‘ 

que as mesmas em Portugal e no Brasil encontram-se, no discurso oficial, delineadas 

conforme exposto nos quadros 07 e 8: 

Quadro 07– Competência Técnica e Social dos Profissionais das USFs, Portugal, 2012 
Competência Técnica Competência Social 
Competências de governação clínica e de 

saúde (inclui métodos e instrumentos de 

melhoria contínua da qualidade) a vários 

níveis (institucional; inter-unidades; equipa; 

individual). 
 

Equipas multiprofissionais motivadas, 

portadoras de uma cultura de 

responsabilização partilhada e com práticas 

cimentadas na reflexão crítica e na confiança 

recíproca 
A equipa multiprofissional deve potenciar as 

aptidões e competências de cada grupo 

profissional e contribuir para o 

estabelecimento de uma relação interpessoal e 

profissional estável. 
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Competências de gestão de recursos (pessoas, 

instalações, equipamentos, consumíveis, 

energéticos, de informação e financeiros 

Conciliação, que assegura a prestação de 

cuidados de saúde personalizados, sem 

descurar os objectivos de eficiência e 

qualidade.  
Competências e destreza no uso apropriado 

das tecnologias de informação e registros 

clínicos e técnicos correctos, sem 

comprometer a qualidade da comunicação e a 

atenção para com os utentes 
 

Cooperação, que se exige de todos os 

elementos da equipa para a concretização dos 

objectivos da acessibilidade, da globalidade e 

da continuidade dos cuidados de saúde; 
 

 Competências de contratualização nos 

elementos que integrem departamentos, 

órgãos ou equipas com esta missão em nível 

nacional, regional e local 
 

Solidariedade, que assume cada elemento da 

equipa ao garantir o cumprimento das 

obrigações dos demais elementos de cada 

grupo profissional 

Fonte: Adaptado de PORTUGAL (2007) 
 

Quadro 08 - Competência Técnica e Social dos Profissionais das ESFs, Brasil, 2012 
Competência Técnica Competência Social 
Avaliação de vulnerabilidade, classificação de 

riscos, coleta de dados e informações clínicas. 
Adscrever os usuários e desenvolver relações 

de vínculo e responsabilização entre as 

equipes e a população adscrita. 
Planejamento local, monitoramento e 

avaliação. 
Acolhimento com escuta qualificada. 

Fonte: Adaptado de MINISTÉRIO DA SAÚDE (2012). 
  

Tendo em vista os elementos estruturantes presentes no discurso oficial 

português expostos no quadro 07, percebe-se que há uma certa ―inclinação‖ na realidade 

do caso estudado para o desenvolvimento do ―projeto da competência‖   como modelo 

orientador da CSP naquele país, em particular, se considerarmos a perspectiva posta por 

Zarifian (2003)   articulando-a aos elementos encontrados na análise  pois, segundo esse 

autor, elementos como ―autonomia e iniciativa‖ encontrados como requisitos 

fundamentais e estruturantes do trabalho na realidade estudada, significam   um dos 

desafios da organização do trabalho, pois a ―[...] autonomia condiciona e solicita  a 

mobilização de competência. Ser autônomo não é apenas definir suas próprias regras de 

ação; é agir por si mesmo [...]‖ (ZARIFIAN, 2003 ). Já a iniciativa, de acordo com o 

autor ―[...] significa a competência em si mesma, em ação [...]‖ (ZARIFIAN, 2003, p. 

87).   O autor aponta mais dois desafios para o modelo de competência;  um deles 

refere-se à questão da economia do serviço e este se configura  como questão central 

uma vez que ―[...]o modelo de competência só pode (só poderá) desenvolver-se 

plenamente se novos princípios econômicos se impuserem‖ ( ZARIFIAN, 2003, p. 97).    

Compreende-se que tal princípio configura-se como um paradoxo para os serviços, e em 

particular aqui, para os serviços de saúde, integrantes de uma política de bem-estar 
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social. Dessa maneira, eles apresentam-se com um desafio, uma vez que se inserem em  

outra lógica de racionalidade, em que   questões relativas à produtividade do trabalho 

configuram-se como um aspecto mais desafiador ainda. 

Acrescenta-se, também, de acordo com Zarifian, outro desafio  ―[...] o desafio do 

julgamento da competência [...]‖ (ZARIFIAN, 2003, p.97) o qual   está profundamente 

relacionado à ―avaliação dos resultados‖  e estes  ―[...] pertencem não ao julgamento, 

mas ao controle hierárquico [...]‖, uma vez que ―[...] o julgamento é profissional, 

enquanto o resultado é econômico[...]‖ (ZARIFIAN, 2003, p.108).     

Ante o exposto, questiona-se se há uma incongruência que se apresenta dentro 

dessa perspectiva, quando se pensa nos serviços de saúde, pois, pode haver diferenças 

entre o que o profissional julga e o que a ―hierarquia‖ aponta, julga como ―resultado‖ 

satisfatório, sobretudo no âmbito dos serviços saúde, frente à autonomia técnica do 

profissional médico e a representação social que a sociedade comunga em relação aos 

objetivos do setor saúde, os quais passam pela imagem ideal de que a sua racionalização 

deve estar permeada pelo direito inalienável à saúde e ganhos de qualidade de vida; 

contudo, paradoxalmente, se reconhece que a Medicina moderna é expressão do 

capitalismo, ou seja, ela valoriza a promoção, prevenção para diminuir custo, uma vez 

que a perspectiva social faz parte também da perspectiva capitalista. Pode-se dizer que o 

capitalismo tenta reduzir o custo do setor público frente à crescente tecnicidade da 

Medicina que altera os custos do mercado e que, portanto, também se transforma em um 

problema que se apresenta nos sistemas púbicos de Saúde.  Nessa direção compreende-

se que ―[...] a competência não substitui a profissão, mas lhe dá um novo significado. É 

em torno em torno desse novo significado que, provavelmente, as pertinências e as 

identidades poderão redefinir-se‖ (ZARIFIAN, 2003, p. 117). 

Outro elemento apontado por Zarifian (2003) e que se apresenta nas diretrizes 

organizacionais dos CSPs em Portugal, como uma competência necessária, diz respeito 

à comunicação e esta deve ser orientada para um agir compartilhado, a qual pode ser 

visualizada nas ideias de ―[...] cooperação, solidariedade, cultura de responsabilização 

partilhada, relacionamento interpessoal estável, conciliação [...]‖ (Portugal, 2007) 

presentes no caso português, conforme pode ser visualizado no quadro 07. Em outras 

palavras pode-se dizer que tal modelo tem na cooperação, na ajuda mútua nas atividades 

dos profissionais, na comunicação e no agir compartilhado a sua fundamentação. 

Portanto, deduz-se a partir da pesquisa que existe uma tendência para o modelo de 

competência na organização dos cuidados de saúde primários em Portugal, ainda que 
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esse não se apresente de forma explícita nos discursos oficiais.  

   No caso brasileiro, observa-se que no discurso oficial não há uma referência de 

forma explícita ao modelo da competência, todavia é possível verificar, conforme 

visualizado no quadro 08, referência a um conjunto de competências técnicas, a 

exemplo do ―planejamento, avaliação e monitoramento‖, ligado a um determinado saber 

territorializado, como novas competências necessárias aos profissionais de saúde da 

APS. Ademais, observa-se que nas competências sociais o ―acolhimento com escuta 

qualificada‖ emerge claramente como ideia-força. Por acolhimento, Artmann; Rivera 

(2006) baseando-se em Teixeira (2003) faz as seguintes considerações: 

[...] O acolhimento seria um complexo acolhimento-diálogo verificado 

no interior do cuidado. O primeiro termo corresponde à disposição de 

promover uma escuta atenta e de acolher uma demanda de 

atendimento como direito moral, e o segundo refere-se à conversação 

envolvida na identificação e priorização de necessidades. O 

atendimento a essas necessidades pode se dar por meio de alternativas 

de intervenção tecnológica, subjetiva e social. O pressuposto de que a 

base do trabalho inerente à prestação de serviços médicos é a conversa 

apóia62 essa percepção de acolhimento (TEIXEIRA, 2003, apud 

ARTMANN; RIVERA, 2006, p. 207). 
  

  Percebe-se uma clara relação entre a ideia de acolhimento e o reconhecimento 

de que uma das principais tecnologias que devem permear a relação entre o profissional 

médico e o usuário dos seus serviços diz respeito à capacidade de estabelecer o diálogo; 

ou, ainda, à compreensão que esse outro é portador de uma necessidade, portanto, na 

sua condição de sujeito e pessoa humana tem sua própria cultura e saberes sobre o 

processo saúde-doença. Dessa forma, é preciso escutá-lo atentamente a fim de 

identificar e priorizar suas necessidades de saúde para que essas possam ser atendidas, 

compreendendo que o direito a saúde é, indiscutivelmente, um direito fundamental da 

pessoa humana. 

 A partir desse pressuposto compreende-se que os saberes estruturantes do 

médico que atua no âmbito da APS passam pela incorporação de novas práticas, e o 

desafio torna-se ainda maior tendo em vista que os profissionais médicos que hoje 

atuam na ESF, em particular no Brasil/Aracaju, são oriundos de uma formação centrada 

nas tecnologias duras. Em sua grande maioria, conforme pode ser identificado no 

capítulo 4 eles não possuem uma formação formal voltada para atuar na ESF, assim 

como, em sua formação inicial, não vivenciaram a valorização dessas práticas;  desse 

modo, o reconhecimento e a valorização desse tipo de tecnologia, como  um saber 

                                                           
62

 Trata-se de obra publicada antes da Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa. 
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necessário, por vezes  ganha  um significado destoante daquilo que verdadeiramente 

significa.  Nesse sentido, observa-se que o avanço ou retrocesso dessa prática, em parte, 

tem relação direta com o modelo organizacional e a gestão dos próprios serviços de 

saúde. 

Assim, considerando a discussão posta até então, e em razão de fins didáticos, 

apresenta-se a seguir uma síntese, Quadro 09, com as principais diferenças e 

similaridade que compõe o modelo organizacional e de gestão do trabalho da APS, em 

particular das USF e ESF, em Portugal e no Brasil. 

 

Quadro 09 – A gestão do trabalho e o modelo organizacional da USF e ESF em Portugal 

e no Brasil/Aracaju 

 

 

PORTUGAL BRASIL /ARACAJU 
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64  ARACAJU. Lei Complementar n. 61 de 02 de Julho de 2003. Institui o plano de carreiras, cargos e 

vencimentos para os Servidores da categoria ocupacional da saúde do Município de Aracaju. Aracaju, 

SE, Câmara Municipal, 2003.  

CARREIRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucionalização da 

carreira estatal Médica 

especial para o Serviço 

Nacional de Saúde; 

Institucionalização da 

carreira especial na 

Administração Pública 

para Enfermeiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito para inserção 

médica na USF: através 

de concurso público. 

Exige-se ainda, que o 

candidato possua título de 

Especialista em Medicina 

Geral e Familiar. 

 

Mobilidade 

interinstitucional: por  

progressão profissional e 

diferenciação técnico-

científica a qual se 

subdivide em categorias 

de Assistente, Assistente 

graduado e   Assistente 

graduado sênior. 

 

 

 

 

 

 

 

O vencimento dos 

profissionais está 

associado aos resultados 

do desempenho da equipe 

denominado de modelo 

retributivo e de incentivo 

 

Inexistência de uma carreira estatal  

médica especial para o SUS a nível 

nacional. 

De acordo com a Constituição Federal de 

1988, cabe a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios instituírem no 

âmbito de suas competências, regime 

jurídico único e plano de carreira para os 

servidores da administração pública 

direta, das autarquias e das fundações 

pública. Não existe planos de carreira 

conforme preconizado na totalidade dos 

municípios e estados brasileiros. 

No âmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju foi criado em 2003 o 

Plano de Carreira, Cargos, Salários e 

Vencimentos (PCCV) para todos os 

servidores da saúde. 

 

Requisito para inserção médica na ESF: 

Através de concurso e/ou processo 

seletivo. 

Não exige que o candidato a vaga de 

médico da ESF possua o título de 

Especialista em Medicina de Família e 

Comunidade. 

 

 

 

Mobilidade interinstitucional na 

SMS/Aracaju: A evolução do servidor no 

serviço público municipal pode acontecer 

por duas 

formas: progressão por mérito e a 

progressão por títulos. 

A progressão por mérito sustenta-se na 

evolução do servidor no cargo ou função 

que ocupa, em consequência do seu 

desenvolvimento no exercício de suas 

atribuições.  

A progressão por títulos,consiste na 

evolução pecuniária da remuneração do 

servidor incidindo sobre o padrão inicial 

de vencimento do cargo ou função, em 

decorrência da apresentação e aceitação 

de titulações
64

. 
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 Dados de 2013 
65 Para aprofundamento do tema recomenda-se a leitura da Lei Complementar n. 61 de 02 de Julho de 

2003. Institui o plano de carreiras, cargos e vencimentos para os Servidores da categoria ocupacional da 

saúde do Município de Aracaju. Aracaju, SE, Câmara Municipal, 2003 
66

 Informa-se que até os dados coletados em  março de 2014 os dados informam que  na Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju a política de avaliação de desempenho dos servidores ainda não se 

consolidou como uma ação efetiva para todos os servidores. 
67

 Em Aracaju os dados revelam que muitas equipes ultrapassam o número de usuários recomendados 

pelo Ministério da Saúde para cada equipe de saúde da família 

MODELO 

ORGANIZACIONAL 

E DE GETSÃO 

 

 

 

 

 

 

Equipe multiprofissional 

formada por Médicos 

Especialista em Medicina 

Geral e Familiar, 

Enfermeiros de Família e 

Secretário Clínico. Cada 

equipe é responsável  por 

1.774 utentes
63

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipe da USF possui 

autonomia técnica e 

organizacional – auto-

organização - que consiste 

em gerenciar seus 

recursos financeiros, 

estabelecer seu 

regulamento interno, 

elaborar seu plano de ação 

e definir a forma de 

prestação de serviço de 

cada membro da equipe. 

A estrutura organizacional 

conta ainda com um 

coordenador, que segundo 

preconiza a lei deve ser 

um médico que exerce a 

função de líder e é eleito 

pela equipe; um conselho 

geral e um conselho 

técnico. 

 

Inclinação para o modelo 

baseado  em competência 

sustentado na ideia força 

de autonomia e iniciativa 

Os vencimentos, no caso Brasil/Aracaju
65

 

está constituído de uma política salarial e 

de uma estrutura de vencimento composta 

de 05(cinco) grupos de vencimento 

básico, contendo cada grupo 18 (dezoito) 

padrões.  Entre esses destaca-se as 

gratificações a exemplo da insalubridade, 

periculosidade, entre outros.  Além disso, 

o plano também prevê a remuneração por 

avaliação de desempenho.
66

.  

 

Equipe multiprofissional formada por 

Médico, Enfermeiro, técnico ou auxiliar 

de enfermagem e Agente Comunitário de 

Saúde. 

Pode ser incluído um profissional de 

saúde bucal para fazer parte da equipe 

multiprofissional. Em Aracaju existe um 

odontologo para cada UBS. O Ministério 

da Saúde recomenda que o número de 

ACS deve ser suficiente para cobrir 100% 

da população cadastrada, com um máximo 

de 750 pessoas por agente e de 12 ACS 

por equipe de Saúde da Família. 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 

pessoas de uma determinada área
67

. 

 

A equipe da ESF não possui autonomia 

organizacional. A mesma está inserida na 

UBS e esta, no caso Brasil/Aracaju conta 

na sua estrutura organizacional com a 

figura de um gerente que é um 

profissional nomeado por cargo de 

comissão não pertencente ao quadro de 

servidores. A sua formação varia e por 

vezes é ocupado por diferentes áreas do 

conhecimento, não é exclusiva dos 

profissionais da aérea de saúde, tanto 

quanto pode ser ocupada pessoal de nível 

médio ou superior, assim como também 

oscila, é trocada a depender da gestão. 

A equipe possui autonomia técnica-

científica em relação a sua área de 

formação. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Ao analisar o conjunto dos enunciados, em particular em se tratando da gestão 

do trabalho e do modelo organizacional das USFs e da ESF, em Portugal e no Brasil, 

respectivamente, conforme o exposto no quadro 09 percebe que as diferenças entre 

ambas são significativas e marcadoras de uma trajetória, são resultantes das escolhas 

políticas que cada país faz na consolidação do modelo de atenção primária e da sua 

relação com os trabalhadores e o modelo de gestão do trabalho e essas, 

consequentemente imprimem resultados diferenciados e têm relação com o espaço, o 

tempo, a história, a conjuntura política, social e econômica de cada país. Portanto, pode-

se inferir que os argumentos presentes na lógica discursiva indicam que a política de 

saúde primária e, consequentemente, as USFs e ESFs vivenciam um período de 

transição e transformação em que se processa uma tendência para a construção ―[...] de 

formas de identidades profissionais no seio das quais a formação é tão importante 

quanto o trabalho, os saberes incorporados tão estruturantes como as posições de ator‖ 

(DUBAR, 2003, p. 46). 

Ressalte-se, entretanto, que a incorporação de novas formas de identidades 

profissionais, na singularidade dos contextos em questão somente pode ser afirmada por 

meio da articulação desses elementos ao discurso dos profissionais sobre suas 

experiências e representações em relação às situações de trabalho, articuladas à sua 

trajetória biográfica. Sob tal perspectiva, a presente pesquisa revela os conflitos, as 

contradições, afirmações e negações no modo como se processa essa relação no 

cotidiano dos atores pesquisados na realidade dos dois países, conforme pode ser 

melhor observado na análise integrada entre o discursos oficiais, os resultados  da 

observação sistemática  dos cursos ofertados  e as representações dos sujeitos da 

pesquisa ao longo deste trabalho. 

4.3.5 Os Processos de Formação dos Profissionais da APS: Caminhos e Significados 

 

 A seguir, em consonância com a problemática da pesquisa, apresentar-se-ão as 

 Não há referência que sustente o modelo 

de competência, em que pese observar-se-

á a valorização de competências técnicas a 

exemplo do planejamento e competências 

sociais como o acolhimento enquanto 

ideia força. 
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unidades de análises, (quadro 10), resultantes da observação sistemática, conforme 

descrito na metodologia, referente ao processo de qualificação/formação em Portugal e  

no Brasil/Aracaju dos profissionais,  apesar de o debate aqui apresentado não encerrar 

todo o processo de formação desenvolvidos nas duas realidades estudadas, assim,   o 

conhecimento aqui produzido é de uma generalidade limitada. 

 

Quadro 10 – Unidades de Análise- Brasil/Aracaju e Portugal 
Unidades de análises  
Aspectos de ensino –aprendizagem Conteúdo/relação com a prática 

Objetivos 
Motivação e meios (métodos e técnicas) 

Dinâmica de comunicação Tutor-educando 
Educando-educando 

Aspectos relacionais/interação Tutor-educando 
Educando-educando 
 

Fonte: Observação Aplicada. 
  

 A partir da observação sistemática é possível dizer que os elementos, tanto 

cognitivos como afetivos, foram captados e foram importantes no processo de análise, 

na medida em que permitiram identificar o modo como os sujeitos se organizam, 

interagem e apropriam-se do conhecimento, os fatores que facilitaram e ou dificultaram 

o processo de aprendizagem, atitudes e percepções em relação à formação no contexto 

do trabalho, os conteúdos e métodos de aprendizagem, pois compreende-se que esses 

aspectos são significativos no contexto de socialização ora em discussão. Deste modo, 

os dados empírico a da leitura das realidades estudadas são os seguintes: 

 

4.3.5.1 Aspectos de Ensino-Aprendizagem - Conteúdo/Relação com a Prática 
  

Em conformidade com o trabalho de campo, durante o período de observação, 

verificou-se uma predominância, no caso Brasil/Aracaju, de processos de formação 

centrados em conteúdos técnicos-científicos que objetivavam qualificar os profissionais 

da ESF. Dentre eles destacam-se temáticas para lidar com questões relativas às áreas 

programáticas como a saúde da mulher, saúde do adulto, ou seja, durante o período de 

observação houve uma predominância para oferta de cursos voltados para a chamada 

atualização científica. Ocorreu que um desses cursos foi uma oficina68
 direcionada para 

a planificação da atenção primária em Aracaju a qual objetivava ―[...] compreender a 

                                                           
68

 ARACAJU. Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS).Oficina 1. Rede de Atenção à Saúde no 

SUS. Oficina de Planificação da Atenção Primária à Saúde no município de Aracaju. 
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situação de saúde do município, seus principais problemas [...]‖ (ARACAJU, 2013), e 

conceitos como economia de escala, rede e pontos de atenção à saúde, 

corresponsabilização, entre outros foram objeto de debate entre os integrantes das 

equipes da ESF e os educadores. Em Portugal, entretanto, a formação, objeto da 

observação sistemática, estava direcionado para a aquisição de novas competências, 

habilidades e atitudes por parte dos integrantes das USFs relacionadas ao processo de 

acreditação das USFs. A acreditação é um processo de avaliação de qualidade que tem 

por modelo a gestão de processos, gestão de competências e a gestão clínica; o curso 

relacionava-se à formação de auditores no âmbito da USF, denominado auditoria clínica 

o qual faz parte do CSP naquele país. 

Assim, é factual evidenciar que, nesse cenário, a formação, como um lugar de 

socialização, apresentou-se durante o trabalho de campo como um espaço, ao mesmo 

tempo de fomentação e ressignificação de saberes, como de mediação, conflitos, 

divergências, mas também de produção de consensos. Também foi possível perceber nas 

duas realidades que os conteúdos tinham aplicabilidade prática, estavam direcionados 

para o saber-fazer dos profissionais no cotidiano dos serviços ao tempo que objetivavam 

imprimir novas competências ao processo trabalho. Nessa direção, tanto em Portugal 

com no Brasil/Aracaju, observou-se que a formação no contexto das realidades em 

questão apareceu como um processo prolixo de problematização das práticas 

profissionais tanto quanto das condições de trabalho, da infraestrutura chegando, por 

vezes, a constituir-se como um lugar de ‗catarse‘ o que demonstra a imbricada e 

interativa relação entre esses espaços ao tempo que se reconhece que os mesmos não se 

confundem, ou seja, mantêm sua especificidade de modo interligado e complementar. 

Desse modo, foi possível ouvir depoimentos que expressavam ―o modelo ainda não é 

sustentável, faltam condições estruturais‖ ou ainda, ―não sei se dará certo, somos 

médicos, não fomos formados para isso‖69
. 

Sob tal perspectiva apresentam-se outros depoimentos que apontam para o modo 

como se processa a afinidade entre o contexto de trabalho e de formação   em relação ao 

coletivo dos atores - neste estudo os médicos -, no sentido de que a interação entre  eles  

é potencializadora de transformação, tanto profissional como pessoal,  e, por 

conseguinte,    concorre  para a formação de novas formas identitárias frente ao seu 

processo de socialização secundária, uma vez que o contexto de trabalho   constitui-se 
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 Depoimento de uma médica coordenadora de uma USF em Portugal, coletado durante o processo de 

observação do curso de auditoria. 
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num  locus permeado por relações de poder e saber, de novos conhecimentos, desejos e 

também frustrações e expectativas  portanto,  capaz de produzir novos significados, mas 

que só exprime,   de fato, uma passagem para uma nova forma identitária, segundo 

Dubar,   se for possível ―[...] ao mesmo  tempo, que mude a configuração dos saberes e 

a relação vivida no trabalho [...] (DUBAR, 2003, p. 51). 

  No caso português o público alvo do curso observado era formado de 

profissionais de nível superior, majoritariamente médicos e enfermeiros. Ademais, era 

um grupo pequeno, e mostrou-se motivado, embora houvesse questionamentos em 

relação ao tempo, considerado por todos como demasiadamente curto em vista dos 

objetivos a que se propunha. Quanto à motivação e os meios utilizados (métodos e 

técnicas), constatou-se o uso do recurso tecnológico a exemplo do projetor multimídia e 

como recurso didático-pedagógico utilizaram-se da problematização, divisão em grupos 

e estudos de caso. Além disso, o curso contemplava atividade de dispersão com visita in 

loco a uma USF, a qual se constituiu no segundo momento da oficina. 

No Brasil/Aracaju, constatou-se que, durante o período de observação,  as   aulas 

foram expositivas   e apresentaram dados epidemiológicos  e científicos, de modo que 

foi possível perceber a problemática estudada  e sua relação entre o contexto macro e 

micro. Para tanto, o meio utilizado foi o projetor multimídia, intercambiado com 

momentos de atividades em grupo e, em algumas situações, houve estudo de caso. 

Quanto ao tamanho dos grupos, com exceção de um, foi possível constatar que 

os demais   eram formados por um grande número de participantes e estes incluíam 

tanto os integrantes da equipe da ESF, quanto outros profissionais, trabalhadores, 

gerentes que atuam nas UBSs. Tal fato, ao tempo que representa um diferencial, na 

medida em que se reconhece a necessidade e a importância do compartilhamento dos 

saberes entre todos os integrantes, representou, sob o ponto de vista metodológico - na 

especificidade do caso estudado-, uma dificuldade para o processo de ensino-

aprendizagem já que a maior parte dos encontros de formação centrava grande número 

de educandos em um único ambiente. Percebeu-se que as técnicas utilizadas não 

favoreceram a aprendizagem, pois o grupo ficava disperso e por vezes demonstrava 

certo distanciamento em relação ao conteúdo que estava sendo abordado, ao tempo que 

foi possível observar muitos ruídos tanto em relação ao processo pedagógico quanto  ao 

distanciamento entre o que estava sendo posto e as condições reais de ―transformá-los 

em ação‖ no cotidiano dos serviços. 

No que concerne à formação multidisciplinar, envolvendo profissionais e 
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trabalhadores, em um mesmo ambiente para debaterem e apreenderem conteúdos 

relativos à mesma temática, conforme denotado acima,   de acordo com a representação 

de grande parte dos médicos entrevistados no Brasil/Aracaju tal fato significa 

―[...]pouca produtividade [...]‖,  pois   ―[...] cada profissional tem sua competência 

técnica [...]‖.   Dessa forma, os processos de formação devem ser direcionados, para as 

especificidades de cada um, segundo suas representações. Tal perspectiva evidencia  as 

dificuldades práticas encontradas no  cotidiano dos serviços para o reconhecimento do 

trabalho em APS  como um campo do saber da saúde coletiva e, portanto, 

interdisciplinar por sua essência, para além da especificidade inerente a cada núcleo 

profissional. 

 

4.3.5.2 Dinâmica de Comunicação e Aspectos Relacionais/Interação (Tutor/Educando e 

Educando/Educando) 

 

Relativamente à dinâmica de comunicação, verificou-se em Portugal uma 

relação dialógica  e horizontalizada entre educando e educador; participação ativa e 

atenta entre  todos, ao tempo que se constatou também boa interação entre os educandos 

por meio de troca de experiências e relatos tanto   no decorrer do curso, quanto nos 

momentos de desconcentração, a exemplo do horário do almoço. 

A dinâmica de comunicação no caso Brasil/Aracaju apresentou uma variação, 

uma vez que em certos momentos observou-se a busca por uma comunicação dialógica  

para fazer fluir uma relação mais aproximada entre tutor e educando; por outro lado, 

também verificou-se  certo distanciamento  dessa  prática dialógica por parte de alguns 

educadores, o que, em   algumas ocasiões, causava  apatia  e distanciamento  entre a 

grande maioria dos participantes em relação aos conteúdos que estavam  sendo 

debatidos. Entretanto, registra-se que acontece interação entre os participantes, por meio 

de alguns questionamentos, críticas e diálogos suscitados por parte de alguns  

educandos, sobretudo em relação às dificuldades de transpor as propostas anunciadas 

nas oficinas e  cursos para as situações reais vivenciadas pelos participantes  no 

cotidiano dos serviços nas Unidades Básica de Saúde (UBSs). Em continuidade, 

observou-se um grande índice de conversas paralelas durante esses cursos e pouca 

interação grupal no sentido de compartilhar experiências, além do que se constataram 

alguns ruídos na comunicação, dificultando a partilha do conhecimento. 

Em relação ao perfil dos educadores no caso do Brasil/Aracaju, estes eram  
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médicos especialistas e, majoritariamente, enfermeiros. Todos integrantes da gestão ou 

do corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde. Já em Portugal, o educador foi um 

especialista em auditoria, formado em odontologia, que foi contratado pela USF-AN, 

instituição fomentadora, para ministrar o curso.   No caso brasileiro, os integrantes dos 

cursos  eram   convocados a participar por decisão da gestão da saúde municipal;  já em 

Portugal a participação  foi   através de adesão voluntária 

 Conforme o exposto foi possível denotar que os problemas reais, resultantes das 

situações de trabalho, configuram-se como objetos de formação e estes convergem para 

uma tendência de formação multidisciplinar, transversal, ainda que as relações de saber-

poder,  centradas na ideia de uma formação por núcleo profissionais, encontram-se 

presentes na representação social dos atores;  portanto, frisa-se que na realidades 

estudadas ―[...] a formação não visa, exclusivamente
 
 (Grifamos) pois, transformar os 

indivíduos para os adaptar ao trabalho, mas  a transformação do próprio contexto de 

trabalho [...]‖ (CORREIA, 2003, p.28), conforme visto nos discursos oficiais.   Dessa 

forma, tal perspectiva significa que no contexto do trabalho em saúde a sua 

transformação é tão importante quanto a formação dos atores e   apresenta-se como um 

cenário, segundo Correia,   de não adaptabilidade, de ―[...] aproximação entre os 

contexto de formação e os contextos de trabalho [...]‖ (CORREIA, 2003, p. 32). 

 

4.4 PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO MÉDICA NO BRASIL E EM PORTUGAL 
 

Inicialmente, cabe acentuar que, quando  o assunto é força de trabalho médica no 

Brasil e em Portugal,   é preciso considerar  que as condições geográficas, a cultura, os 

contextos  histórico  e social, a conjuntura política e as características epidemiológicas 

incidem de forma diferenciada na sua formação, ao tempo que apresenta aspectos 

similares na sua constituição.  Por esse motivo, os dados secundários70constituintes da 

base de análise referente a esse tema  diferenciam-se em termos metodológicas e em 

suas fontes, portanto, o  conteúdo, a análise e aprofundamento de ambos também 

diferem nesta pesquisa. Deste modo, através das mudanças processadas no campo da 

saúde tanto no Brasil como em Portugal, observam-se alterações no mercado de 

trabalho em saúde, em ambos os países, na relação entre demanda e oferta, uma vez que 

                                                           
70

 A discussão sobre o perfil da força de trabalho médica, no caso do Brasil, teve entre outras fontes, 

prioritariamente, a pesquisa sobre a Demografia Médica no Brasil (2013); e em Portugal  o relatório 

final do Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional de Saúde (2013).  
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a força de trabalho em saúde é conformada pelo capital e pelo Estado, significando, 

conforme apontado por  Medici;   et. al., (1991; 1992), uma subordinação tanto às leis 

gerais como às especificidades do mercado de trabalho em saúde. 

Dessa forma, entende-se que dada a sua abrangência e à complexidade que 

compõem o setor saúde, bem como diante da crescente diversificação e incorporação da 

força de trabalho em saúde, Machado; Oliveira; Moyses  (2010) chamam a atenção para 

o fato de que existe uma 

 [...] falta de consenso, nacional e internacional, sobre definições e 

pontos de clivagem das atividades exercidas pelas diferentes 

categorias profissionais. O segundo é que a própria natureza das 

mudanças tecnológicas, no interior dos serviços de saúde que recria 

com muita rapidez um novo perfil profissional − caracterizado pela 

polivalência e pela ampliação de competências específicas −, ao 

mesmo tempo em que os serviços de alta complexidade demandam 

cada vez mais profissionais com qualificações mais especializadas 

(MACHADO; OLIVEIRA; MOYSES, 2010, p. 1). 
 

A partir do exposto observa-se que o tema da polivalência e a introdução do 

trabalho integrado e flexível inserem-se no contexto das mudanças na organização do 

trabalho em saúde requerendo saberes específicos. Nesse sentido, é salutar diferenciar, 

conforme expressa Machado (2008), conceitos como profissional de saúde, trabalhador 

de saúde e trabalhador do SUS, no caso do Brasil. Para a autora, profissionais de saúde 

diz respeito àquelas pessoas que têm formação profissional específica no campo da 

saúde, qualificação acadêmica ou prática, os quais, estando ou não  empregadas no setor 

saúde, desenvolvem cuidados ou ações de saúde de modo direto ou indireto. 

Em relação à designação trabalhadores de saúde, Machado (2008) compreende 

que se  refere àqueles que desempenham ações concernentes ao setor de saúde e estão 

inseridos de forma direta ou indireta na atenção à saúde, em atividades do setor ou em 

estabelecimentos de saúde, e podem ter ou não formação específica. Já  o conceito de 

trabalhadores do SUS, a autora sinaliza que são aqueles inseridos no complexo que 

compõe o Sistema Único de Saúde, nas suas instituições e unidades, e que, tendo ou não 

formação específica relativa ao setor de saúde, atuam de forma direta ou indireta na 

atenção à saúde. 

 Assim, nesse contexto da força de trabalho em saúde, apreende-se que a relação 

entre demanda e oferta é regulada tanto pelo Estado como pelo mercado, e sua variação 

tem relação direta com a política de saúde e de educação adotadas em cada conjuntura 

histórica, podendo originar mais ou menos empregos de saúde. De acordo com 



176 
 

Machado ―[...] ‗empregos‘ de saúde diz respeito à quantidade de postos de trabalho 

ocupados [...]‖ (MACHADO, 2008, p. 310). 

Outra questão interessante quando se fala da força de trabalho na saúde diz 

respeito, em particular, à enfermagem no Brasil, uma vez que a mesma vem crescendo 

de forma ascendente nos últimos anos e não se observa um crescimento quantitativo de 

posto de trabalho de forma similar, ou seja, verifica-se uma oferta bem maior de 

profissionais do que a totalidade de postos de trabalho ocupados pelos enfermeiros.    

No Brasil existem 1,7 milhões de trabalhadores entre enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem71
. Essa situação repercute de forma diferenciada no mercado de trabalho 

médico e no mercado de trabalho do enfermeiro72, no cenário brasileiro e impacta nas 

condições objetivas, sobretudo no que se refere à questão salarial, haja vista que a 

relação demanda e oferta incide sobre a remuneração. Essa temática é geradora de 

conflitos nas equipes multiprofissionais e tem sido assunto de debate no âmbito do 

emprego em saúde, porém, sabe-se que essa relação não é permeada apenas pela 

especificidade do setor, ou seja, insere-se na relação capital e trabalho. Em outras 

palavras, o aumento do emprego em saúde tem relação direta com questões estruturais, 

isto é, com o crescimento do número de estabelecimentos de saúde no país, com a oferta 

e a demanda do mercado. 

Mais especificamente quanto ao que concerne à categoria médica, vários 

autores, a exemplo de Machado (1996), apontam o crescente processo de assalariamento 

dessa categoria mediante a forte presença do Estado no setor. Esse fenômeno  pôde ser 

observado tanto em Portugal como no Brasil.  Para  Machado, 

[...] as mudanças na estrutura atual do setor saúde, e, em particular, no 

mercado de trabalho médico no Brasil, levam-nos a afirmar que estas 

têm afetado a profissão médica nuclearmente, tanto em seus elementos 

constitutivos – ética, autonomia, saber, ideal de serviço, etc., - como 

em sua prática no mundo do trabalho (MACHADO, 1996, p. 126). 
 

Dessa forma, entende-se que essas contradições advindas do mundo do 

trabalho e suas transformações incidem no âmbito das políticas públicas e sobre esses 

profissionais, diminuindo o poder das corporações e revelando contradições entre 

identidade de si e para si. Entre essas tendências, destaca-se que esse profissional 
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Dados obtidos na página http://andromeda.ensp.fiocruz.br/perfildaenfermagem/. Acesso em: 

12/01/2014. 
72

 Com a implantação da Estratégia de Saúde da Família observou-se um crescimento dos postos de 

enfermagem. De acordo com Machado (2010), entre o período de 1992 a 2005 houve uma variação de 

179, 8%. 

http://andromeda.ensp.fiocruz.br/perfildaenfermagem/
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acumula mais de uma atividade. Pesquisa sobre o ―Perfil dos Médicos no Brasil‖ 

afirmava que mais de 57% deles conciliam três ou mais atividades, condição essa que 

incide na questão da saúde  desse trabalhador e nas suas condições de trabalho,  e é 

reflexo do processo de assalariamento da categoria, além do que   tem relação direta 

com a remuneração e com a oferta e demanda do mercado, devido ao crescimento de 

postos médicos.   Por outro lado, essa situação tem gerado problemas e conflitos éticos 

no trabalho no âmbito da Saúde Pública, na relação médico-paciente, pois, segundo a 

pesquisa, 80% dos médicos, incluindo os assalariados, conciliam essas atividades com o 

consultório. Assim, essa conjunção de fatores pode significar, em parte, dificuldades no 

estabelecimento de vínculos, e na relação entre o tempo da consulta e a qualidade da 

intervenção (BASSETTE; MANDELLI, 2011). 

Com relação ao sistema formador, cabe sinalizar que em Portugal, após um 

período de recessão na oferta de vagas para o curso de Medicina, o número de 

instituições de ensino superior públicas aumentou significativamente e passou de um 

total de cinco estabelecimentos, em 1995, para 11 em 2010, o que representou um 

aumento no número de vagas superior a 250% no período citado; já o número de 

diplomados em Medicina no mesmo período correspondeu a uma taxa menor 

equivalente a 160%, o que representa, aproximadamente 11.300 alunos. O relatório 

informa, ainda, que no ano letivo correspondente a 2010/2011 o número de vagas 

atingiu a marca de 1.700, sendo que no ano de 2010, 1.280 alunos foram diplomados em 

Medicina no país. Vários fatores contribuíram para essa expansão, entre eles destaca-se 

―[...] a entrada em vigor, no ano letivo de 2007/2008, de concursos para acesso ao curso 

de Medicina por titulares do grau de licenciado73‖ (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 

2013, p. 38).  

Esse modelo, que se assemelha com o de outros países, a exemplo dos Estados 

Unidos da América, ainda é criticado por alguns atores do setor em Portugal, todavia 

representou 14% do total de vagas disponibilizadas para o ingresso no curso no ano 

letivo 2012/2013. No que se refere à variável gênero, os dados apontam que ―[...] 

diplomaram-se no período em análise 4.031 alunos do gênero masculino e 7.287 alunos 

do gênero feminino.‖ (UNIVERSIDADE DE COIMBRA,  2013 p. 41). 

                                                           
73

 De acordo com o Decreto-Lei N.º 40/2007, de 20 de fevereiro, que institui e regula um concurso 

especial para acesso ao curso de Medicina por titulares do grau de licenciado, aplicando-se a todas as 

unidades orgânicas dos estabelecimentos de ensino superior que ministram o curso de Medicina 

(UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2013, p. 38).  
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 Quanto ao Brasil, dados de 2012, fornecidos pelos Ministérios da Educação e da 

Saúde   informam  que anualmente   diplomam-se 16.541 novos médicos  em 188 

escolas; destas, 39% (73) são publicas,   e 61%  (115) são privadas, evidenciando, 

portanto, a forte presença do setor privado no sistema educacional brasileiro, em 

particular   na formação médica. Esse cenário mostra tanto a mercantilização da 

educação no Brasil, com também  considera-se  que tal fato repercute na construção das 

identidades profissionais, em que pese a não ser determinante,  uma  vez que o lugar, 

suas especificidades e origens também influem no processo de construção, reconstrução 

ou afirmação identitárias. 

Em outras palavras, em vistas das colocações retro sobre os dois países  convém 

sublinhar, de acordo com Maciel Filho que: 

No caso do mercado de trabalho para o médico, os dois principais 

fatores institucionais que o determinam são o sistema de ensino - que 

forma e cria a oferta de profissionais - e o modelo de atenção à saúde, 

que atua decisivamente sobre a demanda e a composição dessa força 

de trabalho. Tanto a estrutura quanto o volume da oferta são regulados 

pelas potencialidades do sistema formador, sendo pressionados por 

demandas sociais, demográficas, político-ideológicas e pelas 

necessidades da estrutura produtiva [...] (MACIEL FILHO, 2007, 

p.15). 
 

 A partir das considerações apontadas pelo autor citado acima, concorda-se 

quanto à importância e o determinismo que o sistema educacional, a sua estrutura e 

natureza, o processo de formação, o modelo pedagógico, e o modelo de acesso  em 

Portugal constituem variáveis que impactam na formação da força de trabalho e sua 

qualidade. Quando os fatores mencionados aliam-se a outras variáveis, como a 

convivência entre o público e o privado do sistema de saúde, modelo de atenção 

adotado em cada país, eles são significativos e estruturantes na medida em que 

determinam e regulam demanda. Em outras palavras, tal assertiva vem de encontro e 

reafirma a íntima ligação entre a distribuição dos médicos no Brasil e a distribuição das 

vagas das escolas médicas brasileiras. Desde o ano de 2011, a distribuição das vagas nas 

escolas médicas brasileiras encontrava-se delineada, conforme gráfico 01. 

Gráfico 01 – Distribuição das Vagas nas Escolas Médicas, por Região, Brasil – 2011 
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Fonte: BASSETE; MARDELLI (2011) 

 

Os dados só confirmam a desigualdade entre as regiões do país, tanto no que se 

refere à oferta de vagas para o curso de medicina, quanto ao acesso da população dessas 

regiões aos serviços médicos, sobretudo quando tal desigualdade está relacionada ao 

contingente populacional dessas mesmas regiões. No Nordeste, conforme demonstrado 

no gráfico 01, há 3.445 vagas no ensino médico, o que representa aproximadamente 

21%; já a região Norte apresenta 1.420 vagas, ou seja, aproximadamente 9% do total de 

16.541 vagas disponíveis no país. Esse fato também denota que as regiões do país mais 

desenvolvidas economicamente, como o Sul e o Sudeste, foram priorizadas tanto pelo 

Estado como por outros segmentos, a exemplo da própria corporação médica, em 

períodos históricos anteriores. A conformação desse quadro evidencia, além da falta de 

planejamento dos governantes brasileiros, as relações de poder político, econômico e 

ideológicos presentes quando se trata da organização social e do trabalho médico 

vivenciado entre o Estado brasileiro e as corporações médica que ao longo do tempo 

utilizaram diferentes estratégias tanto na relação com as universidades como no 

mercado de trabalho. 

Para exemplificar, cita-se a pesquisa de Pereira Neto (2001) quando o mesmo 

constata, mediante um estudo sobre o Congresso Nacional dos Práticos realizado em 

1922, um consenso entre os relatores, qual seja, ―[...] tornar o acesso e a permanência no 

ensino superior ainda mais limitados e elitistas‖ (PEREIRA NETO, 2001, p. 113).   A 

segunda proposição referia-se à limitação do número de vagas na faculdade de 

medicina; já  o terceiro acordo girou em torno da ideia de evitar o ingresso de médicos 
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estrangeiros no mercado nacional, entre outras proposições. 

  Especificamente quanto ao total de registros médicos em Portugal, sinaliza-se, 

de acordo com os dados do relatório final sobre o Estudo de Evolução Prospectiva de 

Médicos no Sistema Nacional de Saúde (2013)74
 que as informações coletadas tendo 

como base o ano de 2011 totalizam um quantitativo de 43.247 médicos habilitados a 

exercer a medicina; destes, aproximadamente 58%, (24.995) são afetos ao Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) o que evidencia um quantitativo significativo da mão de obra 

médica vinculada ao sistema público de saúde, o que reafirma o processo de 

assalariamento da categoria e, consequentemente a sua condição de servidor público,  na 

condição de fenômeno vinculado, principalmente aos países que adotaram o sistema 

público de saúde como é o caso de Portugal.   

 No Brasil, um país de dimensões geográficas e populacionais bem superiores a 

Portugal, a pesquisa intitulada Demografia Médica no Brasil (SCHEFFER, 2013)  

pontua que o número de registros médicos em atividade no Brasil  até  o mês de outubro 

de 2012 atingiu o quantitativo de  388.015. ―Desse total, 93,6% têm um único registro, 

ou seja, são médicos ativos em apenas um dos estados da Federação. Os outros 6,4%, ou 

28.843 profissionais, têm registros ―secundários‖ ativos em mais de um estado‖ 

(SCHEFFER, 2013, p.19). Tal fato evidencia um crescimento contínuo a partir da 

primeira década do século XXI. Segundo os dados do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), entre os anos de 2000 e 2009, a quantidade de médicos aumentou 27%, de 

260.216 passou para 330.825 e, em 2012, chegou ao 388.015, (SCHEFFER, 2013). 

Por outro lado, observa-se no Brasil a crescente inserção de outras categorias 

profissionais no setor saúde, a exemplo dos farmacêuticos/bioquímicos, fisioterapeutas/ 

terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e fonoaudiólogos, 

evidenciando a conformação de uma equipe multiprofissional. Tais dados demonstram, 

cada vez mais o reconhecimento das necessidades de saúde como uma questão que 

requer uma prática mediada por outros saberes e por um modelo assistencial amplo, e 

tal fato  incide decisivamente no mercado de trabalho. Todavia, registra-se que a maioria 

dos postos de trabalho em saúde são ocupados  por médicos, enfermeiros e odontólogos, 

em vista da maior demanda por esses profissionais no mercado. Sobre os postos de 

trabalho médico no Brasil é possível denotar na tabela 01 a sua distribuição e a 

diferenciação que ocorre entre as regiões e, sobretudo, entre os municípios e as capitais. 
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 Esse relatório foi produzido pela Universidade de Coimbra e publicado com data de junho de 2013 para 

a Ordem dos Médicos de Portugal.  
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Tabela 01 - Posto de  Trabalho Médico em Estabelecimento Localizados nas Capitais e demais 

Municípios, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação-2009. 
UF   Total Capitais Demais 

Municípios 

Diferença Capital 

Interior 

MA  1,3 3,1 1,0 2,1 

PA  1,7 4,8 0.9 3,9 

CE  1,8 3,1 1,3 1,8 

AP  2,0 2,3 1,5 0,8 

AL   2,0 3,8 1,3 2,6 

MT  2,0 4,2 1,6 2,7 

AM  2,1 3,4 0,8 2,6 

RO  2,1 4,0 1,5 2,5 

PI  2,1 4,4 0,8 3,2 

TO  2,2 4,2 1,8 2,4 

AC  2,2 4,0 0,8 3,2 

PB  2,5 5,5 1,8 3,7 

BA  2,6 5,7 1,8 3,7 

GO  2,6 6,1 1,7 4,4 

RR  2,6 2,7 2,5 0,1 

PE  2,7 7,7 1,6 6,1 

SE  2,9 4,4 2,2 2,2 

MS  2,9 4,4 2,2 2,2 

RN  3,1 6,4 1,9 4,5 

PR  3,3 7,1 2,5 4,6 

SC  3,4 10,9 2,9 8,0 

RS  3,6 7,9 3,0 4,9 

MG  3,7 9,5 2,9 6,6 

ES  4,2 16,1 3,0 13,1 

SP  4,5 5,4 4,1 1,3 

RJ  4,5 5,5 3,8 1,6 

DF  5,3 5,3 - - 

Fonte: IBGE  (2009). 

 
  

 Conforme pode se observado na tabela 01, é possível dizer que a distribuição 

desigual dos postos médicos ocorre tanto entre as regiões do país, com destaque para o 

número maior de postos médicos nas regiões Sul, Sudeste e o Distrito Federal e menor 

nos Estados do Maranhão (1,3), Pará (1,7) e Ceará (1,8), quanto na relação entre as 

capitais e os demais municípios, com destaque para as capitais dos Estados do Pará 

(4,8), Amapá (3,4) e Acre (4,0) em relação aos seus respectivos municípios (0,9), (0,8), 

(0,8). Em Sergipe, a desigualdade na distribuição dos médicos também se faz presente, 

pois observa-se na capital uma concentração de (6,7) médicos por 100 habitantes na 

capital Aracaju e de (1,5) no municípios. Tal fato é significativo, uma vez que o Estado 

é territorialmente pequeno, o que, a priori, facilitaria o deslocamento desses 

profissionais. Entretanto, quanto a essa questão, é preciso considerar que outros fatores, 

como  as estruturas e as condições de trabalho e até mesmo o   modelo organizacional e 

de gestão, são decisivos,  bem como questões subjetivas. 

Assim, em que pese a haver registro da ampliação das estruturas e da oferta de 
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postos médico no interior do Estado, sobretudo nas sedes das regionais de saúde, a 

exemplo de Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana, Estância e Nossa Senhora da 

Glória, o Estado vem encontrando dificuldades para fixar e fazer funcionar, com toda 

sua potencialidade, os equipamentos de saúde instalados nesses municípios, e em outros 

que conformam o Estado. Essa situação, além de evidenciar uma desigualdade no 

acesso aos serviços de saúde, revela-se como uma dificuldade para fazer valer à diretriz 

da regionalização da saúde, conforme preconiza a Lei Orgânica da Saúde.   A situação 

apresentada também reflete a necessidade de buscar alternativas estruturais  para tornar 

os municípios brasileiros mais bem equipados, no sentido de uma melhor distribuição 

dos equipamentos sociais e tecnológicos, dos  campi universitários de modo a tornar as 

regiões do interior do país mais atraentes para  viver e realizar-se  como pessoa. 

Outro dado imprescindível ao abordar a temática relativa a força de trabalho 

médico diz respeito às variáveis  sexo e idade,   já que tais dados   são reveladores das 

questões de gênero e, especificamente   aqui, do modo como o fenômeno global da 

feminização da medicina vem incidindo na particularidade do contexto brasileiro e 

português. Pesquisas apontam que as mulheres médicas estão inseridas, 

prioritariamente, no Brasil, nas áreas clínicas, o que denota relações de poder e 

patriarcalismo. Dessa forma, Cruz defende que, ao se analisar a força de trabalho de 

mulheres, é preciso considerar ―[...] o processo de dominação social, política e 

ideológica‖ (CRUZ, 2005, p. 42). 

Em Portugal, diferentemente do Brasil, na profissão médica as mulheres já 

superam os homens e representam 51% do total. Apesar de esse percentual apresentar 

certo equilíbrio em termos de gênero já é um indicativo da tendência de feminização da 

categoria, pois é possível denotar que nos escalões etários até 39 anos o gênero 

feminino representa quase o dobro dos profissionais  do gênero masculino; aliado a isso, 

verifica-se  um acentuado rejuvenescimento da medicina no país, uma vez que 31% do 

total têm até 39 anos. 

Portanto, segundo o Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema 

Nacional de Saúde  português realizado em 2013 pela Universidade de Coimbra, 

percebe-se que no país os médicos, de forma global, conformam um grupo profissional 

envelhecido, pois 54% dos seus componentes têm mais de 50 anos e o escalão etário 

entre os 50 e os 59 anos concentra 30% de todos os profissionais. Em contraposição, 

15% da sua totalidade estão no escalão etário dos 40 aos 49 anos; isto, segundo a 

pesquisa, tem correspondência com ―[...] a restrição no acesso aos cursos de Medicina 
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introduzida nos final da década de 70 e que assumiu a sua máxima expressão em 1986, 

ano em que o número de vagas para acesso ao curso de Medicina a nível nacional 

totalizou as 190[...]‖ e tal fato, segundo o estudo, ―[...] representa um hiato geracional 

na estrutura dos médicos em Portugal [...]‖ (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2013  

p.12). Pode-se ―[...] caracterizar a profissão médica em Portugal, no que se refere à 

respectiva pirâmide etária, como muito envelhecida e masculina no topo, rarefeita no 

segmento intermédio e jovem e feminina na base‖ (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 

2013, p. 13). No Brasil, conforme pode ser visto na tabela 02, segundo dados da 

pesquisa ―[...] pela primeira vez, em 2009, entre os novos registros no Conselho Federal 

de Medicina, há mais mulheres que homens e pela primeira vez, as mulheres passaram, 

já em 2011, a ser maioria dentro do grupo de médicos com 29 anos ou menos‖ 

(SCHEFFER, p. 24).  Tal tendência  confirmou-se  em 2012, pois, de acordo com os 

dados da tabela 02, do  total de 51.070 médicos inseridos na referida faixa etária, 

54,50% são mulheres e 45,50% são homens. Todavia, registra-se, segundo essa mesma 

pesquisa, que o mercado ainda deve permanecer com maioria de homens por mais uma 

década e meia, já que, até os anos 1970, a profissão era predominantemente masculina. 

Segundo a projeção, somente em 2028 as mulheres serão maioria no mercado médico 

brasileiro (SCHEFFER, 2013, p.25). 

Tabela 02 - Médicos Brasileiros em Atividade, segundo Idade e Sexo – Brasil, 2013 

Idade        Feminino       %      Masculino   %                  Total 

<_29 anos  

30-34 anos 

27.831  

28.170 

54,50 

47,42 

23.239 

31.234 

45, 50 

52,58 

51.070 

59.404 

35 - 39 anos 20.534 44,03 26.099 55,97 46.633 

40 - 44 anos 17.581 46,70 20.069 53,30 37.650 

45 - 49 anos 

50 - 54 anos 

17.044 

15.372 

44,96 

42,28 

20.865 

20.986 

55,04 

57,72 

37.909 

36.358 

55 - 59 anos 

60 a 64 anos 

65 a 69 anos 

>_70 anos 

14.107 

10.041 

3.900 

3.401 

36,95 

28,10 

20,14 

13,76 

24.071 

25.686 

15.466 

21.317 

63,05 

71,90 

79,86 

86,24 

38.178 

35.727 

19.366 

24.718 

Total  157.981 40,82 229.032 59,18 387.013 
Fonte: SCHEFFER (2013)  

 

Registra-se ainda, que transcendendo o fenômeno da feminização do mercado 

médico brasileiro, observa-se uma grande concentração de homens e mulheres na faixa 

etária entre 24 a 40 anos, o que evidencia a combinação entre feminização e 

juvenilização da categoria no país. Tais características têm implicações positivas e 

seguem uma tendência mundial. Para atrair esses/essas jovens, são necessárias ações 

mais estruturantes dos governantes, sobretudo no sentido de tornar o trabalho no setor 
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público de saúde mais atrativo, um lugar de realizações profissional e pessoal, tendo em 

vista a expectativa de vida e trabalho desses profissionais. Isto pode significar a 

possibilidade de construção de uma carreira sólida no SUS. Combinada com outros 

fatores corretivos, pode ser um fator interessante para atrair os jovens médicos para a 

especialidade em Saúde da Família e Comunidade entre outras ligadas a doenças 

crônicas que vêm incidindo no país, uma vez que a questão de mercado e o 

reconhecimento social da ocupação têm-se constituído como um dos elementos 

decisivos na representação desses atores na hora da escolha da especialidade e no tempo 

de permanência no trabalho na área (ver capítulo 4). 

Quanto ao processo de feminilização da medicina no contexto mundial, tanto 

Machado em (1996) como Scheffer (2013) sinalizam que tal situação está relacionada 

com feminilização do mundo do trabalho e sua crescente participação nos cursos 

superiores.  Para Machado ―com exceção da Europa oriental – entre 1980 e 1985 

registrou-se um aumento de quase sete pontos percentuais na participação das mulheres 

nas escolas de medicina do mundo [...]‖ (MACHADO, 1993, p. 136, apud MACHADO, 

1996). A autora aponta que entre 1984 e 1985 as matrículas femininas nos cursos de 

medicina nas Américas representaram 38, 9%. Nesse caminho Scheffer acrescenta: 

[...]. Nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, a proporção de mulheres médicas cresceu entre 

1990 e 2005, passando de 28,7% para 38,3% do total de médicos. No 

início dos anos 2000 as mulheres já eram maioria entre os estudantes 

de Medicina dos Estados Unidos e do Canadá. Antes disso, nos anos 

1990, os cursos de graduação de Medicina já contavam com maioria 

feminina em países como Inglaterra, Irlanda e Noruega (SCHEFFER,  

2013, p. 30). 
 

A partir do exposto, compreende-se que tal aspecto pode significar mudanças 

para o sistema de saúde publica. Em pesquisa realizada por Machado na década de 90, 

do século XX, a autora já apontava que no Brasil ―[...] a) as mulheres optam por um 

único emprego; b) detêm rendimentos inferiores aos homens; c) têm jornadas de 

trabalho menores; d) exercem menos trabalho autônomo – consultório particular‖ 

(MACHADO, 1992 apud MACHADO, 1997). Scheffer (2013) acrescenta que ―[...] será 

preciso levar em conta que as mulheres diferem dos homens na escolha de 

especialidades, na fixação territorial, na jornada de trabalho e no modo de exercício 

profissional [...]‖ (SCHEFFER, 2013, p. 30). Esses aspectos aliados aos atributos de 

gênero poderão influir certamente, de modo positivo, para a constituição de um novo 

perfil da medicina no Brasil. 
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 Segundo Scheffer (2013), existem estudos sobre a satisfação médico-paciente 

que demonstraram maior contentamento por parte dos pacientes com médicas;  além 

disso, os estudos constataram que as médicas discutem mais os tratamentos e  envolvem 

mais os pacientes na tomadas de decisão, desenvolvem uma melhor eficácia nas ações 

preventivas, são mais colaborativas e estabelecem  relações de comunicação mais 

democráticas. Outra característica importante e que pode alterar o quadro da força de 

trabalho médico, em particular na APS, diz respeito ao fato de que as médicas 

 [...] se adéquam mais facilmente ao funcionamento e à liderança de 

equipes multidisciplinares de saúde; contribuem com a utilização 

otimizada de recursos, pois são menos inclinadas a incorporar 

tecnologias desnecessárias; atendem mais adequadamente às 

populações vulneráveis [...] (SCHEFFER, 2013, p. 31). 
 

Todos esses aspectos podem incidir fortemente para uma relação mais 

aproximada com os princípios, atributos e diretrizes da APS, para a configuração de um 

modelo de atenção mais humanizado, e de acordo com as necessidades da população 

brasileira e portuguesa. De acordo com Cruz: ―[...] a exigência de flexibilidade 

comportamental nos novos conceitos de produção está frequentemente relacionada com 

maior flexibilidade de mulheres nos processos interativos‖ (CRUZ, 2012, p. 77). 

Ressalta-se ainda, segundo Scheffer (2013), que as mulheres realizam menos 

plantões que os homens, assumem menos serviços e, geralmente, optam por uma 

carreira profissional mais curta, além disso, quando comparadas aos colegas médicos, 

elas são as que menos optam para atuarem em regiões periféricas e do interior do país. 

Sobre esses aspectos, é interessante denotar, sem a intenção de generalizar, que os 

depoimentos obtidos na presente pesquisa autorizam a afirmar que a motivação inicial 

para a escolha, por parte das mulheres, pela atuação no âmbito da ESF e nas USFs, 

Brasil e Portugal, respectivamente, em parte estava relacionada à possibilidade de 

melhor conciliar a vida privada e a profissional, uma vez que o trabalho na APS é 

predominantemente diurno, com carga horária de quarenta horas e durante a semana. 

Nessa direção, de acordo com Cruz, sinaliza-se que na realidade estudada nesta pesquisa 

―[...] a dimensão profissional assevera-se como um dos principais componentes do 

processo de construção identitária [...]‖ (CRUZ, 2011, p.27) das médicas e médicos e     

observa-se ―[...] que o sujeito expressa um conjunto de diversas identidades, e as 

profissões são elementos de formação dessas identidades, também alimentadoras de 

paradigmas[...]‖ (CRUZ, 2012 , p. 28). Portanto, as questões de gênero e a especialidade 

profissional são formas de identificação que conferem identidades diferenciadas entre as 
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médicas e os médicos no contexto do trabalho na ESF e nas USFs. 

  No panorama nacional relativo às especialidades médicas, ―[...] dos 388.015 

médicos em atividade no Brasil, 53,57% – ou 207.879 deles–, têm uma ou mais 

especialidade. Os outros 180.136 profissionais, ou 46,43% do total, não têm titulo de 

especialista emitido por sociedade de especialidade [...]‖ (SCHEFFER, 2013, p. 135). A 

mesma pesquisa constatou que 60.372 profissionais possuem dois ou três títulos de 

especialistas o que lhes confere a possibilidade de atuar nas distintas especialidades, 

evidenciando, portanto, o caráter flexível na atuação da vida profissional desses sujeitos 

acrescida da possibilidade de atuarem, também, como médicos generalistas, uma vez 

que no Brasil tal prática não exige titulação específica. Na tabela 03 é possível verificar 

a distribuição dos médicos generalistas e especialistas, segundo grandes regiões. 

Tabela 03 - Distribuição de Generalistas e Especialistas, segundo Grandes Regiões – Brasil, 

2013 

Região Generalista  % Especialista    % Total 

Norte   9.126 55,18  7.412 44,82 16.538 

Nordeste 34.680 52,13 31.852 47,87 66.532 

Sudeste 104.138 47,89 113.322 52,11 217.460 

Sul 20.311 35,11 37.540 64,89 57.851 

Centro-Oeste 11.881 40,09 17.753 59,91 29.634 

Brasil 180.136 46,43 207.879 53,57 388.015 
Fonte: SCHEFFER (2013). 

  Conforme a tabela 03, constata-se que a região Sul do Brasil possui o maior 

número de especialistas, ou seja, do total de 54.851 médicos,  64,89%  são especialistas;   

nas regiões Norte (9.126) e Nordeste (34.680) o número de generalista é superior ao 

número de especialista. A exceção fica por conta da região Centro-Oeste que, além de 

apresentar o segundo menor número de profissionais médicos em sua totalidade, 

inferior apenas à totalidade região Norte (16.538), o número de especialistas (17.753) é 

superior ao número de médicos generalistas (11.881). De acordo com os dados da 

pesquisa Demografia Médica no Brasil (2013), na região Sul ―[...] a proporção é de 1,85 

especialistas para cada generalista (sem título). Na região Sudeste, onde se encontram 

56,04% dos médicos de todo o país, a razão é de 1,09 especialistas por generalista, 

abaixo da média do Brasil, que tem razão de 1, 15‖. (p. 136-137).   Com base nos dados 

aqui expostos, conclui-se que sobrepujando o fato da grande densidade populacional nas 

regiões Sul e Sudeste configurar-se como uma das razões que explicam esse panorama,  

acredita-se que uma das questões determinantes desse quadro atual é resultante, em 

parte, do maior investimento social e tecnológico nessas regiões, ao longo da história do 

Brasil, o que resultou em grande concentração de oferta   de residências médicas, assim 

como também dos cursos de graduação nessa área - conforme já visto no gráfico 01 -   e 
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isso gera ofertas de trabalhos mais atrativas. 

Na tabela 04, a seguir pode-se observar a distribuição do quantitativo de 

especialistas e generalistas, conforme as Unidades da Federação, que só confirma a 

maior concentração de especialistas nos Estados que conformam as regiões Sul e 

Sudeste. 

Tabela 04 - Distribuição de Especialistas e Generalistas, segundo Unidades da 

Federação – Brasil, 2013 

UF/Brasil  Especialista % Generalista % Total 

Rio Grande do Sul  16.930 66,29 8.611 33,71 25.541 

Distrito Federal  7.126 65,82 3.700 34,18 10.826 

Espírito Santo  5.066 65,12 2.714 34,88 7.780 

Santa Catarina  7.992 63,95 4.505 36,05 12.497 

Paraná  12.618 63,69  7.195 36,31 19.813 

Mato Grosso do Sul  2.567 60,57 1.671 39,43 4.238 

Mato Grosso  2.348 59,91 1.571 40,09 3.919 

Sergipe  1.736 57,62 1.277 42,38 3.013 

Alagoas  2.248 57,33 1.673 42,67 3.921 

Minas Gerais  22.764 56,31 17.661 43,69 40.425 

Paraíba  2.838 53,96 2.421 46,04 5.259 

São Paulo  59.505 53,86 50.968 46,14 110.473 

Goiás  5.712 53,63 4.939 46,37 10.651 

Ceará  5.166 51,90 4.787 48,10 9.953 

Bahia  8.939 50,39 8.802 49,61 17.741 

Amazonas  1.969 49,03 2.047 50,97 4.016 

Piauí  1.544 46,83 1.753 53,17 3.297 

Rio de Janeiro  25.987 44,21 32.795 55,79 58.782 

Amapá  292 43,78 375 56,22 667 

Pará  2.866 43,66 3.699 56,34 6.565 

Tocantins  835 43,31 1.093 56,69 1.928 

Rondônia  821 43,28 1.076 56,72 1.897 

Acre  353 43,10 466 56,90 819 

Roraima    276 42,72 370 57,28 646 

Pernambuco  5.753 41,11 8.241 58,89 13.994 

Rio Grande do Norte  1.852 40,23 2.752 59,77 4.604 

Maranhão  1.776 37,39 2.974 62,61 4.750 

BRASIL  207.879 53,57 180.136 46,43 388.015 

Fonte: SCHEFFER (2013) 
 Segundo dados da pesquisa Demografia Médica no Brasil (SCHEFFER, 2013), 

dos 388.015 médicos na ativa no Brasil, 53,57% são especialistas e 46,43% são 

generalistas. Esses dados evidenciam que a diferença entre médicos generalistas75
 e 

especialistas pode estar ligada ao fato de que  grande parte dos médicos generalistas 

encontram-se nas faixas etária mais jovens, com até 29 anos, faixa esta que também 

inclui o maior números de mulheres médicas (tabela 02); outra possível explicação é 

que parte deles ainda estão cursando Residência Médica e podem se especializar; 

                                                           
75

 Segundo informações da pesquisa  Demografia Médica no Brasil (SCHEFFER, 2013), generalistas são 

àqueles que não têm título de especialista.  
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levanta-se a hipótese, também de o fato estar  relacionado  à oferta e à distribuição das 

residências médicas pelo país, uma vez que a opção para determinada especialização 

pode significar mudança de um estado para outro;   isso faz com que alguns desistam ou 

resolvam adiar para um momento posterior, ou mesmo pela necessidade de inserção 

imediata no mercado de trabalho, conforme   depoimentos  coletados, a qual é facilitada 

pela não exigência de especialização médica no trabalho na ESF.  Outra parte dos 

generalistas, segundo a mesma pesquisa, encontra-se concentrados na faixa etária de  70 

anos ou mais. Todavia, ―[...] mesmo assim, descontados os jovens (abaixo de 30 anos) e 

os idosos (acima de 60 anos), existem 88.145 médicos entre 30 e 60 anos sem título de 

especialista‖ (SCHEFFER, 2013, p.139). Esse cenário também pode ser explicado pelo 

fato de que no Brasil, diferentemente de Portugal, o trabalho médico na Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) não exige o título de Especialista em Medicina de Família e 

Comunidade (MFC). 

Outro dado percebido na tabela 04 refere-se ao fato de que o Estado com maior 

número de especialista é o Rio Grande do Sul com 66,29% de especialistas de um total 

de 25.541 médicos; destes 8.611 (33,71%) são generalistas.   O Rio de Janeiro, situado 

na região Sudeste, como os demais estados da região, registra um número elevado de 

profissionais médicos  em relação a outras regiões do país, contém um contingente 

maior de generalistas; ao todo são 32.795 (55,79%)  de um total de 58.782 médicos, 

mesmo considerando a elevada oferta de centros de formação e tecnologias em saúde. 

 Diferente do que ocorre no Rio de Janeiro, verifica-se que em Sergipe, 

conforme tabela 04, o número de especialistas, 1.736, que representa 57, 62% de um 

total de 3.013 médicos, supera o número de médicos generalistas que é de 1.277 

(42,83%). Esses dados mostram a valorização e a cultura da especialização presentes no  

segmento médicos do Estado, acrescida da representação social e  cultural de  

desvalorização do médico generalista pelo mercado. Isto ocorre, apesar de Sergipe ser o 

menor Estado brasileiro e possuir apenas uma Universidade Pública que oferta vagas 

para residência médica
76

.   

Quanto ao grande número de especialistas em Sergipe, é interessante notar que 

um segmento que coaduna com a questão da desvalorização do médico generalista é o 

papel exercido pelas próprias universidades, pois, segundo os depoimentos colhidos da 

                                                           
76

 Todavia, pontua-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju desde 2005 vem ofertando vagas de 

Residência Multiprofissional em Saúde em convênio com o Ministério da Saúde, ainda em que alguns 

anos essa oferta não tenha ocorrido de forma regular. 
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amostra de Aracaju (capítulo 4), os médicos aqui formados sentem-se preparados para a 

clínica, mas ressaltaram que lhes  faltou, no início de sua inserção na  ESF, logo após 

sua formação, o preparo para lidar com as doenças que mais se apresentam nas 

demandas das consultas de Atenção Primária em Saúde (APS). Ressaltaram, sobretudo, 

a inexperiência na forma de trabalhar e abordar os usuários dos serviços, sob a 

perspectiva da APS, com seus atributos e princípios, a exemplo de valorização da 

cultura, pois a sua formação foi mais centrada em identificar e diagnosticar doenças que 

raramente se apresentam na realidade que eles hoje atuam; ou seja, a formação médica 

foi mais especializada, fragmentada e desenvolvida por um corpo docente que, em 

quase sua totalidade, era especialista em uma área. 

Devido a essa formação fragmentada, poucos conheciam sobre a realidade do 

trabalho na APS. Tal fato é revelador de uma contradição, pois sua interpretação leva a 

concluir que a ideia de um grande número de generalistas, no Brasil, não representa, por 

si só, a ideia de uma mão de obra qualificada sob o prisma de uma formação ampla e 

geral, conforme preconiza a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 4, 

de 7/ 11/2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina e afirma, em seu art. 3º, que o curso de Medicina no país  tem como perfil 

do formando egresso/ profissional o médico com formação ―[...] generalista, crítica e 

humanista‖. (BRASIL, 2001, p. 1). Assim, acredita-se que tal fato exige, 

consequentemente, um repensar sobre o lugar das universidades, dos docentes na 

formação dos sujeitos, para além de uma mudança apenas na estrutura formal, no 

modelo curricular e pedagógico. 

Outro dado interessante em relação a número de médicos especialistas e 

generalistas diz respeito à variável sexo. 

Tabela 05 – Médicos Generalistas e Especialistas, segundo Sexo. Brasil -2013 
Sexo                   Generalista                        % Especialista    % Total 
Masculino 106.390 46,32 123.315 53,68 229.705 
Feminino 73.601 46,57 84.432 53,43 158.033 
Total 179.991 46,42 207.747 53,58 387.738 
Fonte: SCHEFFER (2013) 
 

Há, segundo os dados da pesquisa Demografia Médica no Brasil (SCHEFFER, 

2013), basicamente um empate entre homens e mulheres tanto no que diz respeito ao 

número de especialistas, quanto de generalistas, como pode-se verificar na tabela 05.   

Ou seja, 53,43% do total de especialistas são do sexo feminino e 53,68%  são do sexo 

masculino; em relação aos generalistas os números evidenciam que 46, 57% são do 
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sexo feminino e 46, 32% são do sexo masculino. Esse cenário demonstra que  em vista 

do fato  de as mulheres serem a  maioria nas faixa etárias mais jovens ―[...] pode-se 

deduzir que o empate no quesito especialista-generalista reforça a tendência pela 

especialização nas faixas com menor idade‖ (SCHEFFER, 2013, p. 142). 

  Esses dados podem significar que a tendência de qualificação na categoria 

médica, particularmente no agrupamento mais jovem no qual as mulheres são maioria,    

aliada às positividades aqui já ressaltadas sobre as competências sociais e técnicas da 

mulher médica, são  um interessante indicativo  que pode ser positivamente aproveitado 

para reorganizar a força de trabalho médica no Brasil, e qualificá-la de acordo com as 

necessidades do SUS. Assim, entende-se que esses aspectos devem ser considerados 

pelos gestores do campo da Saúde e da Educação no momento de planejarem a oferta de 

residências médicas ou outros tipos de qualificação, pois os dados atuais já evidenciam 

que ―[...] entre as quatro especialidades com profissionais mais jovens, três são de áreas 

básicas [...]‖ (SCHEFFER, 2013, p.14).  Entre eles destacam-se os de Clínica Médica 

que têm em média 40,6 anos e os da Medicina de Família e Comunidade que possuem 

média de 41,3 anos, em que pese a esta última ainda ser bastante reduzida em termos 

quantitativos, 3.253, e ocupar o 19º lugar no ranking das especialidades, de acordo com 

a tabela 06 em tela. 

Tabela 06 - Número de Médicos Especialistas, segundo Especialidade – Brasil, 2013 
Ranking Especialidade         Número                  % % Acumulada 
1 Pediatria 30.112          11, 23 11,23 
2 Ginecologia e Obstetrícia 25.032 9, 33 20.56 
3 Cirurgia Geral 22.276 8,31 28,86 
4 Clínica Médica 21.890 8,16 37,03 
5 Anestesiologia 18.236 6,80 43,82 
6  Medicina do Trabalho 12.756 4,76 48,58 
7 Cardiologia 11.568 4,31 52,89 
8 Ortopedia e Traumatologia 10.504 3,92 56,81 
9 Oftalmologia 9.862 3,68 60,49 
10 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 7.925 2,95 63,44 
11 Psiquiatria 7.558 2,82 66,26 
12 Dermatologia 5.930 2,21 68,47 
12 Otorrinolaringologia 4.976 1,86 70,33 
14 Cirurgia Plástica 4.818 1,80 72,12 
15 Medicina Intensiva 4.275 1,59 73,72 
16 Urologia 4.073 1,52 75,23 
17 Gastroenterologia 3.481 1,30 76,53 
18 Endocrinologia e Metabologia 3.466 1,29 77,82 
19 Medicina de Família e Comunidade 3.253 1,21 79,04 
20 Neurologia 3.212 1,20 80,23 
21 Medicina de Tráfego 3.166 1,18 81,41 
22 Acupuntura 2.942 1,10 82,51 
23 Cirurgia Vascular 2.886 1,08 83,59 
24 Nefrologia 2.885 1,08 84,66 
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25 Pneumologia 2.593 0,97 85,63 
26 Infectologia 2.591 0,97 86,60 
27 Cancerologia 2.577 0,96 87,56 
28 Homeopatia 2.458 0,92 88,47 
29 Neurocirurgia 2.428 0,91 89,38 
30 Endoscopia 2.374 0,89 90,26 
31 Patologia 2.006 0,75 91,01 
32 Cirurgia Cardiovascular 1.995 0,74 91,76 
33 Cirurgia do Aparelho Digestivo 1.985 0,74 92,50 
34 Hematologia e Hemoterapia 1.902 0,71 93,20 
35 Reumatologia 1.631 0,61 93,81 
36 Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 1.617 0,60 94,42 
37 Mastologia 1.450 0,54 94,96 
38 Coloproctologia 1.445 0,54 95,49                     
Ranking Especialidade         Número      % % Acumulada 
39 Medicina Preventiva e Social 1.393 0,52 96,01 
40 Cirurgia Pediátrica 1.245 0,46 96,48 
41 Nutrologia 1.181 0,44 96,92 
42 Alergia e Imunologia 1.179 0,44 97,36 
43 Geriatria 1149 0,43 97,79 
44 Medicina Física e Reabilitação 804 0,30 98,09 
45 Cirurgia Torácica 763 0,28 98,37 
46 Medicina Esportiva 690 0,26 98,63 
47 Medicina Nuclear 660 0,25 98,87 
48 Angiologia 655 0,24 99,12 
49 Cirurgia de Cabeça e Pescoço 631 0,24 99,35 
50 Medicina Legal e Perícia Médica 626 0,23 99,59 
51 Radioterapia 497 0,19 99,77 
52 Cirurgia da Mão 411 0,15 99,93 
53 Genética Médica 200 0,07 100,00 
            Total 268.218 100  
Fonte: SCHEFFER (2013). 
  . 

 O tema relativo às especialidades médicas remete, consequentemente, à ideia da 

racionalidade científica e tecnológica que se fazem presentes de forma intensa nos 

sistemas de saúde, em particular nas sociedades ocidentais e é expressão da ciência 

moderna. São as chamadas tecnociências que influenciaram fortemente e continuam 

influenciando o campo científico da medicina, através do progresso das ciências 

naturais e do desenvolvimento tecnológico a elas associado e que trouxeram  resultados 

positivos, contudo   também   dificultam uma proposta de uma visão mais holística do 

processo saúde-doença  dada a contínua fragmentação e especialização do cuidado em 

saúde. Dessa maneira, ter ou não ter uma especialidade configura-se como um aspecto 

que impacta na construção identitária da categoria médica tornando-se um elemento 

diferenciador na representação social desses atores, e tal representação muitas vezes é 

alimentada no próprio espaço de formação universitária, conforme dados obtidos na 

amostra brasileira (capítulo 4). Aliado a isso, verifica-se que as especialidades médicas 

sofrem variações dentro da sua estrutura entre os países:     
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[...] enquanto em Portugal se reconhecem (pela Ordem dos Médicos) 

47 especialidades, em França este número reduz-se para 40 

especialidades (compreendendo a ―Médicine Générale‖) e no caso de 

Inglaterra o NHS estabelece 68 especialidades (considerando a 

―General Practice‖ entre estas especialidades) (UNIVERSIDADE DE 

COIMBRA, 2013, p. 66). 
  

No Brasil, existem 53 áreas de especialidades, conforme está exposto tabela 06.   

Ainda conforme a análise da tabela 06 percebe-se a prevalência da pediatria no contexto 

nacional brasileiro, pois a mesma totaliza 30.112 especialistas seguida da área de 

Ginecologia e Obstetrícia que soma 25.032.; em terceiro lugar vem Cirurgia Geral com 

22.276, seguida de Clínica Médica com 21.890 que, juntas, somam 37,03% do total e 

estão no grupo das chamadas áreas básicas. Sabe-se, no entanto, que tal situação é 

resultante de um determinado momento histórico e social, e devido à conjuntura atual e 

ao movimento do mercado de trabalho, esse panorama tende a modificar-se.  No cenário 

exposto na tabela 06, chama atenção o 19º lugar ocupado pela área de Medicina de 

Família e Comunidade em contraposição à necessidade do mercado de trabalho 

brasileiro que absorve aproximadamente 35 mil médicos, ou seja, mais de 90% desse 

total não possui essa especialização; em números absolutos, somente 3.253 têm a 

referida especialização frente a uma necessidade de mais 15 mil médicos para atingir 

uma cobertura de 75% até o ano de 2020, de acordo com fontes do Ministério da Saúde. 

Tal situação, além de retratar uma dissonância, pode estar atrelada ao reduzido 

número de ofertas de Residência Médica em Estratégia de Saúde da Família, a qual, 

segundo dados do próprio Ministério da Saúde (2012), atingiu o número de 900 vagas 

por ano; em universidades bem conceituadas como a Universidade de São Paulo (USP) 

enquanto a oferta para Residência Médica em Cardiologia chega a 175 vagas e 

Neurologia 123 vagas, a oferta em Medicina de Família e Comunidade é de  somente   

dez vagas; acresce-se à pouca oferta de vaga de especialização o   baixo reconhecimento 

social e prestígio desse segmento   entre o conjunto dos médicos  no cenário nacional 

brasileiro, combinada com seu surgimento relativamente recente. Para ilustrar tal 

assertiva, basta verificar a distribuição dos especialistas em Medicina de Familiar nos 

Estados brasileiros na figura 1, com destaque para Sergipe que se encontra na faixa de  

0-6  especialistas. 
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Figura 1 - Distribuição de Médicos Especialistas em Medicina de Família e 

Comunidade, segundo Unidades da Federação – Brasil, 2013 

 

 
Fonte: SCHEFFER (2013) 
 

Em Portugal, a situação se inverte, em razão do contexto histórico, social e 

político já ressaltado ao longo deste trabalho. Quanto ao número de vagas no Internato 

Médico
77

 informa-se que ―[...] nos últimos anos tem sido aplicado o critério ‗número de 

vagas igual ao número de candidatos' quer para o ingresso no ano comum, quer para o 

ingresso na área profissional de especialização‖ (ESTUDO DE EVOLUÇÃO 

PROSPECTIVA DE MÉDICOS NO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE, p.49). 

Assim, com base nos dados do referido estudo, há uma evolução no número de  vagas 

do Internato em Medicina para a especialidade em MGF haja vista que  no ano de 2006 

foram ofertadas 201 vagas e ocupadas 183 o que corresponde  a 91% da taxa de 

ocupação.  Já em 2012 esse número cresceu e passou para uma oferta de 447 e foram 
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 ―A formação médica pós-graduada consiste no Internato Médico (IM), que se realiza após a licenciatura 

em Medicina ou após o equivalente mestrado integrado em Medicina e corresponde a um processo de 

formação médica especializada, teórica e prática, tendo como objectivo habilitar o médico ao exercício 

tecnicamente diferenciado de uma das especialidades médicas legalmente reconhecidas‖ (ESTUDO DE 

EVOLUÇÃO PROSPECTIVA DE MÉDICOS NO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE  p.47) 
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ocupadas 436 o que representa 98% de ocupação. Segundo as informações coletadas no 

Relatório sobre o Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional 

(UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2013) em 2012 a taxa de colocação na 

especialidade em Medicina Geral e Familiar em Portugal foi de 95%, enquanto a das 

especialidades extra-hospitalares atingiu 98%. Esses números evidenciam, de forma 

persistente, um déficit de atratibilidade dos profissionais por essa especialidade, fazendo 

com que a mesma ocupe o sexto lugar no ranking entre aquelas que apresentam queda 

continuada. 

O Estudo sinaliza também que, aliados ao envelhecimento desse agrupamento, 

outros fatores, a exemplo da reduzida capacidade de renovação geracional de 

especialistas nessa área, podem impactar de forma negativa, em um futuro próximo, na 

capacidade de resposta do SNS às suas necessidade, uma vez que se denotou no citado 

período uma taxa de evolução negativa de (-14%) (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 

2013,  p.36).   Apesar de o estudo enumerar esses dados como fatores indicativos de 

pouca atratividade, os mesmo ilustram que em Portugal os jovens médicos ainda se 

sentem atraídos por essa especialidade, seja por questões objetivas ou subjetivas. Como 

questões objetivas, destaque-se  o aquecimento do mercado de trabalho em decorrência   

da reforma dos Cuidados Primários em Saúde, vivenciada no país, a partir de 2005 e 

que aumentou progressivamente o número de unidades de saúde familiar, em conjunto 

com  a mudança no modelo organizacional. As questões subjetivas são resultantes de 

suas experiências, da representação que o trabalho tem para si, do modo como se 

identificam e se reconhecem na profissão ou do modelo e processo de formação inicial. 

Pontua-se, ainda, que o SNS contabiliza um total de 7.320 especialistas em Medicina 

Geral e Familiar (MGF), e cada especialista, junto com a equipe, tem a seu cargo 1.767 

pessoas, enquanto no Brasil o Ministério da Saúde preconiza que a equipe da ESF deve 

se responsável por no máximo 4.000 pessoas. 

Outra informação interessante sobre o conjunto de médicos especialistas em 

MGF, em Portugal, refere-se à taxa de envelhecimento desse agrupamento, pois 77,9%  

dos especialistas na área  têm mais de 50 anos. Quanto à feminilização da especialidade 

em MGF destaca-se que a mesma tem uma taxa de 57,9%. 

No Brasil as mulheres representam 54,63% dos especialistas em Medicina de 

Família e Comunidade, e tanto homens quanto mulheres  constituem as faixas etárias 

mais jovens dentro dessa especialidade. Esses dois fatos juntos podem indicar uma 

tendência para reverter  o panorama atual, caso haja investimentos,   tanto   na formação 
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inicial, no processo de qualificação,  cultura e gestão do serviços, nas condições de 

trabalho, quanto na possibilidade de constituição de uma carreira sólida, para fazer 

frente a um crescente desinteresse dos médicos por áreas mais generalistas. Esse quadro 

foi  observado tanto no Brasil   quanto - em menor proporção - em Portugal,   diante da 

uma acentuada insatisfação profissional do médico de família, conforme verificado na 

amostra desta pesquisa, que  contribui de forma negativa  para o reconhecimento social 

do papel do médico de família na sociedade, pois sabe-se que as escolhas tanto são 

influenciadas por questões objetivas como também a subjetividade, os desejos, as 

afinidades se fazem presentes. 

 Outro dado relevante, apontado pela pesquisa Demografia Médica no Brasil 

(2013), diz respeito ao índice que indica que as mulheres são maioria em quatro das seis 

especialidades básicas. Elas representam 69,63% dos especialistas em Pediatria, seguida 

de  Medicina de Família e Comunidade com  54,63%,     Clínica Médica  50,96%, e  em 

Ginecologia e Obstetrícia (50,53%).  Observando esses dados, é possível dizer que o 

caso brasileiro segue uma tendência mundial na qual a opção por Pediatria e 

Ginecologia e Obstetrícia prevalecem entre o sexo feminino, segundo fontes da citada 

pesquisa. Acrescenta-se ainda, no que se refere a outras especialidades, que diferem 

daquelas consideradas básicas, que as mulheres são maioria em áreas como 

Dermatologia com mais de  72, 90%, Genética Médica 66,50%, Endocrinologia e 

Metabologia  65,01%  e em Alergia e Imunologia 60,83% e Infectologia  55,52%. Sobre 

esta última, nota-se ainda que nessa especialidade o agrupamento mais jovem ocupa o 

terceiro lugar entre os especialistas (SCHEFFER,  2013, p. 147).  Ou seja, as mulheres 

superam em  termos quantitativos os homens em 13 especialidades e, em contraposição, 

os homens são maioria em 40 das 53 especialidades  e portanto, representam 75,06% 

das áreas. 

Em Portugal, o processo de feminização da categoria médica já está mais 

acentuado e consolidado. Para tanto, observam-se dois traços que o diferenciam. 

Primeiro é a preponderância feminina em diferentes especialidades. Ou seja, das 47 

especialidades, elas são maioria, com taxa superior a 50%, em 33 das especialidades o 

que corresponde a 58% do total. A outra se refere ao fato de que, diferentemente do 

Brasil, as especialidades em que se denota uma taxa de feminização mais elevada são a 

Medicina Legal, a Psiquiatria da Infância e da Adolescência, a Imunohemoterapia e a 

Radioterapia e não em áreas básicas como se denota no Brasil. Todavia, registra-se  

semelhança com o caso brasileiro na preponderância do gênero masculina nas 
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especialidades cirúrgicas e em áreas como Urologia, Ortopedia, Medicina Desportiva, a 

Farmacologia Clínica78
. 

A partir do exposto pontua-se, com base em Cruz  que ―[...] as concepções mais 

igualitárias no espaço das relações de gênero estariam diretamente relacionadas, na ação 

feminina, à ampliação do universo de escolhas e ao maior investimento na própria 

qualificação bem como na vida profissional [...]‖ (CRUZ, 2012, p. 29). Nesse sentido, 

os dados sobre o perfil da força de trabalho médica no mercado são reveladores e 

confirmam a existência de relações de força, as quais, na visão de  Cruz (2012), em um 

mundo que confere maior importância ao sexo masculino, pode se dizer que o recém-

nascido já nasce dominado; assim, a sua  ligação com o mundo   traduz-se em uma 

relação de forças a qual é reproduzida pela sociedade e pelas instituições formadoras. 

Nesse sentido, a autora sinaliza que as representações sociais tanto dos homens quanto 

das mulheres não são reguladas tão somente pelas relações interpessoais entre mulheres 

e homens, como também ela ocorre nas relações entre mulheres e mulheres, bem como 

entre homens e homens.   Cruz enfatiza que essas representações ―[...] não se restringem 

ao âmbito interpessoal, pois são igualmente marcadas pela dominação de gênero no 

âmbito econômico, político e religioso e se expressam no campo profissional 

(Grifamos) [...] (CRUZ, 2012, p.251), de forma diferenciada entre homens e mulheres, 

nas escolhas que estão presentes antes mesmo da ação, assim o indivíduo vai 

construindo e reconstruindo formas identitárias  por meio e na relação consigo mesmo e 

com o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 Cf. UNIVERSIDADE DE COIMBRA (2013, p.15). 
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CAPÍTULO 4 - EXPERIÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO 

MÉDICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

 

A construção identitária engloba um conjunto de experiência e representações e 

essa se processa na relação entre o singular e o social. Nesse sentido, afirma-se que as 

identidades são resultantes de um processo provisório de identificação que envolve 

tanto aquilo que é individual, particular, singular em relação ao outro, alguma pessoa ou 

coisa, como também por aquilo que é comum, partilhado. Em outras palavras, 

conforma-se nessa relação paradoxal entre generalização e diferenciação79
; portanto, 

nessa perspectiva as identidades se modificam, sofrem variações; e, nessa direção, o 

contexto do trabalho, na especificidade do Saúde da Família, e a formação inicial
80

, 

tanto quanto o processo de qualificação vivenciado mediante sua inserção no   trabalho 

em Saúde Pública, nas duas realidades em questão, enquanto locus privilegiado de 

socialização, tem  suscitado  experiências e estas  têm sido determinantes e reveladoras 

do modo como vem se conformando a ideia de pertencimento à especificidade desse 

núcleo  de atuação profissional. 

 Em continuidade,  acrescenta-se que os depoimentos colhidos evidenciam como 

eles vivenciam a qualificação associada ao trabalho frente às inovações organizacionais 

na particularidade da realidade estudada, uma vez que essas alterações não incidem 

apenas no processo de trabalho, na natureza do instrumento, mas, principalmente, na 

representação simbólica dos atores, pois a qualificação  enquanto uma construção social 

se situa na realidade  histórico-concreta e só pode ser captada na teia de relações que se 

apresentam no interior dos processo de trabalho, nas relações de saberes e poderes nos 

quais os atores negociam sua inserção e são reconhecidos ou seja, a qualificação assim 

compreendida configura-se como uma instância que influencia e determina a construção 

de formas de identidades. 

5.1  PERFIL DOS PARTICIPANTES DA AMOSTRA 

Em vistas das transformações no mundo do trabalho e a sua intrínseca relação 

com o mundo da formação, considera-se importante trazer para o debate os dados sobre 

o perfil dos participantes da amostra, a fim de identificar que variáveis sugerem 

                                                           
79

  Cf. DUBAR (2006, p. 8-9). 
80

 A referência formação inicial aqui é compreendida como a formação no nível da graduação em 

Medicina.  
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aproximação entre o lugar que ocupam, como Médicos de Família, a sua formação e as 

atividades que exercem. 

Para tanto, foram sistematizados alguns dados quantitativos, mediante  variáveis 

como sexo, idade, tipo de escolas que frequentou no primeiro e segundo grau 

(pública/privada), que hoje corresponde no Brasil ao ensino fundamental e médio, e, em 

Portugal, ao sistema de ciclo81
, ano da  graduação, natureza da instituição de ensino 

superior (pública/privada),  nível de formação (pós-graduação), pois, acredita-se que 

esses dados ampliam a visão e  análise do fenômeno. 

Assim, apresenta-se, a seguir, a análise dos dados estatísticos que, ao serem 

relacionados aos dados qualitativos, revelam como essas variáveis se apresentam na 

particularidade dos casos estudados.  Nessa direção, frisa-se que as informações 

constantes da tabela 07 são elucidativas, conforme pode ser verificado. 

Tabela 07 -  A Idade e o Sexo dos Médicos de Família – Brasil/Aracaju e Portugal 

Área Faixa Etária Mulheres Homens 
Idade 24 a 34 anos 4 2 
 25 a 45 anos 4 3 

 46 a 56 anos 5 - 

 + 57 anos 2 4 

Total  15 9 
  Fonte: Entrevista aplicada (2012-2013).          

Com base nos dados expostos na tabela 07, afirma-se a hegemonia feminina no 

conjunto da amostra dos dois países, o que evidencia a íntima relação com os dados 

tratados no Capítulo 3, os quais revelam que, em termos quantitativos, as mulheres são 

aquelas que estão se ocupando do trabalho na ESF e na USF nos dois países, e que essas 

unidades, por razões já debatidas nesta pesquisa, vêm se conformando como um lugar 

que os atributos de gênero estão imprimindo um diferencial no trabalho e nas práticas de 

saúde na especificidade da Atenção Primária à Saúde (APS). Para tanto, informa- se que 

do total de 24 respondentes, nove são do sexo masculino e quinze são do sexo feminino. 

No que diz respeito ao país de origem, frisa-se que a amostra é constituída de um 

respondente do sexo masculino de nacionalidade Portuguesa e oito são do Brasil/ 

Aracaju. Quanto ao sexo feminino, que corresponde a 15 médicas do total da amostra, 

afirma-se que cinco são de Portugal e dez do Brasil/Aracaju. Em relação à idade dos 

respondentes é possível denotar que as mulheres estão na faixa etária mais jovem entre 
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 O ensino básico é formado do 1º ciclo (1º ao 4º ano); 2º ciclo (5º ao 6º ano); 3º ciclo (7º ao 9º ano) – 

Ensino Secundário é formado por quatro agrupamentos: 1- Curso de Ciências e Tecnologias que 

corresponde ao antigo científico natural; 2- Cursos de Artes Visuais; 3 – Curso de Ciências Econômica 

que corresponde ao antigo curso de Economia ; -4- Curso de Língua e Humanidades. 
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24 a 34 anos (quatro) e 35 a 45 (quatro), enquanto o sexo masculino predomina na faixa 

etária com mais de 57 anos, o que também confirma e representa o processo de 

juvenização em curso, aliado à  feminização   da Medicina. 

A idade configura-se como uma variável importante na conformação da força de 

trabalho, uma vez que  é ―[...] imbuída de sentido econômico, cultural e ideológico [...]‖  

(CRUZ, 2005, p. 146), e  impacta no mercado de trabalho. Portanto, considerando a 

faixa etária em que se situa grande parte dos entrevistados, pode-se dizer que  a maioria 

está em inicio de carreira, portanto, entende-se que essa variável aliada a outras, como 

plano de carreira, política de qualificação e uma maior participação desses sujeitos na 

tomada de decisão, podem se constituir como atrativos significativos para sua 

permanência no sistema público de  saúde, transcendendo as   questões relacionadas    

ao significado que esses sujeitos dão a suas experiências. 

Ao analisar os dados relativo à natureza da instituição de ensino na qual os 

participantes da amostra cursaram o ensino fundamental, médio e a graduação, foi  

possível constatar que, da totalidade da amostra, incluindo   Brasil e  Portugal, todos 

cursaram  Medicina em universidades públicas. Já quanto ao ensino fundamental e 

médio, somente oito indivíduos da amostra do total geral de 24 participantes realizaram  

os estudos em sua totalidade em escolas públicas, com exceção de uma representante 

desse grupo de oito da amostra  brasileira  que cursou o último ano do ensino médio em 

um escola privada, por meio de bolsas de estudos.  Desses, quatro são de Portugal de 

um total de 6 seis e as outras   cinco, de um total de 18 respondentes,  são do Brasil. Dos  

13 restantes da amostra brasileira   cinco cursaram o ensino fundamental em escolas 

públicas e o ensino médio em escolas particulares, pois em vista da  proximidade  do 

vestibular e da alta  concorrência,  informaram que houve um ―esforço‖ familiar para 

que eles pudessem adentrar em uma escola do ensino privado e, assim, ter maior 

possibilidade de concorrer; oito cursaram ambos em escolas privadas. Informa-se, 

ainda, no que se refere à amostra brasileira que quatro dos respondentes que realizaram 

seus estudos em escolas públicas, em sua totalidade inserem-se na faixa etária com mais 

de 57 anos. Segundo esses médicos, aquele era um período em que a escola pública 

brasileira nesse segmento tinha qualidade. Esse quadro explicita a opção da política 

educacional brasileira em dado contexto histórico e social, seus efeitos e  como os 

sujeitos encontram formas para se mobilizar. 

Os dados empíricos também revelam nesta investigação que cinco do total de 

respondentes da amostra brasileira concluíram o curso de Medicina após a reforma do 
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currículo que ocorreu no ano de 2001. Uma das respondentes informou que vivenciou o 

momento de transição. Portanto, isso significa dizer que somente esses cinco 

participantes da amostra vivenciaram a experiência de estágios na ESF no período de 

sua formação. 

 Tabela 08 – Nível de Formação – Brasil/ Aracaju e Portugal 

Pós- graduação Área de Especialização Quantitativo 

Especialização latos sensu Medicina do Trabalho         04 

 Medicina de Família e Comunidade         03 

 Medicina Geral e Familiar        06 

Pós- graduação Área de Especialização Quantitativo 

   

 Educação na Saúde para preceptores 

do SUS 

       02 

 Citologia mamária e ginecológica        01 

 Saúde Coletiva        01 

 Homeopatia e cuidados paliativos        01 

 Acupuntura        01 

 Pediatria 01 

Especialização stricto  sensu  Doutorado em Saúde Coletiva   01 

Quantitativo de 

Especialização por 

profissional 

Nº de Especialização             

 

00 a 00  

00 a 01 

02 a 03 

                                        

 

07 

13 

04 

Fonte: Entrevista aplicada (2013) 

 

Quanto  aos dados relativos à qualificação, verifica-se mediante o exposto na 

tabela 08, que do total da amostra brasileira, sete  não possuem nenhuma especialização, 

sendo que um deles informou que iria prestar exames para residência; três  estão na 

faixa etária de mais de 57 anos e os outros   três estão na faixa de 24 a 34 anos. 

Associado a isso, chama a atenção o fato de que apenas   três do total de 18 

participantes da amostra brasileira possuem a especialidade em MFC, os demais têm 

pós-graduação em   áreas diversas, sendo  uma em Pediatria. Esses dados evidenciam, 

por conseguinte, como anda o processo de qualificação na realidade estudada, e  que o 

mesmo está em consonância com o quadro geral brasileiro  descrito no capítulo 3  que 

mostra o alto índice de profissionais médicos que não possuem especialização.   Tais 

dados demonstram a contradição da Política Nacional de Educação Permanente do SUS, 

pois, ao mesmo tempo em que se observa um crescimento e investimentos na 

qualificação profissional - na medida em que, atualmente ela é, institucionalmente, uma 

política nacional com recursos definidos -, não há uma política de investimentos de 

modo mais focado a fim de equacionar o déficit e as necessidade de um investimento 
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mais assertivo em relação à qualificação dos profissionais médicos da ESF,  pois, sabe-

se que a qualificação/formação é  um locus privilegiado  de socialização, e a 

especialização para o profissional médico é significativa e construtora de sua identidade 

profissional. 

5. 2 NOTAS BIOGRÁFICAS/ SÍNTESE DO PERCURSO 

A abordagem biográfica aqui proposta objetivou identificar as razões que 

marcaram a atuação profissional no contexto atual dos sujeitos respondentes da 

pesquisa, no sentido de obter uma visão panorâmica sobre a escolha profissional atual, 

os modos de ver e sentir a profissão no meio que os circunda (contexto) e a relação com 

a identidade técnica, pois, acredita-se que ―ao agir e ao falar‖, os homens mostram 

quem são, revelam suas identidades pessoais únicas, e, assim, fazem seu aparecimento 

no mundo humano [...]‖ (ARENDT, 2010, p.224). Para tanto, dentro desse eixo foram 

elencadas algumas categorias a exemplo de: motivos e motivações; diferenças e 

especificidades do trabalho em Saúde da Família, comparativamente a outras 

experiências de trabalho; sentimento de pertença; vivência e mudanças organizacionais 

na Saúde Pública. 

Ao falarem sobre os motivos e as motivações que os levaram a atuar  no âmbito 

do trabalho em Saúde da Família, foi possível denotar a existência de dois grupos que 

diferem  quanto a essa questão, pois, compreende-se que ―[...] essas autodefinições de 

atores, em um contexto dado, não são estritamente determinadas pelo próprio contexto. 

Cada um dos atores tem uma história, um passado que também pesa em sua identidade 

de ator [....]‖ (DUBAR, 2005, p.XIX) . 

Assim, em continuidade, cabe informar as motivações iniciais  que levaram os 

participantes da amostra a exercer suas atividades nesse núcleo profissional. No 

primeiro grupo, formado pela maioria, os depoimentos foram muito semelhantes, ou 

seja, de início o discurso revela que as questões objetivas, ligadas à sobrevivência 

material, aliadas à não exigência de especialidade e à oferta do mercado, configurou-se 

como elemento principal para adesão  inicial ao trabalho em Saúde da Família, em que 

pese  eles afirmarem que no decorrer do tempo eles se identificaram com a proposta, 

conforme se observa no depoimento abaixo, o que revela, portanto, que as questões 

ligadas a subjetividades, de identificação pessoal, articuladas a uma determinada 

situação, resultantes de suas experiências constituem-se em um elemento significativo e  

definidor das suas identidades 
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Bem, inicialmente foi a facilidade né? Porque quando eu terminei 

minha graduação eu não pude fazer residência, por questões de 

família, questões financeiras, então foi mais pela facilidade de 

trabalhar e ter um acesso mais rápido. Mas assim, eu confesso que eu 

me identifiquei com Saúde da Família e já tive oportunidade de fazer 

outras coisas, mas eu me identifiquei aqui continuei (Médica, ESF) 
  

Observando o exposto no enunciado retro, pode-se dizer que é na articulação 

entre o contexto de ação em um dado espaço culturalmente marcado, no caso aqui o  

trabalho em Saúde da Família, com seus princípios e atributos, e o eixo diacrônico
82

 que 

tem ligação com a trajetória subjetiva desses atores e a interpretação da suas histórias 

pessoais  que  vem intervindo  no modo como cada um desses atores se define;  ou seja, 

é  a partir  da dualidade entre as identificações postas pelo outro, ou as definições 

oficiais que lhes atribui o título de médico de família,  e as identificações reivindicadas 

por si e submetidas ao reconhecimento do outro que  são construídas as identidades, na 

particularidade dessa realidade. 

No segundo grupo, no qual se inserem os depoentes de Portugal e a menor parte 

da amostra brasileira, foi possível constatar que as motivações inicias para atuarem no 

Saúde da Família estavam mais relacionadas, inicialmente, ao processo de socialização 

primária,  às experiências vivenciadas no contexto familiar, à representação sobre o 

papel da medicina; aliado a esses fatores,  verifica-se, também,  o papel  da universidade 

no processo de formação inicial, que,  de algum modo, exerceu influência na hora da 

definição do campo específico de atuação profissional, quando não foi determinante, 

segundo depoimentos dos entrevistados. Em outras palavras, nesse grupo, 

diferentemente do primeiro, a interação vivenciada na formação inicial possibilitou a 

incorporação de certos padrões sociais por meio da aproximação da conduta de outros 

grupos, em particular dos professores de Saúde Pública. Na ausência destes, a influência 

veio dos grupos representados pelo movimento estudantil e da interação com outros 

grupos de pesquisa; outros foram oportunizados pelas vivências da extensão 

universitária ou por iniciativa própria. Essas interações se apresentaram como tão 

significativas que é dentro desse grupo que se encontram os especialistas na aérea, da 

amostra brasileira. Tal assertiva só confirma que responsabilidade e o papel da 

educação, no caso em estudo, em particular, da universidade como instância de 

socialização  que também deve responsabiliza-se pela construção e desenvolvimento de 

identidades, uma vez que a socialização é também um processo de aprendizagem. Os 
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depoimentos a seguir retratam esses elementos:  

Bem né, então acho que um pouco da minha formação  pessoal, essas 

coisas,  o porquê? Eu quis fazer Medicina, lógico de querer ajudar as 

pessoas né e ai nessa ideia de ajudar as pessoas como eu poderia tá 

fazendo isso dentro de alguma especialidade. Então assim, sempre me 

identifiquei mais com as áreas dentro da graduação com as áreas mais 

clinicas, com as questões mais humanas [...]. Também fiz parte do 

Centro Acadêmico, né, o que me trazia pra discussões do Sistema 

Único de Saúde, né de ver outras realidades, não só a realidade da 

minha universidade (Medico, ESF). 
 
Então, eu entrei na faculdade de Medicina, não tinha muito ideia do 

que era Medicina, ou das áreas que tinha em Medicina [...] e logo no 

segundo, terceiro semestre eu tive contato com pessoas muito boas da 

área de Saúde Pública e  foi com essas pessoas que eu criei vínculo, 

professores que motivavam, que mostravam o que era a saúde pública 

e a questão política envolvida tanto no movimento estudantil, quanto o 

movimento político dentro da reforma sanitária e dentro da 

estruturação do Sistema Único de Saúde (Médica , ESF). 
 

A partir do exposto nos enunciados retro, e em vista dos dados coletado, fica 

perceptível que a Representação Social conferida pelo segundo grupo da amostra 

evidencia a maneira como o pensamento de cada ator é marcado pelo fato de outros 

atores também compartilharem desse pensamento e isso, conforme sinaliza Jodelet 

(2001) não anula as particularidades da Representação Social. 

Outro conjunto de argumentos, presente no grupo mais jovem da amostra, revela 

bem o papel exercido pela universidade na construção das representações sobre a 

especialidade na área, e que aparece em seus discursos como fator desestimulador, 

refere-se ao desconhecimento que os alunos têm em relação à especialização em 

Medicina de Família e Comunidade, durante a sua formação, acrescida da imagem 

pejorativa e do pouco prestígio e reconhecimento social que a especialidade possui no 

âmbito da academia e junto ao conjunto dos alunos, ao seu universo simbólico, mesmo 

em Portugal, um país, conforme já ressaltado, que apresenta avanços nessa área.  Os 

depoimentos a seguir ilustra essa visão: 

Na faculdade eu não tinha muito ideia do que era Medicina Geral e 

Familiar e, no início, confesso que não dizia que era minha 

especialidade de eleição. Eu gostava de Psiquiatria, eu gostava de 

Pediatria. Até porque na altura e até hoje  ainda há muita gente, 

falava-se que a Medicina Familiar era assim, uma especialidade, 

pronto vista um  bocadinho, assim, não era vista como especialidade e 

assim acaba por desestimular. Mas,  depois, fui conhecendo outras 

pessoas, conheci assim, um Centro de Saúde mais antigo, funcionava 

bem, mas se calhar não tão aliciante quanto aquilo eu achava. E depois 

fui conhecendo outros centros de saúde, comecei a conhecer os 

procedimentos, o que a patologia consistia e depois tem uma 
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vantagem que é , apanha um leque variado de dados, de patologia. Eu 

sei que muitas vezes se tem uma ideia que sou mera triadora. Pronto, 

faço os cuidados bases e depois encaminho [...] (Médica, USF). 
 
Eu tenho um percurso um pouquinho diferente, eu comecei cursando 

primeiro outra especialidade e estava no terceiro ano de uma 

especialidade, mudei no meio da especialidade, e optei em fazer outro 

exame para mudar  para aqui - Medicina Geral e Familiar [...]. Minha 

grande dúvida era entre a Medicina Interna e a Medicina  Geral e 

Familiar [...]; e,  eu acho também por causa do percurso da faculdade 

que  nós fazemos, nós somos muito levado a preferir as especialidades 

hospitalares, pois o contato que nós temos com a Saúde Primária é 

praticamente inexistente [...] (Médica, USF). 
  

Os depoimentos só confirmam as dificuldades relativas à construção de uma 

identidade técnica do médico especialista em Saúde da Família, no sentido de fazer 

frente a uma imagem estereotipada entre os pares, em relação as suas especificidades e 

saberes e o modo como elas acabam influenciando nas escolhas profissionais, pois do 

total da amostra, três (uma em Portugal e dois no Brasil) cursavam outras especialidades 

(Anestesiologia, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina Interna) e por não se 

identificarem acabaram desistindo e se inserindo no trabalho em Saúde da Família; 

desses, uma está cursando a especialidade na área da Medicina de Família (Portugal) e 

os outros dois (Brasil) já atuam como Médicos de Família na faixa de  dois a sete anos 

de tempo na área, uma vez que no país  a especialidade em Medicina de Família e 

Comunidade não constitui-se como pré-requisito para atuação nesse âmbito. 

Em continuidade, a segunda categoria dentro desse eixo teve com intuito 

apreender o que esses sujeitos consideram diferente e específico no trabalho como 

médico de Saúde da Família comparativamente a outras experiências de trabalho.  

Quanto a essa questão, foi possível denotar que um aspecto considerado positivo e, 

portanto substancial para compreensão do trabalho em Saúde da Família, na visão dos 

respondentes, refere-se ao fato de: ―[...] aqui nós, aqui não vemos pessoas doentes, isso 

faz a diferença e tal; a medicina hospitalar é uma medicina de doentes, independente do 

que tenham estão doentes,  enquanto aqui não[...] (Médica, USF). Essa visão reflete o 

aspecto positivo no trabalho nesse âmbito, na medida em que o médico resgata a 

possibilidade de trabalhar sob a perspectiva da Saúde e da dimensão do cuidado. Ou 

seja, nesse aspecto, a reflexão posta pelo conjunto dos participantes da amostra 

apresenta argumentos favoráveis ao fato de a mesma possibilitar uma maior interação 

entre o profissional e  o contexto, o que para eles representa uma positividade na medida 

em que lhes possibilita relacionar  os problemas trazidos pelos usuários com o aspectos 
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social, o contexto familiar e isso facilita e contribui para  definição da problemática,  

tomada de decisão e o modos de intervenção. Por essas razões, para a totalidade dos 

entrevistados,  questões como: ―trabalhar sem restrição de faixa etária‖; ―esse vínculo 

com a comunidade‖; ‗ter uma conduta e observar o resultado daquela conduta em curto 

prazo [...]‖; ―se aquela terapêutica não está melhorado você pode rapidamente corrigir‖ 

(Médico, ESF ) são determinantes e enriquecedoras, ao mesmo tempo específicas da 

área em estudo; outro aspecto ressaltado  é a dimensão relacional, a interação que se 

processa entre os sujeitos. Outros depoimentos, abaixo, ilustram essa assertiva: 

Mas específico da medicina familiar, ora bem, específico da 

especialidade em si, é a princípio pela parte humana [...]. 

relacionamento com as pessoas, saber o que está do outro lado porque 

às vezes as pessoas querem nos dizer uma coisa e nós estamos a 

perceber que o que elas querem dizer é completamente o oposto, ou 

uma coisa que não tem nada haver com aquilo (Médica,USF) 
  

É especifico porque a nossa especialidade a gente não é especialista 

em nenhum gênero a gente não é especialista em nenhum órgão, a 

gente não é especialista em nenhum exame, a gente é especialista em 

pessoas. (Médico, ESF). 
 

A representação posta pela reflexão dos atores evidencia uma dupla lógica, ou 

seja, o que eles fazem no trabalho na ESF e USF não corresponde à representação que 

eles tinham sobre o mesmo, resultante do seu processo de formação inicial. 

Com base nas colocações postas, nota-se que as experiências vivenciadas, em 

contextos específicos do seu cotidiano, têm favorecido a reconstrução das suas 

representações. Nesse sentido, observa-se que um caminhar para construção de uma 

identidade profissional específica do Médico de Família perpassa pela desconstrução de 

uma representação social presente no imaginário coletivo, que atribui ao trabalho nessa 

área uma falsa ideia de simplicidade que, aos olhos da crescente tecnificação e 

desenvolvimento tecnológico da Medicina, o saber interagir, o saber relacionar-se, a 

escuta qualificada aparecem como saberes desvalorizados tanto quanto a ideia de uma 

clínica ampliada. Contudo, a comunicação expressa na fala dos respondentes não 

converge para conformação desse imaginário, conforme ilustra o depoimento abaixo, ao 

contrário, expressa imperiosamente a necessidade de um saber paradoxal, que, ao 

mesmo tempo que é específico é abrangente, e  coaduna com o pensamento de Campos 

(2003) na medida em que o autor sinaliza para a importância de se conhecerem os 

aspectos genéricos dos processos saúde-doença-atenção e aprender com a variação, 

saber escutar e saber perscrutar cada caso singular. 
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[...]  eu acho que exercita bastante a parte clinica, o raciocínio clinico, 

você tem que estar pegando as várias vertentes do paciente, é um 

desafio porque eu acho que se torna mais complexo, porque você fazer 

de uma forma bem feita é complexo, porque você vai estar agindo nas 

várias especialidades e tomar decisões rápidas para fazer 

encaixamentos pertinentes naquelas várias especialidades, então 

comparando com um ambulatório mais especializado né? Que eu 

também faço, eu acho que aqui existe um desafio bem maior, eu tenho 

que estar ligado em muita coisa, eu tenho que sair destrinchando, a 

exigência é bem mais vasta aqui. (Médico, ESF). 
 

 O que se denota, a partir da investigação, é que a construção de uma identidade 

profissional específica do médico de família passa, fundamentalmente, por esse 

aprendizado, pela incorporação desses novos saberes, pela ultrapassagem de uma 

representação tecnicista, em sentido restrito, para uma representação mais 

interdisciplinar, mais social. Nesse caminho, os dados revelam que a trajetória desses 

sujeitos  implica uma relação dialética entre as experiências objetivamente vividas e os 

sentidos que eles lhes atribuem, ou, ainda, pode-se dizer que os dados evidenciam o 

trabalho na condição de constituinte da identidade profissional, uma vez que se 

compreende que as identidades não são estáticas, mas  resultam da apropriação e 

diálogo recíproco entre o homem e o seu contexto, ou seja, ao tempo que ele transforma 

a realidade ele também é transformado. 

A terceira categoria do presente eixo buscou identificar no conjunto da amostra o 

sentimento de pertença, se eles se reconhecem como médicos de Saúde da Família, se 

eles se sentem pertencentes a esse núcleo profissional, e o que mais contribui ou 

dificulta o exercício do seu trabalho. Foi possível capturar, a partir dos depoimentos, 

que a totalidade dos respondentes percebem-se como pertencentes ao núcleo dos 

médicos de família, em que pese a alguns, no caso do Brasil, ressaltarem que essa 

prática hoje, constitui-se em um saber especializado que requer uma formação 

específica. Contudo, esses mesmo sujeitos frisam que suas experiências e práticas 

permitem a eles se identificar como tal. Desse modo, eles expressam: ―[...] com certeza, 

é um experiência de vida‖ (Médica, 11 anos na ESF); “[...] completamente não, só com 

a estrutura que estou inserida, mas… não tanto com  a estrutura, onde eu trabalho, mas 

sobretudo com o tipo de trabalho que o médico de família faz‖ (Médica, USF). Abaixo, 

outros depoimentos ilustram essa questão: 

Me reconheço, e muito bem reconhecido. Eu acho que eu faço o meu 

trabalho de médica da família, eu acho, e tenho que me achar né!? Eu 

me reconheço sim, apesar de não ter feito a especialidade por motivos 

assim, que não deu por problemas familiares [...] (Médica, ESF) 
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Eu me identifico demais com a medicina de família de coração e de 

mente também porque assim é uma coisa que eu gosto de fazer é o 

lugar onde eu gosto de estar mais; penso assim, trabalhar pra iniciativa 

privada ou pra planos de saúde não me proporcionaria essa coisa de 

acompanhar a família de tá dentro de uma comunidade, de tá ali 

dentro daquele contexto isso que eu acho que é a essência da 

estratégia, enquanto que em outros lugares não seria isso, o cara pode 

ate levar, mas não vai ser fundamentalmente isso [...] (Médico, ESF). 
 
Eu me acho diferenciado, porque é a história que eu disse, eu nasci 

quase dentro de um posto de saúde, sou filho de um camponês, isso aí 

influência muito, você sente, você se identifica com o pessoal que 

vem para o SUS, você se identifica por que eu fui eu fui não, eu sou 

filho de camponês, me orgulho disso, e acho que por conta disso 

talvez eu me identifique com a comunidade, a gente não se elitiza por 

conta talvez disso não [....] (Médico, ESF). 
 

Com base nos depoimentos obtidos, a partir do relato da trajetória de vida desses 

sujeitos, é possível dizer que a identidade social, a pertença a esse grupo dos Médicos 

de Família, a esse lugar, na qualidade de construtor de sua identidade social, vem-se 

conformando, de forma por vezes conflituosas, permeada por relações de saber-poder.  

No decorrer da abordagem, questões relativas ao lugar em si, no que se refere à 

dificuldade na estrutura, ao modelo de gestão e organização, dificuldades relativas à 

continuidade do cuidado do paciente em outros pontos da rede do sistema de saúde, ou 

problemas sociais dos quais eles não têm governabilidade, aliados à ausência de um 

feedback do colega especialista, da contrarreferência  quando encaminham um paciente,  

que às vezes se apresenta como falta de respeito, desconhecimento e reconhecimento 

em relação às suas competências  aparecem como questões importantes e que impactam 

nesse processo de pertencimento e causam sofrimento, tudo isso é refletido    nos  seus 

discursos. A relação entre a representação sobre as competência do Médico de Família e 

a estrutura do lugar onde elas ocorrem, com mais frequência no grupo mais jovem da 

amostra,  apresentam-se de forma diversa da sua representação em relação ao seu papel;  

tais fatos interferem no reconhecimento de si e pelo outro, fazendo emergir um conflito 

de identidade  o qual é refletido na representação coletiva. Para Durkeim ―[...] 

representações coletivas traduzem a maneira como o grupo se pensa na relação com os 

objetos que os afetam [...]‖ (1989, p. 18). Entretanto ele adverte, ―[...] o grupo não é 

constituído do mesmo modo que o indivíduo e as coisas que os afetam são de outra 

natureza‖ (1989, p.18).  A seguir, alguns depoimentos: 

Olhe, 100% ainda não, por que tem muita deficiência, mas assim, 

vamos dizer que não era uma coisa que eu esperava fazer, mas é uma 
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coisa que eu terminei me adaptando e gostando mais do que achei que 

gostaria, foi uma surpresa; vamos dizer assim, diante de tanta 

dificuldade, eu acho que precisa melhorar mais, para que qualquer 

pessoa possa se identificar um pouco mais [...] (Médica,  ESF) 
 
[...] se a gente entende como médico de família aquele médico 

humanista, pega, como eu disse de início, esses pacientes mais crus, 

que você tem que estar contextualizando ele, eu creio que sim, me 

vejo sim, apesar do termo desgastado, mas eu acho que sim, pegando 

esse viés da humanização, da contextualização do paciente, de onde 

ele está, para onde ele vai [...] (Médico, ESF) 
 

 Nesse contexto de múltiplas dimensões – trabalho, relações com a 

comunidade/usuário, com entidades de classe, sindicatos, com a família, os colegas - 

esses profissionais vão construindo suas identidades e se fazendo conhecer e reconhecer 

nas suas diferenças. Conforme Dubar (2005), essas autodefinições de atores não se 

processam 

[...] somente em função de seus parceiros atuais, de suas interações 

face a face, em um campo determinado de práticas, mas também em 

função de sua trajetória, tanto pessoal como social. Essa ―trajetória 

subjetiva‖ resulta a um só tempo de uma leitura interpretativa do 

passado e de uma projeção antecipatória do futuro [...] (DUBAR, 

2005, p. XIX). 
 

Ou seja, compreende-se que, na realidade em questão, não somente o trabalho no 

contexto da Atenção Primária em Saúde (APS) e suas modificações, tanto no Brasil 

como  em Portugal,  têm provocado transformações identitárias na vida desses 

profissionais.  Também se verificou que o processo de socialização vivenciado na 

formação inicial ainda intervém na dinâmica identitária desses atores. O depoimento 

abaixo ilustra bem essa relação de reconhecimento de si e pelo outro do Médico de 

Família, da continuidade e ruptura entre a identidade atribuída pelo outro e a 

incorporada para si, como bem ressalta Dubar (2005). 

Olhe, eu acho difícil nós sermos influenciados na Medicina a fazer 

Saúde da Família, porque existe um preconceito muito grande entre os 

médicos, até parece que a gente não é médico em determinadas 

ocasiões. Ah, mas espere aí, você fez o quê? Cardiologia, 

Anestesiologia, Cirurgia, Otorrino? Não, eu sou médico, mas parece 

que ainda falta alguma coisa [...] (Médico, ESF). 
 

 Assim, com base no pensamento de Dubar (2005) e em vista dos discursos 

colhidos, entende-se que esses profissionais vêm construindo e reconstruindo suas 

identidades e, nesse percurso, suas trajetórias de vida, suas experiências passadas e o 

olhar para o futuro, suas perspectivas ligadas à atividade profissional ora desenvolvida, 

as relações de saber-poder se conformam na arena de luta travada cotidianamente nas 
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diferentes esferas e vêm conformando o modo como eles  aprendem a ser atores na 

realidade em questão, pois, acredita-se, com base em Cruz (2005)  que  esse conjunto de 

práticas sociais são fontes de conhecimento. Para a autora ―[...] essas práticas ampliam 

as esferas da formação da consciência, da formação unilateral e integral do homem [...]‖ 

(CRUZ, 2005, p. 271). 

Acrescenta-se, ainda, que na reflexão do atores no momento desta pesquisa, a 

conjuntura política do país, as mudanças macro da política de saúde, a todo  momento é 

lembrada pelos profissionais e aparecem em conexão com o contexto micro no qual 

estão imersos; nesse sentido, revelam o modo como vivenciam as mudanças 

organizacionais do setor e estas se apresentaram de duas formas. Primeiramente, para a 

quase a totalidade dos entrevistados brasileiros, com exceção de um, as mudanças  no 

nível mais amplo, aquelas relativas à ampliação do acesso à saúde, à universalização do 

direito à saúde aparecem  como positivas e em processo evolutivo, ao tempo em que 

reconhecem a necessidade preeminente de mudanças no modo como elas são geridas 

localmente, uma vez que as mesma impactam no seu processo de trabalho e se dão de 

forma vertical. E, nessa direção, aqueles que estavam há mais tempo no mercado de 

trabalho e que vinham atuando em áreas como Pediatria, mesmo não sendo 

especialistas, ou trabalhavam tanto nos ambulatórios do SUS, sob uma outra 

perspectiva, quanto nos seus consultórios particulares, sentiram mais fortemente as 

mudanças originadas  com a implantação do então Programa de Saúde da Família 

(PSF). Esse Programa exigia um novo perfil, a incorporação de novas competências, e 

esse momento de passagem, transição, provocou conflitos entre a imagem de si e aquela 

que lhe estava sendo atribuída pelas mudanças provocadas no mercado de trabalho,  

através da reestruturação do modelo de atenção à saúde  no âmbito governamental. 

Assim, no decorrer de suas reflexões, questões como o alto número de usuários 

vinculado a cada equipe e a crescente dificuldade de atuar sob a perspectiva da 

promoção e prevenção, frente às crescentes exigências de atendimento ambulatorial, 

número de consultas na perspectiva mais curativa, aliadas às constantes mudanças 

relativas ao modelo organizacional e gerencial das unidades básicas de saúde (UBSs) 

que oscilam relativamente,  a depender da conjuntura política, bem como a ampliação 

da  participação dos usuário por meio de instâncias democráticas como conselhos de 

saúde, ouvidoria que ampliavam o empoderamento desses atores, inicialmente foram 

impactante na medida em que eles precisaram encontrar meios, estratégias para ampliar  

o diálogo com esse atores sociais que foram incorporados ao cenário da saúde;  aliadas a 
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isso, tais mudanças também foram sentidas  frente à exigência do trabalho em equipe e 

ao modo como se conformavam essas relações. Ou seja, nos depoimentos aparecem 

críticas ao modo como são gerenciadas essas mudanças, o que demonstra um nível alto 

de  insatisfação  na forma como  o processo é  conduzido  no nível micro e também  

macro, sobretudo  a respeito da relação entre a profissão médica e o governo. Eles 

sinalizam: 

Eu sou profissional e quero ser reconhecida como profissional, tanto 

financeiramente, quanto na valorização do conhecimento mesmo, do 

respeito, dessa coisa, entende? (Médica, ESF). 
 

Nós estamos evoluindo, o SUS tá bem diferente de quando eu 

comecei, tá melhor, mas ainda tem muitos pontos que nós temos que 

melhorar, melhorar, acabando principalmente com o preconceito, que 

as coisas estão bonitinhas, mas precisa acabar com o preconceito e 

burocracia; a gente cansa, o modelo atual que a gente vai expor no 

município de Aracaju é (sic) as coisas de cima para baixo, já vem 

pronta, quem está na comunidade sou eu, quem está na comunidade é 

a enfermeira, são os agentes de saúde, então a gente pega muita coisa 

de lá de cima, então isso precisa ter um diálogo  maior, eles ouvirem 

mais, mas eu acho que a gente tá no caminho [...] (Médico,  ESF) 
 

Na amostra portuguesa, a conjuntura econômica e política atual do país é vista 

com preocupação. Segundo a visão dos respondentes, ela pode causar impacto no 

avanço até então conquistado, tanto pela política de APS - a exemplo da diminuição da 

cobertura da USF no país e, consequentemente, a retração do número de emprego -, 

quanto a possíveis mudanças relativas à inserção profissional do médico para a 

composição das equipes, a exemplo da obrigatoriedade de o profissional ser Especialista 

em MGF, quanto em relação aos ganhos já conquistados em nível de direitos trabalhista 

acrescidos do aumento no valor das taxas moderadoras pagas pelos usuários. Sobre 

essas questões é interessante observar os depoimentos a seguir: 

 Agora, neste momento nota-se uma grande diferença, eu trabalho há 

seis anos, desde que eu comecei a trabalhar para agora, nota-se uma 

diferença enorme, desde janeiro para cá, com a alteração das taxas 

moderadoras  e com a alteração que foi instituída nota-se uma 

diferença abismal, porque evidentemente as pessoas não têm dinheiro 

para  o tipo de saúde que nós temos em Portugal e o tipo de saúde que 

nós temos em Portugal é extraordinária. É,  nós  temos um sistema de 

saúde que é o nível do melhor que há e o nossos cuidados de saúde 

são altamente diferenciados [...] (Médica, USF). 
 
Eu acho que  a Medicina Familiar está em um bom caminho, embora 

queiram sujar o nome da Medicina Familiar naqueles sítios em que há 

carência e querem por lá médicos sem especialização para atenderem 

a população e não é isso que se quer do Médico de Família, julgo eu 

[...] (Médica, USF) 
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Quanto à organização da estrutura da USF o seu modelo organizacional e as 

demandas que lhes são postas, a exemplo das metas, são percebidas, relativamente, 

como algo positivo. 

 

5.3. AS RECORDAÇÕES/REFERÊNCIAS COMO EXPERIÊNCIAS FORMADORAS 

- PROCESSO RELACIONAL E COMUNICACIONAL 

 

Neste segundo bloco, buscou-se identificar a trajetória pessoal e a relação com a 

formação inicial e a escolha profissional em sentido mais amplo, ou seja, as origens que 

estão na razão dessas escolhas, os aspectos nucleares da identidade pessoal. Para tanto, a 

reflexão girou em torno de algumas categorias: incidentes críticos/episódios relevantes 

na trajetória dos respondentes e que marcaram a sua formação; as pessoas mais 

significativas que influenciaram a sua trajetória de vida pessoal e profissional; as 

preferências, aptidões, habilidades, etc., e a relação destas com os motivos que levaram 

à escolha profissional, o porquê de ser médico/a (as facilidades – dificuldades que foram 

significativas, influência – contexto – condições –).  

No que concerne a essas questões, vale salientar - mais uma vez - que o presente 

estudo tem como personagens centrais os Médicos de Família e parte da compreensão 

que as identidades não são fixas
83

, ao contrário, são móveis e se constroem e se 

reconstroem por meio de atos por vezes inconscientes, e nesse ínterim são dinâmicas; 

assim, compreende-se que é nesse processo de interação que cada profissional constrói 

suas relações, produz e reproduz formas de socialização; nesse processo, sua identidade 

é resultante dessa formulação e reformulação, as quais são frutos de suas vivências 

pessoais, profissionais, do modo como se relacionam com elas, já que as mesmas 

também têm relação com o lugar onde ocorrem, da cultura que marca o seu tempo. 

Assim, o conjunto dos depoimentos da amostra brasileira apresenta semelhanças e 

diferenças em relação aos episódios críticos e relevantes que marcaram a formação 

desses profissionais, ao tempo em que são reveladores da cultura presente na instituição 

de ensino e no modo como esses sujeitos vivenciaram e partilharam essas experiências, 

o sentido e o significado que lhes foi atribuído e seu reflexo na construção da sua 

identidade pessoal e social.  Um dado considerado relevante e muito presente durante a 

formação, para o conjunto dos entrevistados brasileiros, e, por isso mesmo,     
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considerado um fato que marcou sua trajetória, diz respeito à alta presença de 

competitividade entre os alunos do curso de Medicina, independente da localidade  em 

que estava situada,  uma vez que os componentes da amostra desta pesquisa foram 

graduados em diferentes regiões do país; todavia, registra-se que o modo como eles 

vivenciaram tal situação diverge. 

Ademais, frisa-se que essa concorrência vivenciada no âmbito da formação não 

se restringia às questões relativas às notas escolares, ela estava marcada por uma futura 

competitividade no âmbito do mercado de trabalho, nas vagas para a residência médica, 

como também pela possibilidade de acompanhar um professor mais de perto no seu 

ambulatório, uma vez que isso era considerado um diferenciador para a formação. 

Diante disso, para alguns, foi possível encontrar uma maneira de lidar com essa situação 

se aliando a pequenos grupos, conforme depoimento a seguir: 

[...] Existem aqueles mais competitivos mesmo, mas eu me enturmei 

com uns quatro, cinco, e a gente foi estudando cada um ia fazer uma 

especialidade diferente, então de certa forma não atrapalhou, não 

foram concorrentes para a residência, já tinha sido aprovado no 

vestibular, mas é uma concorrência muito forte, existe na mentalidade 

das pessoas que elas estão ali pra competir, quer um dez, tem aquela 

visão mesmo [...] (Médico, ESF). 
 
Teve, porque dividido em dois períodos, primeiro período e segundo 

período, então a competição existia mesmo, a luta para ter a confiança 

do professor, para ter o que a gente chamava de cupicho, naquela 

época, de ir atrás do professor, então quem queria derrubar derrubava, 

passava a perna para conseguir aquele espaçozinho para acompanhar o 

cirurgião, para acompanhar um clinico, uma pediatria, isso realmente 

existia, e a gente sabia, tanto que, quando corria atrás, o negócio já 

estava feito por debaixo do pano e ninguém sabia [...]. Formávamos 

grupos que tínhamos afinidades e íamos para a biblioteca pública 

estudar;  assim, entre oito a dez não existia a competitividade, por que 

quando a gente sabia contava ao outro, mas é o mundo de estudante, 

claro eu vou correr atrás, e quando chegava no último momento foi 

que percebemos a competitividade, um momento que você não 

passava sua experiência para o outro por que você ia para o mercado 

de trabalho, então o outro já passou a ser o seu concorrente, e 

tínhamos um professor que a gente não gostava quando ele dizia: 

―não, só chega até aqui minha formação, porque daqui a um mês 

vocês já são meus concorrentes.‖ Então existia, mas foi bom, a relação 

era boa (Médica, ESF). 

 

Para outros, tal situação foi mais impactante e foi percebida a partir da seguinte 

representação: 

[...]. Já na primeira fase de Medicina o que me afastou de 90%  do que 

é Medicina foi à competitividade entre os alunos, aquilo, eu vou ter 

que tirar nove, dez, nove, dez pra ser o melhor da turma, eu sempre fui 

a melhor aluna no primeiro, segundo grau, até porque eu sempre 
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estudei em colégio público não era muito difícil se destacar, mas 

aquela competitividade era assustadora, era muito pesado, não era 

amigável, então isso eu tive que decidir já no primeiro semestre se eu 

ia entrar naquilo ou se queria me afastar daquilo, eu decidi me afastar 

daquilo, então minhas notas não eram altas, entre o nove e o dez, era 

muito sacrifício, as pessoas colavam pra ficar entre o nove e o dez, 

não era pra passar, era uma coisa absurda. Então assim, nunca tirei 

nota baixa, mas também nunca fiquei entre o nove e o dez, foi uma 

escolha muito consciente e muito no começo [...] (Médica, ESF). 
 

Parece evidente que essa cultura da competição inicia-se anteriormente à 

inserção na universidade, ou seja, entende-se que a raiz dessa competição já é 

alimentada no ensino médio brasileiro, no qual a alta concorrência para o acesso ao 

curso de Medicina, e seus mecanismos de seleção/exclusão - que têm seu ápice nos 

exames vestibulares - parece estender-se para além dessa esfera e continuar durante a 

formação universitária, sob uma nova roupagem. Portanto, com base nos depoimentos, 

entende-se que a imersão nesse ―novo mundo‖, a Faculdade de Medicina trouxe consigo  

também ―novos desafios‖ e os sujeitos encontraram mecanismos, estratégias 

diferenciadas  para lidar com essas questões  no sentido de minimizar seus  sofrimentos 

e angústias. Compreende-se que essas escolhas são marcadas pelo seu processo de 

socialização anterior, pelo modo como cada um se relaciona com o fenômeno, pois 

concorda-se com Charlot (2005), quando o  autor explicita que cada sujeito tem uma 

posição social objetiva, a qual é conformada pelo pertencimento a um grupo e pela 

posição social, mas, cada sujeito decodifica singularmente essa posição objetivando dar 

sentido ao mundo e a si mesmo.   

 Dessa forma, as escolhas não só representam um momento, mas são reveladores 

de quem são esses sujeitos, de sua identidade pessoal; ademais, revelam também a 

cultura que marca a Faculdade de Medicina e indicam como foi construído o  processo 

de socialização  na sua formação inicial. Para compreender melhor tal situação é 

interessante se reportar aos estudos de Coulon (2008), pois esse autor, ao versar sobre a 

temática relativa ao ingresso dos estudantes na universidade, compreende que se trata de 

um processo de ―transição para um novo status‖ no caso aqui para o status de estudante 

de Medicina, que traz em si toda uma carga simbólica e, portanto trata-se de um 

processo de aprendizagem;  nesse percurso, o grau de facilidade ou dificuldade também 

tem relação com o tipo de instituição frequentada, conforme pode ser mais bem 

compreendido a partir da fala que segue abaixo: 

[...] Esta nova posição não é conquistada de uma só  vez, sendo, ao 

contrário, objeto de um processo de aprendizagem cuja duração e 
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dificuldades dependem, certamente, do tipo de instituição frequentada, 

dos  estudos empreendidos, do caminho percorrido anteriormente, 

ainda que apresentem características comuns que ultrapassam a 

diversidade de universidade e situações pessoais dos estudantes [...] 

(COULON, 2008, p. 61). 
  

Na amostra portuguesa, a questão da competitividade não se apresentou como 

um episódio relevante a ser destacado por eles nesta pesquisa. Todavia,  isso não encerra 

a questão, ou seja, os dados aqui coletados não são suficientes para afirmar que tal 

fenômeno não ocorra naquela realidade; apenas aponta que o mesmo não se configurou 

como algo relevante a ser destacado por esses sujeitos, o que, talvez, possa ter relação 

com o processo de socialização, o tempo histórico,  social e cultural desses sujeitos; 

como também pode estar relacionado à diferença no processo de inserção na 

universidade, o modelo pedagógico do curso, já que dois participantes da amostra eram 

egressos de faculdades de Medicina que  utilizavam a metodologia  do  PBL
84

. 

Ademais, é preciso considerar, como bem informa Charlot (2005), que o sujeito é, ao 

mesmo tempo, social tanto quanto singular, portanto, compreende-se que as análises 

devem ―[...] levar em consideração o sujeito na sua singularidade de sua história e 

atividades que ele realiza.‖ (CHARLOT, 2005, p. 40). 

Desse modo, o que apareceu com frequência como episódio crítico para o grupo 

mais jovem da amostra portuguesa foi o momento da escolha da especialidade, que 

ocorre no final do curso, e seus mecanismos de ingresso.  O depoimento abaixo 

confirma essa assertiva. 

É assim, eu acho que isso depende muito das pessoas, eu  nem sequer 

achei o curso difícil, portanto nunca tive nenhuma daquelas coisas que 

no meio do curso se calharia iria desistir. Não! fiz o curso tudo 

seguido no Hospital Santo Antônio e  nunca reprovei nenhum ano, 

portanto, nunca tive assim; a  parte mais difícil se calhar  é a parte que 

nós trabalhamos o curso e temos que fazer o exame de  especialidade.  

É muito complicado termos estudados e termos feito seis  anos de 

formação e sermos removido  a um exame que  é  esse é que vai 

atribuir a especialidade que nós vamos, ao mesmo tempo sendo isso 

um processo muito complicado, não deixa ser é o mais justo  porque  

as notas variam muito de faculdade para  faculdade e, curiosamente, 

no país inteiro  o Santo Antônio, no país inteiro, é  a escola que tem as 

notas mais baixas, o que tem as  notas mais baixas no país inteiro. 

Portanto, também, nunca nos interessou a nós que nós fôssemos 

colocados  nas piores áreas de acordo com as notas que nós tínhamos 

no curso, porque seria fazer com que nós fôssemos os últimos de 

todos. É muito complicado julgar a vida toda em um exame, mas 

também nós já sabemos que isso acontece, portanto então não é assim, 
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não é isso [...] (Médica, USF). 
 

 Em continuidade, é importante destacar que grande parte dos entrevistados, no 

Brasil e em Portugal, não identificou no geral pessoas significativas que marcaram a sua 

trajetória profissional e pessoal, sejam eles professores ou outros. O destaque nessa 

questão ficou por conta da experiência de uma das entrevistadas brasileira que apontou 

o grupo de estudo e pesquisa em Saúde Coletiva, do qual ela fez parte, e  a figura de um 

professor sanitarista, juntamente como uma colega da faculdade que  também atuava 

nesse grupo, como agentes que exerceram influências na escolha da especialidade e, em 

particular, pela sua trajetória em defesa da Saúde Pública: ―[...] então, foram as duas 

pessoas que mais me influenciaram  como Médica de Família‖ (Médica, ESF). O 

segundo destaque  relativo a essa questão diz respeito ao papel  exercido pelo preceptor, 

ou seja aquele profissional que acompanha o aluno durante o período em que  ele está 

exercendo sua prática no final da formação; neste caso, na Unidade Básica de Saúde que 

no Brasil se chama internato. Interessante notar que em Portugal também foi apontado 

um caso semelhante, em que duas das entrevistadas relacionaram a sua escolha pela 

especialidade em MGF, em razão  da sua aproximação com algumas  unidades de saúde 

familiar (USFs) e em especial com um dos profissionais que exerciam suas atividades 

como especialista em MGF e foi o seu orientador de prática. O depoimento abaixo 

expressa: 

[...] eu me mirei muito na médica doutora X85 que trabalha no posto Y 

que eu acompanhei quando era do internato e gostava do jeito que ela 

tratava os pacientes; eu via que ela realmente tinha uma postura do 

PSF e o que faltava pra mim era isso, era eu reconhecer realmente que 

queria aquilo, e assim enfrentar qualquer tipo de preconceito que 

poderia existir, né? (Médico, ESF) 
 

 Em vista dessas constatações, afirma-se o quanto é significativa a imersão dos 

alunos em outros espaços do cuidado à Saúde, indo além  do hospital,  para realização 

da formação teórica-prática, tanto quanto é significativa a postura profissional daqueles 

que o recebem e orientam, principalmente para o jovem que está no processo de 

construção da sua identidade social,  assim como  a criação de grupos de estudos e 

pesquisa aliada ao exercício ético e competente do professor/orientador. Ademais, tem-

se clareza de que as relações de aprendizagem, segundo Charlot (2000), quando 

sustentadas por pesquisas possibilitam tanto ao docente quanto ao aluno modos 

diferenciados de organizar o processo  educativo nos distintos espaços de construção do 
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saber, tanto quanto reflete, de modo diferenciado, nas suas representações. Em 

conformidade com esse pensamento, constataram-se, no decorrer da reflexão, relatos 

evidenciando que a ausência de outras experiências ou de uma vivência prática no 

cenário da Atenção Primária a Saúde (APS) não lhes permitiu construir uma imagem 

positiva ou mesmo ampliar sua visão sobre o trabalho na APS, seja porque na época em 

que se formaram tais práticas ainda não faziam parte do seu currículo, ou porque a 

experiência vivenciada não foi significativa - na medida em que seu internato   

aconteceu de maneira conturbada, ou mesmo   a postura do preceptor de prática foi 

negativa. 

Outros entrevistados fizerem referência a alguns professores em particular de 

áreas como Pediatria, Psiquiatria e Geriatria, mas estes não os influenciaram de modo 

determinante. Quanto às razões que levaram à escolha da Medicina como profissão, 

constatou-se, na amostra brasileira, que para parte dos entrevistados a mesma estava 

relacionada, por vezes, simultaneamente, à dimensão do cuidado, para outros   à visão 

romântica da Medicina ―[...] acho que foi mais a visão mesmo de que achava que ia 

salvar o mundo‖ (Médica, ESF), pois não sabiam muito sobre a Medicina em si; ao fato 

de ―gostar de animais‖; por influência familiar, pela  boa inserção no mercado de 

trabalho aliado  ao fato  de gostarem de estudar, a busca pelo saber – ―eu gostava de 

estudar‖ -  e por ser bons alunos, a Medicina lhes parecia uma possibilidade 

enriquecedora na medida em que esta era uma área que  exigia atualização constante. 

Para outros, a dimensão social do cuidado constituía-se como uma representação  

mais forte para escolha da Medicina  como profissão e pode ser ilustrada a partir do 

depoimento abaixo: 

[...] e por alguns motivos eu acompanhava alguém que sabia que ficou 

doente e ia para o Hospital X
86

 e era uma luta para entrar por que era 

pobre, e eu achava que ali precisava de médicos, e eu fui ser médica 

por que queria que aquele povo não sofresse[...]. Desde criança o 

motivo que me levou foi esse mesmo.[...]. Eu passava todo dia e eu 

via o povo no INPS, era no Centro aqui da gente, e era um monte de 

gente na calçada e eu perguntava a minha mãe o que era isso, ela dizia 

que era o pessoal para ir para o médico, e eu dizia, ―isso tudo, essa fila 

imensa para ir para o médico no sol quente desse para ir para o 

médico, e por que não entra todo mundo e fica lá dentro com o 

médico?‖ Aí ela me explicava, aí eu disse ―ah! eu vou se médica que é 

para não ter isso para o povo não sofrer‖. Meu Deus que ilusão! 

(Médica, ESF). 
 

Para Vilela ―esta escolha é produtos de múltiplas identificações, elaborações de 
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conflitos e lutas, pois na medida em que escolhe, estar deixando de ser ‗como é‘, ‗quem 

é‘, para ser aquilo que, para ele, é a representação da profissão que escolheu‖ (VILELA, 

2006, p. 179). 

A amostra portuguesa apresentou similaridades e diferenças relacionadas ao caso 

brasileiro. A relação com o conhecimento científico, a busca pelo saber apareceram no 

grupo mais jovem da amostra como uma razão mais forte, segundo seus relatos, do que 

a dimensão cuidadora, pois foi só no decorrer do curso e de outras experiências que essa 

dimensão passou a ter sentido.  Para outra parte do grupo, com a faixa etária maior, a 

dimensão cuidadora do trabalho em saúde foi significativa no momento da escolha. O 

depoimento abaixo expressa: 

Portanto, nunca me dediquei a nada que me motivasse mais para 

querer estar com as pessoas, eu não vim para Medicina com  o sentido 

do cuidar, um pouco mais ou menos, não que não seja uma  coisa que 

eu não goste de fazer, mas eu vim para a Medicina mais pela Ciência, 

por conhecimento médico do que propriamente pela relação médico-

doente; isso depois eu, obviamente,  descobri  na medida que fiz o 

curso,  sobretudo  quando aqui cheguei, mas não é uma coisa que eu 

tivesse treinado,  praticado isso em  minha vida (Médica,  USF). 
 

Quanto à influência do contexto, a grande maioria da amostra brasileira afirmou 

que eles eram os primeiros profissionais médicos de sua família, portanto, não se 

sentiram influenciados pelo contexto familiar na hora da escolha - ―[...] eu sou a 

primeira médica da família, nunca teve outros, não tive esse tipo de influência‖ 

(Médica, ESF). Contudo, registra-se que seis componentes da amostra brasileira relatam 

que tinham parentes próximos que eram médicos. Dois deles tinham irmãs médicas 

especialistas, todavia estes informaram que elas não influenciaram na sua escolha; outro 

informou que tinha os pais médicos e, nesse caso, afirmou que o contexto familiar 

pesou na escolha e na sua permanência no curso em momentos de dúvida, relatando que 

houve certa pressão; outros dois afirmaram que tinham tios e primas médicos e isso, de 

algum modo, influenciou na escolha da profissão, todavia ressaltam que nenhum deles 

exerce a Medicina de Família; e outra afirmou que tinha parentes distantes que não a 

influenciaram diretamente, mas a pressão do pai - ―[...] ele queria ter uma filha médica‖ 

- foi decisivo. Em Portugal, de forma similar ao caso brasileiro, todos os participantes 

da amostra afirmaram serem os primeiros profissionais médicos de suas famílias. 

5.4. A FORMAÇÃO INICIAL COMO MOMENTO RELEVANTE/FORMAÇÃO 

TECNICISTA/AFILIAÇÃO 

 



218 
 

 Em razão da necessidade de debater os aspectos relativos ao processo de 

socialização vivenciado na formação inicial, os fatos que marcaram a afiliação, 

solicitou-se aos entrevistados que relatassem  suas experiências   como  estudantes de 

medicina, com destaque para o processo de ensino-aprendizagem, os conteúdos 

disciplinares,  a avaliação  e o lugar da disciplina saúde pública, e os episódio críticos 

que marcaram a formação inicial, a relação com os professores e colegas. 

Ao refletirem acerca do processo ensino-aprendizagem, houve semelhança no 

conjunto da amostra brasileira, na medida em que afirmaram que a o ensino era 

centrado no hospital, prioritariamente, quando não na sua totalidade. Somente quatro 

participantes da amostra brasileira informaram que no último ano do curso tiveram 

contato com a APS, ao realizarem estágio de quatro meses. Todavia, em ambos os casos, 

eles consideraram o contato insuficiente e, portanto, ressaltam que o hospital foi de fato 

o lugar privilegiado de aprendizagem: ―[...] mas de forma curricular só são quatro meses 

bem corridos, divididos com outras coisas‖ (Médico, ESF).” Outro depoimento 

confirma essa assertiva e evidencia as mudanças no currículo e aproximação com a 

APS. 

Eu vivenciei bem o período de transição do internato, de um ano e 

meio para dois anos e ainda alguns anos antes do processo de 

mudança curricular que teve na UFSC, então, na minha época como é 

que era? 90% era hospitalar e, nos últimos dois anos no internato, 

tinha um semestre que era duas tardes por semana no centro de saúde, 

essa foi a minha parte de comunidade, só que extracurricular, ou seja, 

informal, através do Marcão eu já fazia atenção primária [...] (Médica, 

ESF). 
 

 O depoimento retro indica que o conjunto da amostra brasileira conclui que 

foram formados para serem médicos de hospital. Para eles, a formação era baseada em 

uma racionalidade técnico–científica que privilegiava os conhecimentos especializados. 

Tratava-se, contraditoriamente, na realidade, de uma formação especializada dentro de 

uma proposta de formação generalista, com conteúdos fragmentados: ―[...] sim, toda 

fragmentada, é disciplina por disciplina, sempre de um semestre pra o outro você 

terminava as disciplinas, nenhuma tinha ligação com a outra [...]‖ (Médica, ESF);  

também   pontuaram que o ensino era tradicional, marcado por ―uma certa rigidez‖: 

―[...] tem um estilo de ensino, não que não seja efetivo, mas é arcaico, há uma certa 

rigidez que eu julgava desnecessária‖ (Médico, ESF) . Em relação à avaliação, os 

respondentes informaram: ― [...] continuava aquela avaliação parecida com a do ensino 

médio, tinha que estudar, decorar o caderno, e tinha as melhores notas, isso 
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permaneceu‖ (Médico, ESF). Já quanto à disciplina Saúde Pública e ou Saúde Coletiva,  

os respondentes  da amostra brasileira, incluindo o grupo mais experiente  e o mais 

jovem, foi possível denotar que, para a maioria dos respondentes, com exceção de uma  

que vivenciou um processo diferenciado em razão da existência de um grupo forte de 

Saúde Pública na universidade em que estudou,  essa disciplina pouco significou, não 

lhes trouxe grande acréscimo. Para alguns, essa pouca atratividade da disciplina  estava 

relacionada tanto ao modo como ela didaticamente foi ministrada, já que  relataram 

diferenças entre o método de ensino: ―[...] agora no de Saúde Coletiva, a gente já não 

tinha experiência com posto de saúde, era só sala de aula, não tinha estágio, não tinha 

nada, então foi uma coisa mais teórica, não teve nada disso [...]‖ (Médica, ESF),  quanto 

pelo estereótipo que ela tinha e  a pouca relevância que lhe era dada no curso como um 

todo, segundo  depoimento abaixo: 

[...] foi um conteúdo muito vago, os professores não deram a 

importância que a disciplina tem que ter. Tanto que  na época da 

faculdade a sigla, era SACO, e na verdade  SACO era um saco, que da 

maneira como não tinha o conteúdo, e a maneira como era trabalhado 

era ruim, uma coisa que não motivava (Médica, ESF). 
 

 Destarte, tendo em vista o que foi relatado nos depoimentos, a seguir outros 

ilustram tal assertiva na medida em que sinalizam outros episódios relevantes que 

marcaram a formação, com destaque para a intricada relação entre o mundo da 

formação e o mundo do trabalho: 

Eu acho que foi um período de altos e baixos, muito mais com baixos 

do que altos. Momentos de pensar em desistência, sim existiram, até 

porque eu acho o curso meio descontextualizado, então a gente via 

muito as cadeiras soltas e isso para mim era bastante complicado, não 

identificava com esse modelo, a gente ia pro ambulatório de um 

professor especialista, aprofundava demais naquele tema e eu percebia 

que eu estava saindo de lá sem saber o básico, dando muita atenção 

para coisas especializadas, sem dar atenção para aquele básico bem 

importante que seria  80% ou 90% da prática estava sendo deixado de 

lado, então eu vejo como uma grande falha curricular, que 

aparentemente ainda existe, e um momento marcante assim, e outro 

ponto que talvez seja universal assim, é aquele clima meio que assim: 

eu sei de tudo e você não sabe de nada, isso existe academicamente, 

vindo do professor, e eu acho que deve existir um pouco mais de 

respeito com aquele que está aprendendo, até porque ele também já foi 

aprendiz em algum momento e serei sempre, então eu acho que essa 

relação com a academia deixa muito a desejar [...] (Médico, ESF). 
 

 Esse depoimento ilustra as várias colocações postas pelos participantes da 

amostra no decorrer da reflexão sobre o modo como se processa a relação ensino-

aprendizagem, a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento na realidade em 
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discussão, ou seja, tais fatos requerem um repensar sobre questões epistemológicas e 

teóricas metodológicas no âmbito das instituições de ensino, frente à necessidade 

preeminente de valorização, no espaço acadêmico, de um saber contextualizado e de 

uma formação para a cidadania. Correia (2003), ao debater sobre a relação entre o 

mundo do trabalho e o mundo da formação, chama atenção para uma ideia presente nos 

diferentes segmentos da formação  a qual se baseia, entre outros, no ―pressuposto de que 

a situações de formação são exteriores ao exercício do trabalho [...]‖ (p. 22). Nessa linha 

de reflexão ele expressa: 

Esta ―exterioridade‖ temporal e institucional da formação 

relativamente aos contextos onde se espera que os indivíduos venham 

a exercitar as suas competências constrói-se paradoxalmente, através 

da institucionalização de uma espécie de isomorfismo estrutural entre 

a organização pedagógica do campo da formação e estes contextos 

sociais [...] (CORREIA, 2003, p. 22). 
 

Quando questionados, de forma mais direta, sobre a relação entre as 

aprendizagens vivenciadas na formação inicial e sua aplicabilidade no trabalho, se era  

adequada ou não, verificou-se, na amostra brasileira,  que inicialmente eles afirmaram 

que sim: ― [...] a universidade trabalha muito bem na questão da parte clínica [...]‖ 

todavia, no decorrer de suas argumentações, ao relacionar essa aprendizagem com as 

situações reais de trabalho  enquanto médico da APS,  observa-se que a maioria da 

amostra brasileira faz ressalva quanto à  aplicabilidade prática dos conhecimentos 

adquiridos na formação inicial, nesse contexto de trabalho, e apontam suas 

negatividades.  O depoimento abaixo  ilustra outros nessa linha de pensamento: 

[...] você é  cobrado por assuntos que você não vai usar na prática, que 

você nunca vai ver em sua vida cotidiana. Tem coisas tão importantes 

como tratar acne, coisa que eu estudei agora, tive que estudar essa 

semana, por que eu nunca estudei na universidade aula de acne, coisas 

tão bobas, práticas que você deixa de ver na universidade e acaba 

vendo coisas mais específicas [...] (Médico, ESF). 
 

Outro depoimento, abaixo transcrito, reafirma esse distanciamento entre os 

conhecimentos adquiridos tanto quanto as dificuldades na transferência das 

aprendizagens construídas na formação inicial para as situações reias de trabalho como 

Médico de Família: 

Não, eu acho que no dia a dia, lendo, com os colegas eu fui 

aprendendo cada dia mais depois que sair da faculdade. Até hoje estou 

aprendendo, mas eu não acho que a carga que eu recebi foi muito boa 

não, têm que melhorar, eles têm que dar mais ênfase à questão da 

saúde da mulher, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde da criança, 

que a gente não vê isso. Como disciplinas, a gente passa uma 
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disciplina inteira otorrino, hospital, então quer dizer que a gente não 

precisa tá passando por uma disciplina de quatro meses na faculdade 

vendo isso, quando a gente não vai lidar com isso, a gente vai lidar 

com os problemas mais frequentes da mulher, da criança, do adulto, o 

idoso (Médico, ESF). 
 

 Nesse sentido, salienta-se que as falas dos sujeitos sinalizam, por diversas vezes, 

que esse distanciamento entre os saberes apreendidos na sua formação inicial e as 

necessidades postas após sua imersão no mundo do trabalho foram significativos e se 

apresentaram  com mais ênfase no final do curso ou seja, no momento de saída do 

mundo escolar para se confrontar com o mercado de trabalho e construir sua autonomia, 

o que Dubar ( 2005 ) chama de ―identidade autônoma‖: 

[...] Eu também senti muito quando estava perto de me formar porque 

a faculdade não me dava  a base que eu achava que precisava né? Pra 

poder atuar, e ter autonomia, pra depois responder até juridicamente 

pelos meus atos, eu achava que a faculdade não me dava essa 

segurança. Então no final eu fiquei realmente bastante insegura 

(Médica, ESF) 
   

 Outros  respondentes da amostra  brasileira fizeram crítica às questões relativas 

ao  método de ensino que se utilizava de animais para ―técnica operatória‖; além disso, 

também   mostraram  repúdio em relação ao modo como eram tratados os ―pacientes‖. 

Esse último foi destacado por três dos respondentes  e a  relação com animais apareceu 

em um grupo maior,   sobretudo para aqueles que relacionavam a motivação inicial para 

escolha da Medicina  como profissão estava ligada ao fato de gostar  de animais. Já os 

que fizeram referência ao modo como os pacientes eram tratados pontuaram em suas 

reflexões que essa repulsa talvez estivesse ligada ao fato de que, de algum modo,  

identificavam-se com aquelas pessoas, suas origens os  aproximavam. Abaixo   

observam-se alguns depoimentos que evidenciam episódios considerados críticos pelos 

participantes da amostra. 

[...].Na questão clínica, coisas marcantes, técnica operatória, de ter 

que matar animais, e ter que achar isso normal e ridicularizar a 

situação de sofrimento das outras pessoas, tanto na parte humana 

quanto na parte dos animais, isso foi marcante porque teve episódios 

na técnica-operatória deles obrigarem a matar animais, que é 

chocante, pra quem não quer fazer; e outra coisa é obrigar o paciente a 

ser examinado dentro de um lugar público, a paciente dizer ―não quero 

ser examinada‖, e o professor dizer ―vai, o aluno vai te examinar, e vai 

levantar sua blusa pra fazer o exame‖. Então era uma falta de respeito 

que eu não via necessidade, não via dentro da Saúde Pública, do grupo 

de estudo, então isso já me levou pra lá [...] (Médica, ESF) 
 
[...] era um absurdo; naquele tempo os alunos, dentro de uma sala 

examinando uma mulher, eu particularmente fui péssimo aluno de 
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ginecologia porque eu não entrava não, eu não entrava, eu achava uma 

agressão, eu me envergonhava, eu achava que estava torturando o ser 

humano, uma mulher dentro de uma sala cheio de alunos, eu nunca 

que entrava, me sentia mal, envergonhado, eu achava uma 

humilhação, um sofrimento, podia sofrer né?[...] (Médico, ESF). 
 

Outro elemento destacado na reflexão produzida pelos componentes da amostra 

brasileira presente na representação desses sujeitos refere-se ao fato de que, para eles,  a 

Medicina era um curso elitizado, e, por vezes, no discurso desse atores tal fato se 

apresentou com uma dificuldade, na medida em que os mesmo eram oriundos de família 

com menor poder aquisito, de classe social diferenciada da grande maioria; e,   como 

sujeito singulares e sociais, concomitantemente, eles atribuíram sentido as suas 

experiências e encontram formam de lidar com esse fato: 

 
Eu achava, na minha época, a Medicina muito elitizada, como eu não 

tinha recursos que a maior parte dos colegas tinha então a dificuldade 

que eu senti foi essa, de tentar tá no mesmo patamar que os outros, 

mas outro tipo de problema não (Médica ESF) 
 

[...] Eu vim de uma família pobre então para uma carreira como 

Medicina, uma profissão como essa é muito elitizada, tem que 

realmente entender que havia poucas pessoas com poder aquisitivo na 

minha época como eu que chagava pra Medicina; [...].Era um funil, e 

era difícil passar por esse funil, até chegar a oportunidade de fazer um 

curso que era tão concorrido e ainda é; na minha época a gente tinha 

que demonstrar mesmo que era bom naquilo, até pra provar aos 

professores que a gente tinha capacidade de seguir adiante; e eu tive 

uma turma que era de pessoas muito carentes, então eu sentia 

competitividade com relação ao poder aquisitivo; mas, a grande 

maioria daquela turma coincidiu de ter um poder aquisitivo menor, 

pessoas que vinham do interior e estavam batalhando muito na vida e 

isso fez com que a gente se juntasse e eu me identificasse com esse 

grupo e a gente formasse uma turma em que um estava ajudando o 

outro; então, assim, se um reprovasse estava todo mundo chorando, 

todo mundo estava na porta da sala esperando que o outro passasse 

que o outro conseguisse, então era uma turma de união e eu sinto falta 

disso [...] (Médica,  ESF). 
 

Esses relatos evidenciam como se processa a reprodução do modelo social 

brasileiro, a hierarquização e as relações de classes  da sociedade  na esfera do ensino 

superior,  ao tempo em que revelam como os sujeitos organizam e apreendem o mundo 

e dão sentido as suas experiências, transformando aquele e a si próprio. Em outras 

palavras, os enunciados postos pelos participantes da amostra  confirmam o pensamento 

de Charlot quando este expressa: ―[...] as relações sociais estruturam a relação com  o 

saber e com a escola, mas não a determinam‖ (CHARLOT, 2000, p. 62). 

 Em continuidade, outros depoimentos ilustram como foi ser estudante de 
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Medicina. Como vivenciaram esse processo de afiliação. Sobre essa questão é 

interessante notar que a representação   diferencia-se, a partir da origem social dos 

sujeitos. Ou seja, enquanto aqueles de classe econômica mais elevada dão destaque  

para a excessiva carga de estudo, o processo  de ensino-aprendizagem, a 

responsabilidade frente a esse mundo novo e, consequentemente, a impossibilidade de 

uma vida social. Os participantes da amostra oriundos de classe social economicamente 

inferior destacam que suas dificuldades para tornar-se membro dessa  cultura 

universitária estavam relacionadas ao choque entre a sua realidade, sua própria condição 

econômica,  e a necessidade de incorporar a cultura dessa comunidade, os rituais. Dois 

depoimentos abaixo ilustram tal assertiva: 

[...] dentro de toda graduação, você tinha a impressão de como você 

tem que se vestir, como você tem que falar, como você tem que se 

comportar, quanto você tem que estudar até que médico você vai ser é 

tudo isso em um bolo único; como eu te falei, desde a primeira fase eu 

tive que tomar uma decisão porque senão eu iria largar a Medicina, 

aquilo foi tão forte para mim que eu realmente pensei em sair do 

curso, então por quê?, porque eu não tinha as mesmas roupas que eles 

utilizavam, eu não poderia ir nos mesmos lugares que eles iam; eu tive 

que ir para prática conseguir bolsa para me manter na faculdade e não 

consegui moradia estudantil que não tinha, eu tinha uma bolsa e tinha 

que,  dentro da sala de aula, ter 40 horas de aula, trabalhar na hora do 

almoço e nos intervalos entre uma aula e outra, trabalhava no arquivo 

da patologia, trabalho super manual e nada a ver com Medicina, mas 

era a forma que a universidade tinha para dar bolsas para os alunos, 

trabalhava 20 horas lá no meio desse bolo todo. Então, estudar era 

como todo mundo, no meio da semana, no final de semana, de 

madrugada, enfim (Médica, ESF). 
  

[...] Como foi ser estudante de Medicina? Angustiante! Você está na 

juventude ali com um peso muito grande, além de estar lidando com a 

questão da vida e da morte, os cadáveres, aquela coisa da autópsia e 

tudo mais, uma carga muito grande de volume de estudo, e eu não 

achei que foi bom e, sinceramente, eu acho que aquilo poderia ser 

modificado [...]. Eu acho que sim, internamente sim, totalmente 

interna e externamente, uma carga até desumana; é até paradoxal, 

você deseja que o produto da academia saia humano, mas o que 

acontece ali dentro é mesmo o oposto disso, você não pode dormir, 

você não pode sentar, você não pode ter um lazer, porque isso não 

pegaria bem, você tem que estar ali, eu acho isso importante, mas 

acho que deveria mesclar outras coisas porque, senão não dá (Médico, 

ESF). 
 

Acerca da relação com os colegas e professores,  a maioria da amostra brasileira  

afirmou não ser a faculdade de Medicina um lugar onde construíram grandes amizades. 

As razões para tal, em parte, foram relacionadas às diversas variáveis, conforme já 

ressaltado ao longo desta pesquisa, a exemplo da competitividade. O que ocorria  era, na 
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sua maioria, a formação de pequenos grupos por afinidades ou mesmo  certo 

―isolamento‖. 

Então quando eu comecei a fazer Medicina, de fato eu fiquei um 

pouco isolado e alguns poucos colegas eu tinha afinidade, mas até 

com os professores, porque eu achava um pessoal muito elitizado, 

minha irmã que estudava comigo já estava mais habituada àquilo, eu 

achava um pouco elitizado, eu não gostava, eu gostava que no final de 

semana pegar a turma e ir bater bola, aí eu mantinha um certo 

distanciamento [...] (Médico, ESF) 
 

Em relação à amostra portuguesa, os depoimentos apresentaram similaridades e 

diferenças  em relação à amostra brasileira. O grupo com mais tempo de experiência 

informou que durante a graduação ocorreram vários conflitos com os professores, em 

função do método e da organização das disciplinas. Afirmaram que ―[...] era muito 

tecnicista. Não havia preparo a saúde pública‖. Para uma das respondentes do grupo 

mais jovem da amostra, apesar de haver a disciplina  ―Medicina Geral e Familiar‖ com 

práticas na comunidade, esta foi considerada insuficiente, no geral, para influir na sua 

escolha pela especialidade em MGF: ―[...] eu passei mais tempo na cardiologia do que 

no centro de saúde. Eu, durante a minha formação, tive mais contato com uma coisa 

altamente diferenciada como a Cardiologia do que com os cuidados de saúde primária 

[...]‖ (Médica, USF). 

Quanto à relação entre o mundo do trabalho e o mundo da formação, a 

aplicabilidade e transferência para situações reais de prática, o destaque fica por conta 

de  duas  representantes da amostra que contradizem essa ideia de distanciamento e 

atribuem tal fato ao modelo de formação diferenciado de sua formação que utilizou o 

PBL. Todavia, essa questão não se encerra aqui, pois a presente pesquisa não tem 

subsídios para afirmar  tal relação, mas aponta para a necessidade de investigações 

futuras 

[...]. Acho que realmente minha formação me preparou para a 

medicina familiar até porque tínhamos pessoas que nos estimulavam 

bastante, as pessoas que davam aulas de Medicina Familiar eram 

muito, eram  bastante idealista, ativos e acho que ativaram muito as 

pessoas (Médica, USF). 
 

 Em resumo, pode-se dizer que essas duas representantes diferenciaram do 

restante da amostra em vários aspectos, uma vez que  para outros respondentes a relação 

com professores e colegas, assim como no Brasil, era distanciada contrariamente elas  

sinalizaram como positiva. Destacam a relação com os professores como um diferencial 

que lhe possibilitava se sentirem mais acolhidas e seguras, conforme o depoimento: 
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Era boa, era assim uma relação muito próxima. Não era aquele ensino 

mais tradicional que o professor está lá e o aluno está lá do outro lado, 

e tem que ter muito respeito; não, lá nós tínhamos uma relação mais 

próxima. Eles nos ajudavam sempre e se nós quiséssemos podíamos 

marcar aulas adicionais  era mais tranquilo (Médica, USF). 
 

A relação com os colegas e o modo de interação podem ser mais bem 

compreendidos a partir do depoimento abaixo: 

Meus colegas eram um pouco individualistas, cada pessoa tinha sua 

maneira de estudar, passávamos horas ou em casa, ou nas bibliotecas, 

onde se sentiam melhor pra estudar. E depois tínhamos as aulas em 

que trabalhávamos em grupo, isso era muito estimulado, pegava uma 

sala colocava quatro mesas e nós trabalhávamos em grupo, terminava 

a matéria e o grupo tinha que organizar uma maneira de apresentar 

aquela matéria, e abria um período de discussão e depois o professor 

ou o tutor que estivesse conosco tentava organizar a discussão, apontar 

os pontos que nós não valorizamos tanto, era assim mais dinâmico, 

também tínhamos aula de oficina de teatro, mas procurávamos que 

nós tivéssemos um papel muito maior na discussão, na apresentação 

das matérias (Médica, USF). 
 

Em relação às disciplinas,  informam que tiveram uma boa base sobre Ética, 

Filosofia, Psicologia e História da Medicina. Também destacam como positivas as  

avaliações a partir do estudo de casos clínicos. Quanto à aproximação com a Medicina 

Geral e Familiar e os centro de saúde  o depoimento informa: 

[...] No segundo ano, o estágio já é mais valorizado e eu penso que já 

começa a ter uma formação teórica sobre medicina geral e familiar, 

alguns conceitos mais teóricos, e depois no terceiro ano assim que 

saímos dos estágios hospitalares, a partir do quarto, quinto e sexto ano 

é que é quase sempre que tem hospitalar e no centro de saúde, e 

depois temos algumas aulas para complementar na faculdade, e no 

terceiro ano também é um grande período de estágio [...] (Médica, 

USF). 

Em vista do conjunto dos relatos e da diversidade de experiência vivenciadas 

pelos sujeitos  da amostra na  socialização secundária, cabe destacar que se trata de um 

lugar de suma importância, pois, segundo Dubar  (2005), a escola, no caso aqui a 

faculdade de Medicina, é, antes de tudo um lugar de incorporação de ―saberes 

profissionais‖ , de ―aprendizagens coletiva‖, portanto não pode ser compreendida na 

perspectiva da reprodução social, mas é produtora de novas relações sociais, de 

transformação social e, nesse ínterim, os atores  vão construindo e reconstruindo sua 

identidade social por meio de uma ação social que se dá a partir de uma ação ativa sobre 

o mundo e  uma ação comunicativa que se processa  por meio do ―compartilhamento de 

uma linguagem‖.  
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5.5 A FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO COMO CONSTRUÇÃO DE SI E DE 

SENTIDO/VIDA E PROFISSÃO/TRABALHO COMO MECANISMOS DE 

SOCIALIZAÇÃO/SABER-PODER 

 

Neste quarto bloco, o debate girou em torno da categoria trabalho e o sentido a 

ele atribuído pelos respondentes  quanto ao trabalho em equipe, à relação com os colega 

e com os usuários, à responsabilização, relação com o usuário,  à carreira, à projeção de 

si no futuro, à competência que reconhecem e valorizam no trabalho em saúde da 

família,  e ao processo de  qualificação. 

Foi possível perceber que, para os profissionais médicos, o sentido do trabalho 

em saúde é permeado por positividades e negatividades e estas estão associadas não 

somente à sua dimensão social e técnica,  mas também à responsabilização que é 

inerente à prática médica. Deste modo, foi possível denotar que suas representações, o 

sentido que lhes atribui vem se modificando e sofre influência em razão das  mudanças 

no mundo do trabalho, de suas  experiências e modo como interagem, a partir das 

condições materiais, enquanto sujeito social e singular, ou seja,  da interação entre  o 

sentido objetivo e o subjetivo que imprime as suas  práticas. Desse modo, é possível 

constatar, no  decorrer dos seus argumentos, que a positividade para grande parte dos 

entrevistados  advém da satisfação do usuário para com  os seus serviços,  resultantes da 

sua intervenção, ou seja pelo reconhecimento do outro sobre si ―[...] as pessoas vêm 

doentes ou com problemas, e elas esperam que nós a ajudemos e depois elas voltam e 

dizem que estão melhor, ‗o tratamento que a senhora me aconselhou resolveu‘, eu gosto 

dessa sensação [...] (Médica, USF). Observando  o depoimento retro que  representa 

outros presentes na amostra, é interessante perceber, também que, ao fazer referência do 

significado do seu trabalho para si, na  relação para com o outro – no caso aqui o 

usuário dos seus serviços –, tanto na amostra portuguesa quanto na brasileira, verificou-

se que   o trabalho médico é representado pela ideia de ―ajuda‖, na linguagem de parte 

dos respondentes da amostra. Sabe-se que tal representação social relativa ao trabalho 

em saúde tanto está ligado mundo simbólico da Medicina  de ―ajuda ao próximo‖ , 

identidade para si,  como na também  é fruto do contexto histórico e social fortemente 

marcado em determinados períodos pela ausência da saúde como um direito, na 

realidade dos dois países,  acrescida da presença da filantropia como provedora da 

mesma;  ou seja,  foi concebida por muito tempo como ―ato de caridade‖ e que ainda 

permanece presente mesmo que inconscientemente no imaginário social e se reflete na 
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linguagem. 

Acerca dessa questão, é interessante notar que um dos entrevistados, ao refletir  

quanto ao sentido do seu trabalho para si na relação com o outro,  posiciona-se de forma 

contrária a essa representação (de que o trabalho médico se configura como uma 

―ajuda‖); também faz menção à intricada relação  entre o modo como se conforma, 

paradoxalmente, a relação entre o conhecimento técnico do profissional e a 

representação leiga  na relação médico - ―paciente‖  como uma realidade presente no 

trabalho em saúde, conforme depoimento a seguir:   

Então se você não fez você vai ser cobrado por aquilo, ou um paciente 

leigo acha que você não fez, embora tecnicamente possa ter feito, 

aqui, por exemplo, ou em outro lugar, o fato de você fazer o seu 

trabalho direitinho, ou seja, fazer o que tem que fazer exigir a 

integralidade no sistema e dá acesso, que é básico, é visto como favor, 

é muito engraçado, porque aqui o SUS não está tão bem estruturado e 

eles não veem isso como direito, então tem um pouco  a ver com a 

visão que eles têm de mim, e eu tenho que explicar o tempo todo que 

eu não estou fazendo favor, e que é minha obrigação, meu salário é 

para isso, é por isso que eu estou fazendo aquilo ali, não que eu não 

me importe, que eu esteja fazendo só por causa do salário, é que é um 

direito deles, básico, então isso me chocou muito [...] (Médica, ESF) 
 

 Para outros, o sentido do seu trabalho advém da dimensão técnica, aqui 

compreendida em seu sentido amplo, da especificidade inerente ao poder que a 

Medicina tem em razão do seu caráter científico, aliada a sua capacidade de mobilizar, 

desafiar constantemente os seus conhecimentos -  ―[...] então como eu gosto de desafio, 

a Medicina pra mim é isso, um desafio que me estimula cada vez mais a tentar me 

aperfeiçoar naquilo que eu me dediquei, estressa muito, mas na grande maioria da vezes 

é o tentar de novo‖ (Médica, ESF); outros depoimentos reafirmam  essa condição, ou 

seja, a possibilidade de realizar o diagnóstico, de intercruzar os dados,  desenvolver a 

cognição, a partir de uma determinado contexto social, político e familiar é central para 

muitos profissionais; em particular, o que se observou nos discursos desses profissionais 

foi uma referência ao trabalho em Saúde da Família como um cenário privilegiado e 

instigante para o desenvolvimento do raciocínio clínico, do uso das tecnologia leves e 

leve-dura87  produzida na relação entre os sujeitos  e o contexto, que lhes permite usar a 

criatividade, encontrar outros caminhos em contraposição a um saber puramente 

tecnológico ou procedimental conforme pode ser ilustrado no depoimento abaixo: 

[...]. isso é que também deixa a Medicina, a saúde mais gostosa 

porque ela tá diretamente relacionada comigo e com meus princípios e 
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me mostra que  não é bem por aí, vai ter que mudar, vai ter que 

adaptar, vai ter que ser uma outra pessoa, porque se você for nesse 

caminho, com certeza você não vai conseguir lidar com os desafios; 

mas   essa energia de mudar, de  ser criativo e poder tá pegando uma 

coisa que não tá dando certo, conforme o livro fala,  e a gente tem que 

tá pensando mostrando ali de uma outra maneira de dizer pra pessoa; e 

isso tudo assim me mobiliza tentando ajudar os problemas eu acho 

que a Medicina de Família não dá pra ser nada mecânico porque a 

gente lida com vários fatores, então precisa ter essa criatividade 

porque não da também pra gente fugir da Ciência [...] (Médico, ESF). 
 

Hoje em dia ele tem um grande sentido e que foi desenvolvido ao 

longo do tempo, justamente como eu havia falado, essa coisa da 

satisfação no trabalho intelectual, que eu acho que talvez seja até 

mais, eu confessaria, do que propriamente o cuidado com o outro, o 

cuidado com o outro é algo inerente, isso aí é inescapável né? Mas o 

que me motivaria mais hoje seria isso, seria esse prazer de dar o 

diagnostico, essa interpretação dos dados, de ser preciso, tirar duas ou 

três ou mais diagnósticos hipóteses, então eu diria que todo esse jogo 

de xadrez, que me traria a satisfação mesmo (Médico, ESF). 
 

 Também foi possível denotar entre os participantes desta pesquisa que, 

juntamente a essa questão, o sentido que esses sujeitos atribuem ao trabalho está 

relacionado às suas experiências como médicos que atuam no sistema público de saúde, 

na especificidade do trabalho na APS, que traz em si questões muito particulares 

relativas a dificuldades para sua operacionalização. As condições objetivas propiciadas 

por esse lugar  e o reconhecimento de que seu trabalho envolvem tanto uma prática 

técnica como social que convivem  de modo paradoxal entre a identidade para si, 

construída na formação inicial e sedimentada, sobretudo, na dimensão técnico-científica 

da profissão, e a dimensão social que lhes é atribuída por si e pelo outro no contexto da 

sua prática na especificidade do trabalho na Saúde da Família; associado a esses fatores,   

verifica-se o sofrimento causado  pela necessidade de conviver com os limites impostos 

pela profissão, a relação com morte, a  perda dos pacientes. Além disso, existam as  

dificuldades em, muitas vezes, propiciar o tratamento adequado ao  usuário,   devido às 

deficiências do sistema público de saúde, no que tange à integralidade da assistência, 

aliadas às condições socioeconômicas do seu público alvo, evidenciando, portanto, 

como eles convivem com dimensão objetiva do seu trabalho e o sentido que atribuem a 

suas experiências, os valores e a sua posição  enquanto atores  políticos, sociais e 

práticos; ou seja, é possível  falar da realização de uma prática técnica e reflexiva no 

interior do trabalho em Saúde da Família. 

 Abaixo seguem alguns depoimentos: 

Meu trabalho pra mim é visceral; às vezes chega até ser meio sofrido 
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também por uma questão meio que sentimento de culpa; às vezes não 

me permito, quando fico doente fico chateado por não tá trabalhando, 

ficar faltando; fico pensando nas outras pessoas que tão também 

doente e que não têm acesso; às vezes eu acho que eu me cobro um 

pouco demais nessa situação que é uma coisa ruim da profissão; eu 

acho que assim as profissões da saúde, a Medicina especificamente 

acho que ela é de uma responsabilidade imensa, de uma cobrança 

imensa, seja ela direta ou indireta e que assim não é fácil, mas não 

deixa de ser uma coisa muito bonita que dá muito retorno; acho que a 

Atenção Primária à Saúde ela dá mais retorno porque de repente você 

vê as pessoas indo e voltando, indo e voltando, ao mesmo tempo que 

ela também pode gerar essas frustrações porque você vê as pessoas 

indo e voltando e tem umas que não melhoram que pioram e a gente 

também tem que lidar com essa frustração no  trabalho em saúde [...].a 

gente precisa também tá equilibrando os dois lados entre Ciência e 

contexto é o impossível do possível porque às vezes a gente tem um 

tratamento que seria muito bom pra pessoa, mas a pessoa não tem 

dinheiro e o SUS não vai bancar,  vai faltar remédio pra ela como é 

que a gente vai fazer [...] (Médico, ESF). 
 
[...] eu vivo demais do trabalho, mas enquanto eu estou trabalhando 

aquilo me aflige muito, e, assim, cada dificuldade que tem no trabalho 

eu me esforço o máximo pra poder resolver, quando eu digo 

dificuldades no trabalho é a implementação do SUS, não é algum 

paciente que tá pra resolver, porque isso a gente consegue resolver. 

Então assim, o que me dá mais trabalho é a implementação do SUS, 

você tem um encaminhamento que precisa ser feito, uma estruturação, 

uma unidade que precisa ser feita, então o significado que eu tenho é 

um trabalho que me completa [...] (Médica, ESF)~. 
 

O trabalho em seu sentido objetivo, ligado às reproduções materiais do sujeito, 

também aparece na representação dos respondentes da pesquisa,  em contraposição a 

uma imagem tradicional  da profissão médica como um ―sacerdócio‖ ou de atividade  

puramente ligada à ideia de ―servir ao próximo‖ independente da sua condição de 

trabalhador imerso na divisão social e técnica do trabalho. Assim,  no conjunto da 

amostra, tanto brasileira como portuguesa,  foi possível verificar  permanência e 

rupturas  em relação a essa representação:―[...].Temos que ser reconhecidos pelo nosso 

trabalho, qualquer que seja, então médico paga conta, médico tem filho no colégio, 

curso de inglês, mas também gosta porque se identifica com o ideal de cuidar do 

próximo[...] (Médico, ESF) 

A seguir outros depoimentos: 

Eu acho que ser médica é uma coisa extraordinária e acho que  exige 

de nós, do ponto de vista pessoal, um esforço grande, mas isto é meu 

trabalho, não é quem eu sou. E isso  é uma coisa que não é muito 

consensual entre os médicos [...]. Acho que isso é extremamente 

interessante mas é meu emprego [...]. Eu não me defino como médica, 

não acho nada que sou médica, eu acho que sou uma data  de coisa 

que, por acaso, também sou médica, gosto imensa do que faço, mas 
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também existe outras coisa que eu acho  gostava de fazer [...].Eu acho 

que essa cosia de nós recebermos e sobretudo neste momento mal 

pago faz com que nosso trabalho seja um bocadinho perverso e cada 

dia  estar a ser mais porque não se pode exigir uma responsabilidade 

tão alta quando estamos a ganhar €8,00 (oito euros) por hora (Medica, 

USF) 
 
Eu sempre chateei assim, porque era sempre muito tratado como 

sacerdócio, e isso é muito complicado, pesa muito para gente, porque 

é um trabalho a principio como outro qualquer, com fonte de renda, 

mas tem todo esse lado de você estar mexendo com a vida de alguém, 

então eu acho que existe muita cobrança, como alguém que trabalha 

como um sacerdote e é algo muito cansativo, você ser cobrado na rua, 

no supermercado, no salão, em todo lugar alguém quer fazer uma 

consulta, então é assim, as pessoas têm um comportamento paradoxal 

em relação à Medicina, ao mesmo tempo que super valorizam, porque 

quando fala, é um médico, "Ave Maria" e é aquele negócio todo [...]. 

Algumas pessoas me abordam e eu acho isso chato, pois eu não estou 

no meu trabalho, e eu não quero estar trabalho assim, de forma errada, 

em um ambiente que não é próprio (Médica, ESF). 
 

 Ao abordar-se a temática relativa ao modo como eles vivenciam o trabalho em 

equipe, a perspectiva do trabalho interdisciplinar, as dificuldades e facilidades, as 

relações de saber-poder no cotidiano do trabalho em Saúde da Família, foi possível 

denotar, no decorrer dos discursos da amostra brasileira, que não houve homogeneidade 

sobre esse tema; as suas representações quanto a essa questão estavam relacionadas às  

suas várias experiências  na condição de sujeito singular  e social, daí ter sido  possível 

denotar que a positividade ou negatividade, ou, ainda, as relações de saber-poder 

variavam e se apresentavam de modo diferenciado: ―[...] eu tive chance de trabalhar 

com uma excelente profissional [...]‖ (Médica, ESF);   ―[...]eu já trabalhei com equipes 

diferentes, já passei por várias equipes e eu consigo, eu não sei se é por mim ou é de 

todos na realidade, sinceramente pouca diferença entre uma equipe e outra [...]‖ 

(Médico, ESF). 

 Para a maioria dos respondentes da amostra brasileira as práticas 

multidisciplinares, a complementação e a interlocução entre os saberes no interior das 

equipes dependem de existir ou não de uma relação de empatia entre os membros da 

equipe, em particular da relação entre o médico e a enfermeira, pois em que pese ao 

trabalho em Saúde da Família ser conformado por uma equipe multiprofissional, não há, 

conforme apontam os depoimentos, ―cobrança‖; quando ela não ocorre, em  nível da 

gestão ou gerência, pois,    segundo alguns relatos, a ausência de um membro nas 

reuniões de equipe, ou da inexistência de uma cultura dessa prática no interior das UBS   

não se configura como uma questão-problema em nível local, a ponto de haver uma 
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―punição‖ para tal; ou seja, não se identificaram,  a partir dos relatos, indicativos que se 

referissem  à existência de espaços de diálogo mais amplo no sentido de envolver tanto 

os membros das equipes quanto os gestores para dirimir essa questão. No entanto, frisa-

se que alguns participantes da amostra estavam participando do PMAQ que, conforme 

debatido no capítulo 3, tem entre seus objetivos qualificar e desenvolver a cultura do 

trabalho em equipe; porém, na visão dos participantes da amostra, tal fato ainda não se 

apresentou como algo significativo e promissor de futuras mudanças, a ponto de eles 

fazerem referência a essa possibilidade. Pelo contrário, em alguns momentos tal 

programa foi apontado no decorrer dos seus discursos com ―certa desconfiança‖ e 

mesmo ―desconhecimento‖ em relação ao alcance dos seus objetivos, o que pode estar 

atrelado ao pouco tempo da sua implementação tanto quanto à forma como lhes foi 

apresentado, acrescida do conhecimento superficial sobre os objetivos do mesmo. 

 Registra-se, ainda, que, para esses sujeitos, as dificuldades relativas ao trabalho 

em equipe advêm também de sua formação individualista na qual  tal prática não foi 

fomentada. O depoimento abaixo explana algumas das questões apontadas acima: 

Eu acho que a gente não foi formado para trabalhar em equipe, 

começa o problema daí, em segundo ponto, não acho que a gente viva 

em sociedade cooperativa, e isso reflete no dia a dia, e por último, 

assim, a gente percebe que há vários matizes, desde grupos a 

profissionais que decidem  não fazer o trabalho mesmo, e como não 

existe, administrativamente, uma punição para isso, então se eu não 

quero trabalhar, eu não trabalho, a coisa do grupo de rompe, então eu 

acho que é por aí, a coisa do grupo, está muito longe, a gente ainda 

trabalha de um modo bastante individualista, acho que é característica 

da sociedade mesmo. Mas no dia a dia eu vejo que é sofrível também, 

a tendência é que a pessoas fiquem lá na sua parte, repassem pouca 

coisa, essa coisa de rede ainda está bem pertinente (Médico, ESF). 
 

Nessa linha de reflexão cabe informar, ainda, que a maior parte dos 

participantes, apesar de ressaltar as dificuldades para operacionalizar o trabalho na 

perspectiva multidisciplinar, reconhece  as potencialidades do trabalho em equipe e o 

impacto positivo do mesmo no cuidado do usuário, tanto quanto reconhece à 

necessidade da complementação dos saberes; são saberes diferenciados o que pressupõe 

limite; segundo sua visão,  o reconhecimento de tal fato é relevante para que  relações   

não se transformem em um cenários de disputas de saber-poder. Abaixo  seguem  

depoimentos: 

[...]. Eu tive chance de trabalhar com uma excelente profissional, eu 

trabalho com a X88, há mais ou menos três anos e o trabalho que a 
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gente faz é de interação mesmo, é de confiança e o trabalho em 

conjunto, é diferente quando você tem profissionais que competem 

pelo poder, profissionais que competem pelo espaço, e eu e X  temos 

um perfil de trabalho diferente, a gente acredita que ninguém tem que 

competir com ninguém mas tem que somar, então cada informação 

que uma traz, que uma completa a outra, então o trabalho é melhor, 

existe realmente muita dificuldade[...]  (Médica, ESF) 
 
Gosto de trabalhar em equipe e acho que essa proposta é frutífera, já 

que há discussão sobre casos e, com isso ajudamo-nos mutuamente até 

chegar a um denominador comum, beneficiando o usuário. Nesse 

processo, são envolvidos não apenas os médicos, mas também 

enfermeiros, agentes comunitários de saúde e assistentes sociais 

(Médica, ESF). 
 

Outro ponto ressaltado por um dos entrevistados é relativo às dificuldades para 

operacionalização de um trabalho em equipe que resulta tanto da ausência da figura de 

um líder quanto da impossibilidade de ―escolher‖ por afinidades os membros que 

compõem as  equipes, ou seja, reafirma a necessidade de empatia entre membros, 

conforme apontado por outros, e isso reflete de modo negativo no desenvolvimento 

dessa proposta.  Abaixo o depoimento que ilustra essa questão: 

Porque não existe equipe; pra começar, a partir do momento que você 

tem que montar uma equipe você tem que escolher [...].Pegue esses aí 

e se vire, e é o que acontece, você não tem empatia entre o grupo, 

você não tem um relacionamento adequado entre o grupo, você tem 

uma posição de picuinha que atrapalha totalmente o funcionamento da 

equipe, o do modo como ela foi colocada, principalmente aqui, que eu 

conheço [...] agora você colocar no mesmo nível com formações 

diferentes, é muito complicado, porque dentro da equipe hoje em 

Aracaju, você não tem o responsável, se eventualmente ocorrer um 

engano, um erro, uma dificuldade, uma coisa que necessite chamar 

alguém e cobrar, você não tem um responsável, não interessa se é um 

agente de saúde, se é um médico, se é um enfermeiro, mas teria que 

ter um líder, um designado que vá responder  (Médico, ESF). 
 

 Em Portugal, conforme debatido no capítulo  3, o trabalho em equipe  compõe  o 

modelo organizacional das unidades de saúde familiar (USFs); para tanto, o mesmo tem 

como eixo estruturante a figura de um líder, designadamente o médico, o qual é eleito 

entre as equipes que compõem as USFs e há formação voluntária das equipes; 

acrescenta-se  que, a depender do seu caminhar, ou seja, da interação  a  fim de atingir 

os objetivos e metas  eles recebem incentivos para que  possam passar do modelo A para 

o Modelo B. Também informam que há reuniões semanais com todas as equipes da USF 

com a presença de todos os membros  da equipe. Quanto ao significado que o trabalho 

em equipe tem na representação dos participantes da amostra observa-se que, para a 
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maioria dos entrevistados, sobretudo para aqueles com mais tempo de experiências,   o 

trabalho em equipe apresenta-se como positivo. Para tal avaliação,  destacam que uma 

das questões primordiais  para o seu sucesso resulta da sua  formação voluntária; 

também valorizam o diálogo entre os saberes não só restrito àqueles que compõem o 

núcleo específico da equipe, mas também com outros profissionais da rede de 

assistência saúde. Além disso, reconhecem os limites do seu conhecimento e   a 

importância do outro profissional para consecução do objetivo comum, ou seja o bem-

estar do usuário; e, nesse sentido,  tais experiência evidenciam o modo como vem se  

conformando a identidade do Médico de Família em Portugal, conforme o depoimento 

abaixo: 

Nesse momento, nós estamos trabalhando no método interdisciplinar, 

porque eu, por exemplo, preciso do apoio do psicólogo, eu sozinha 

não tenho tempo, nem tenho a diária necessária para ajudar a pessoa 

com minha parte [....]; por exemplo, nosso cliente está em uma 

situação e eu já não tenho tempo pra dar resposta, mas eu tenho que 

fazer a consulta, mas o enfermeiro tem capacidade sim de fazer uma 

avaliação, e se eu achar que eu devo rever, eu olho a mesma questão, 

porque esse é o meu trabalho [...].Claro que todos dão apoio, mas eu 

confio no que minha enfermeira faz, como ela também confia em 

mim, e nós nos damos bem, trabalhamos sintonizadas, de uma forma 

que nós já sabemos o que uma espera da outra, e quando há qualquer 

coisinha que sai fora a gente comunica uma com a outra, a gente sabe 

separar tudo direitinho e as coisas correm todas em perfeito estado, 

isso que é o sucesso do trabalho, do nosso trabalho, quem diz que 

trabalha sozinho, mente, não faz, só faz consulta, mas há coisas que 

precisamos de alguém. (Médica, USF). 
 

O grupo mais jovem, com exceção de uma,  também mostrou-se entusiasmado 

com o trabalho em equipe e os respondentes ressaltaram que não tem problemas em 

trabalhar sob essa perspectiva, pois vinham de uma formação diferenciada que lhes 

permitia constantemente trabalhar em grupo, mesmo  que apenas entre colegas do 

mesmo grupo; todavia, tal experiência foi significativa e lhes facilitou esse aprendizado. 

Ademais, foi sinalizado que um dos aspectos positivos para tal proposta é a 

possibilidade de compartilhar dúvidas, opiniões tantos entre os profissionais da equipe, 

com também com outras equipes que compõem a USF. O depoimento abaixo ilustra: 

Eu gosto de trabalhar em equipa, pois assim uma das desvantagens 

que eu achava dos médicos de família era que trabalhávamos sozinhos 

e aqui nas equipas eu acho que é muito bom porque não estamos 

sozinhos, partilhamos opiniões, temos a opinião do colega e mesmo a 

parte da enfermagem, temos; nós somos mesmo uma equipa, só 

sobrevivemos  porque somos uma equipa, sozinho não dá (Médica, 

USF). 
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Um das entrevistadas tem um olhar crítico em relação a essa questão e faz 

algumas ponderações sobre o sistema de incentivo e o significado do trabalho em 

equipe, na realidade de Portugal. O depoimento abaixo confirma essa assertiva: 

[...]. Eu gostava de acreditar que andávamos aqui todos pelo bem 

comum, mas acho que  andam toda a gente para ser governada o 

melhor possível, portanto quando estamos a discutir os indicadores e 

quantos porcentagens de mulheres fizerem isso ou aquilo é dinheiro 

que estamos a falar. E a equipa trabalha toda quando o objetivo é 

dinheiro porque o exemplo que temos é quando não é dinheiro  a 

equipa não trabalha da mesma maneira. Portanto,  nesse sentido eu 

acho que a equipa..; quando digo cada um por si é que  cada um estar 

a pensar no seu bolso (Médica,USF). 
 

 Em vista do exposto compreende-s que as representações se diferenciam em 

razão das suas experiências e suas subjetividades. 

A partir do conjunto dos argumentos presentes nos discursos, foi possível 

denotar que no trabalho em equipe tanto a dimensão da responsabilização, inerente a 

trabalho em saúde, quanto às relações de saber-poder fazem parte da intricada trama que 

move o trabalho em saúde e se apresentam como elementos chaves para compreensão 

desse processo. Ou seja, no transcorrer dos argumentos foi possível constatar dois 

posicionamentos em relação à dimensão da responsabilização. No primeiro, observa-se 

que, para uma parte que conforma a visão da maioria dos entrevistados, a 

responsabilização no trabalho em saúde é compreendida como exclusivamente do 

médico - ―[...] eu tenho dez anos de experiência e ainda me sinto assustada, o médico da 

família ele é responsável por todo um cuidado com o paciente, mesmo que tenha toda 

uma equipe, mas o médico que é responsável por isso‖ (Médica, ESF). 

Essa representação, que ilustra outras na mesma direção, evidencia o modo 

como foi organizado e construído historicamente o trabalho em Saúde na sociedade 

capitalista  a partir do modelo taylorista que sedimenta-se na divisão social e técnica do 

trabalho, entre trabalho manual e intelectual e isso, consequentemente , determina e   

[...] acaba por objetivar a divisão tanto de tarefas como de 

responsabilidades para os membros de uma mesmo grupo de trabalho, 

de acordo com  a natureza e o grau de qualificação, constituindo 

processos  mais ou menos regulados de formação e trabalho 

(PINHEIRO, 2009, p. 30). 
  

Conforme transcrição retro, percebe-se que, mesmo diante do modelo proposto 

na ESF que se sedimenta no trabalho em equipe e na interlocução entre os saberes na 
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busca de um saber-fazer comum
89

, observa-se a permanência na representação desses 

atores da responsabilidade no sentido de responder individualmente pelos seus atos 

tanto quanto ser ele o ―único‖ responsável pelo cuidado do outro dentro da equipe; o 

outro aqui entendido como o usuário. Para os profissionais a responsabilidade e 

cobrança pelo  sucesso ou o fracasso de uma determinada intervenção, do cuidado com 

o paciente ainda é exclusivamente sua, sobretudo em razão dos seus conhecimentos e da 

sua formação. 

Todos têm a sua responsabilidade, então o agente de saúde tem a 

responsabilidade dele, e sabe que não pode falhar, o enfermeiro e o 

médico. Agora quando você junta tudo assim para uma decisão, a 

gente ainda percebe que o médico tem grande importância e um 

grande valor, por que se hoje eu quiser trabalhar levando, a gente leva, 

a gente teve aquela formação, aquele amadurecimento, não é que a 

gente não precise dos outros profissionais, precisamos dele, mas se 

assim, vai funcionar e falta o enfermeiro e está faltando o agente, se o 

médico for centrado ele leva, não estou descartando nenhum deles, 

mas na hora de fechar, na hora de bater, o médico tem uma 

responsabilidade muito, muito grande, por que se acontecer qualquer 

coisa na equipe, e se for se tratando de saúde mesmo, de 

complicações, é o médico quem responde (Médica, ESF). 
 

Já o segundo grupo, representado pela minoria, apresenta uma tendência mais 

flexível em relação a essa questão e coaduna com a ideia de que a responsabilização é 

compartilhada  e, portanto, inerente a toda a equipe, assim como também da família e do 

próprio usuário,  portanto não se sente como o único responsável pelo cuidado do 

usuário, mas o percebe como um processo de corresponsabilização  de todos os 

membros, de todos os integrantes da UBS.  As falas abaixo são reveladoras de como a 

organização da atenção à saúde, sob a perspectiva do trabalho em equipe na vivência 

desses atores, está contribuindo para a mudança na forma como eles se relacionam com 

essa questão: 

A responsabilidade é coletiva, lógico, não tem um só que é 

responsável, todo mundo é responsável por tudo. É tanto que na época 

quando o Rogério implantou o negócio do acolhimento, na época bem 

no início mesmo quando eu entrei aqui em Aracaju, e aí teve uma 

reunião com todos os funcionários da Prefeitura, da saúde, todo em 

um ambiente só, tudo, a limpeza, o pessoal da recepção, pra dizer 

quem era responsável pelo acolhimento das pessoas que chegavam na 

unidade. Todo mundo tem uma responsabilidade sobre o que está 

fazendo e sobre os outros que estão buscando a solução pra algum 

problema, então não é só o médico que precisa de responsabilidade. A 

                                                           
89

 Cf. PINHEIRO (2009, p. 32). Cuidado como valor: ensaio sobre o (re) pensar a ação na construção de 

práticas eficazes de integralidade em saúde. IN: Razões públicas para a integralidade em saúde: o cuidado 

como um valor (2009, p.32).  
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responsabilidade desde que ele entre aqui a responsabilidade é minha 

do que ele veio buscar pra mim, mas às vezes eu preciso de alguém 

pra me ajudar com essas demanda, então eu vou buscar ajuda pra ele, 

ou ele me traz algumas coisas também, ele diz, preciso disso assim, 

assim, então a demanda não é só minha. Não é só médico, eu acho que 

a responsabilidade é dividida, é partilhada vamos dizer assim. Quando 

é comigo, é coisa que eu posso fazer, e tem coisas que só o médico 

pode fazer, a responsabilidade é minha, eles também têm que ser 

responsáveis, e a gente tem que jogar muito com isso, muitas vezes se 

joga muito no médico, ah, porque aconteceu isso é culpa do médico, 

mas não é não. Eu acho que a responsabilidade é de todos que 

participa do sistema, e aí cada um tem seu momento de ter a 

participação dali (Médica, ESF) 
 

Isso é pesado em todas as áreas, principalmente na área da Medicina, 

porque você acaba sendo o último caminho, o usuário chega passa 

pelo dentista, enfermeiro, assistente social, o último é o médico, mas, 

ao mesmo tempo, pelo fato de trabalhar assim em equipe, tem uma 

divisão de responsabilidade, isso acho que acabou diminuindo um 

pouquinho também esse fado peso da responsabilidade, só o médico é 

que tem tomar a decisão, acho que isso ajudou (Médico, ESF). 
 

Ao se pensar a questão da responsabilidade com base em Arendt (2004), é 

possível compreender que o trabalho em saúde  como uma ação humana,  e, portanto, 

uma ação política que acontece em espaços públicos, os serviços de saúde  não podem 

ser compreendidos  como de responsabilidade  de um único ator ou de sua autonomia 

irrestrita em relação às demais, pois,  o agir somente ocorre na relação com o outro,  

assim a responsabilidade  é política e, portanto coletiva;  nessa direção não pode ser 

pensada  com base na noção de culpa que é algo de caráter  individual, ressalta Arendt 

(2004), ou seja, não existe culpa coletiva. Portanto, a responsabilidade de um 

trabalhador da equipe em relação a uma demanda de um usuário que não foi atendida é 

que configura a responsabilidade coletiva, uma vez que ele pertence a esse coletivo de 

trabalhadores, assim como também é do sistema de saúde. Portanto, acredita-se que é 

sob essa perspectiva que se pode caminhar para conformação da ideia de pertencimento, 

a partir de um diálogo entre os diferentes saberes e atores de modo a alcançar as tão 

desejadas práticas multidisciplinares e ou interdisciplinares no interior dos serviços de 

saúde frente ao seu conceito ampliado. 

 No tocante à representação dos participantes da amostra sobre a  autonomia 

médica no contexto do trabalho em Saúde da Família, pode-se dizer que os argumentos 

foram diversas  ressaltando a relatividade da autonomia médica,  sob vários ângulos, 

pois, conforme já debatido aqui, a autonomia profissional não é absoluta. Para alguns, a 

autonomia  entendida em seu sentido irrestrito, ou seja, como total independência em 
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relação a outros saberes, é  ―ilusória‖: ―[...] essa autonomia é ilusória, achar que eu 

médico, ele é autônomo, não vai precisar de nenhum outro‖ (Médico, ESF); já outros 

ressaltam a importância da autonomia técnica no sentido de uma capacidade de tomar 

decisão que lhe é inerente, em razão dos seus conhecimentos técnico-científicos: ―[...] a 

gente fala de autonomia médica; é, tem que ter, é como eu disse aqui no consultório 

quem decide sou eu, é assim tchau, porque quem vai responder sou eu; então é 

autonomia minha, como também as outras profissões tem que ter sua autonomia [...]‖ 

(Médico, ESF). 

Outros entendem que autonomia, no contexto do trabalho em Saúde da Família, 

é limitada, portanto relativa, na medida em  que a estrutura  e o modelo organizacional, 

o modelo de gestão determina o modo e o conjunto de ações pertinentes à Atenção 

Primária à Saúde (APS), a exemplo do rol de exames a ser solicitado, entre outros,  e 

desse modo, interfere na autonomia profissional.   A seguir, depoimentos sobre o tema: 

Aqui é um pouco abafada, nem todos os exames a gente pode pedir, 

alguns tem que encaminhar, se a gente encaminha um paciente para o 

ortopedista, eu não tenho como saber,  a não ser que eles venham aqui 

me dizer o que estão tomando, não tenho como saber como está 

evoluindo o tratamento dele, a não ser que seja um paciente que venha 

aqui regularmente, mas,  se não,  eu encaminho e não tou  sabendo 

nada. Eu não tenho autonomia aqui de pedir uma ressonância, nem de 

pedir uma densitrometria, tem que encaminhar, a gente aqui é podado, 

agora, fora, a gente já tem uma autonomia maior, dentro dos limites 

claro de ter a validação do paciente, não é todo procedimento que 

você vai fazer sem o consentimento do paciente (Médica, ESF). 
 
Você não tem muita autonomia, você é muito limitado, porque os 

recursos que você tem são limitados de estrutura. Mas, de horário, 

forma de acolher, vem muito determinado pela Secretaria. Então, isso 

poderia ser melhor, assim, você poderia ter mais autonomia no 

contexto do trabalho, dependendo da gestão você tem ou não. Por 

exemplo, a gente fazer um acolhimento diferenciado, botar um horário 

mais ampliado de acolhimento, isso depende muito de acordar isso 

com toda a equipe também, tem que ter um acordo entre toda a equipe 

porque toda a equipe vai trabalhar junto. Então tem uma certa 

autonomia que ela é limitada até pela própria estrutura, então o rol de 

função que você pode fazer dentro da atenção primária ele não é tão 

grande assim. A maior parte não deixa fazer nem tudo que é de sua 

competência, quanto mais um pouco além, pra ter autonomia. Então, a 

gente é um pouco limitada pela estrutura e em alguns lugares por 

questão de gestão também [...] (Médica, ESF). 
 

Observando a fala dos respondentes e relacionando com o que já foi debatido em 

pesquisas anteriores por Freidson (2009), Machado ( 1996 ) e  Pereira Neto  ( 2001 ), no 

que se refere à autonomia técnica  da profissão  e sua independência em relação ao 
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Estado, cabe questionar  como ela vem ocorrendo  na esfera do trabalho da APS, em 

razão do seu modelo organizacional o qual, ao tempo em que não interfere diretamente 

na relação médico-paciente, reorganiza, determina e limita  o leque de procedimentos 

tecnológicos - exames por exemplo - que esses profissionais estão habilitados a solicitar,  

e  cria uma relação de dependência técnica do médico de família com o colega 

especialista, detentor de um outro saber, supostamente  ‗mais especializado‘ e, portanto 

autorizado para tal. Tal situação repercute na representação do Médico de Família, na 

relação que estabelece consigo e com outros - usuários, colega – no seu saber-poder. 

Para outros, tanto da amostra brasileira quanto da portuguesa, sobretudo entre os 

jovens, o desenvolvimento tecnológico, a disseminação do conhecimento vem  

impactado  cada vez mais na autonomia do médico na contemporaneidade, e essa pode 

ser sentida na relação médico-paciente, ou seja,  pode-se dizer que trata daquilo que 

Freidson (2009) chamou de ―controle  leigo‖.   A seguir o depoimento que ilustra esse 

pensamento: 

O médico, antigamente, eu costumo dizer que tinha muito mais 

autonomia, porque a pessoa via o médico como uma verdade absoluta, 

um saber absoluto e que não é verdade, porque há muito erro médico, 

muito médico exercendo uma especialidade que ele não tem que ele 

não estudou pra aquilo, e existe a internet hoje em dia que você pode 

buscar determinados assuntos; há pacientes que já chegam no médico 

dizendo eu vi um artigo que era assim; [...] e as pessoas hoje em dia 

estão falando mesmo, e têm que falar. O médico não pode se sentir 

ameaçado, o médico tem que estudar e assim quando o médico não 

sabe uma coisa, ele tem todo direito de ir lá e, ao mesmo tempo que a 

informação sai, ser difundida o médico  também tem os aparelhos, os 

Smartphones, os aplicativos e vão lá  ver; mas é aquelas coisa a 

autonomia médica vem diminuindo um pouco sim, porque as pessoas, 

hoje em dia, estão questionando mais acerca de doença, acerca de 

tratamento, acerca de conduta (Médico, ESF). 
 

 Na amostra portuguesa as reflexões foram similares à amostra brasileira, no 

tocante a essa questão, todavia,  observa-se que para  os sujeitos  da amostra portuguesa 

a convivência entre os membros da equipe, assim como  a interação entre os 

profissionais médicos que compõem as diversa equipes no interior das USF, tem 

progredido e  começa a ser criada uma cultura institucional  baseada no diálogo mais 

aproximado entre os profissionais e, consequentemente, uma relativa partilha na hora da 

tomada de decisão, a qual, evidentemente, não interfere  na  autonomia desses 

profissionais. Além disso, foi ressaltada a importância de compartilhar com o sujeito da 

ação, o usuário, a decisão; contudo,  por vezes, isso se torna angustiante no contexto do 

trabalho em Saúde da Família, em razão de se conhecer toda a família, possuir vínculo. 
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Porque sou médica,  eu sou autônoma e portanto todo as decisões são 

única e exclusivamente minhas,  são integralmente de minha  

responsabilidade,  mas isso não quer dizer que o nosso trabalho não 

seja partilhado, é muito mais partilhado do que as pessoas imaginam 

[...]; nós falamos, não sei se  sabe que nós falamos através do Google. 

É muito frequente estarmos a fazer consulta com o doente à frente e 

perguntar ao colega do lado o que faz nesta situação, o que faz quando 

é assim, procura aí na net o que se faz nessa situação, por que as 

coisas agora são assim, então embora seja um trabalho autônomo é um 

trabalho partilhado (Médica, USF). 
 

Quanto à relação com os usuários, foi possível captar que os depoimentos dos 

dois grupos estudados,  de forma homogênea, ressaltam que uma das positividades do 

trabalho em Saúde da Família advém do vínculo estabelecido com as famílias, para 

além do usuário de determinada demanda específica.  Para tanto, ressaltam o alto índice 

de confiança que eles estabeleceram com esses sujeitos. Sobre essa questão, vários 

depoimentos evidenciaram que esse aspecto, ou seja, a confiança que o usuário 

demonstra em relação ao seu trabalho, o reconhecimento pelo outro, proporciona-lhes 

alto índice de satisfação e afirmação de sua identidade:  ―[...] eu fico muito satisfeita 

com a confiança que eles têm, de demonstrações de carinho que eles têm aqui dentro 

comigo, o respeito que é uma coisa assim que se tornou informal, mas com respeito‖ 

(Médica, ESF). Também foi destacado por parte dos respondentes que essa inserção na 

comunidade, esse ―estar perto‖ possibilitou uma ressignificação do seu modo de  

relacionar-se com os usuários,  isto é, a linguagem, a forma de abordagem vêm se 

modificando, a fim de tornar-se mais compreensível. Assim, observa-se uma tendência 

de horizontalização na relação médico-paciente, conforme depoimento abaixo: 

[...] Eu nunca deixei transparecer para o meu usuário que eu estava 

numa condição de superioridade em relação a ele, sempre procuro me 

colocar no mesmo nível, justamente pra obter essa confiança, pra ele 

saber que no que eu posso ajudar eu estou ajudando. Então assim, a 

minha relação é uma relação de igualdade, não tem nada de diferença, 

é uma relação de igualdade mesmo (Médica, ESF) 
 

Na reflexão dos participantes deste estudo, do Brasil e Portugal,  foi possível 

perceber como vem se processando a dupla lógica entre a carreira e a imagem ideal  da 

profissão, a identidade de si confrontada com a imagem do outro frente às mudanças em 

curso. Ou seja, as suas reflexões mostram como eles têm gerido essas contradições, 

como   sujeitos singulares e sociais;  nesse sentido, foi possível observar  que eles têm 

clareza de que a imagem que a sociedade tem do médico  vem se modificando em 

relação ao seu ―papel na sociedade‖: 

Eu acho que mudou bastante a visão que a sociedade tinha em relação 



240 
 

ao médico, como eu falei, quando eu me formei na época o que me 

levou a fazer Medicina foi essa questão do médico ter esse importante 

papel na sociedade. Hoje eu não vejo mais dessa forma, não vejo que 

a gente tem esse respaldo na sociedade, ao mesmo tempo em que não 

tem o respaldo, a gente é muito cobrado por coisas que você não pode 

fazer [...]. Então, eu acho que, historicamente, teve uma mudança 

muito grande em relação ao conceito do que é ser médico. A gente 

passou de um patamar superior, e hoje eu acho que a gente não tá num 

patamar inferior não, mas, assim, a sociedade não vê com bons olhos, 

é tanto que muitas vezes eu me omito de dizer que sou médica em 

determinadas circunstâncias porque às vezes isso não é visto com bons 

olhos, eu digo eu sou funcionária pública (MÉDICA, ESF) 
   

 Entretanto, no decorrer de suas argumentações, ressaltam que, paradoxalmente,  

atrelada a essa mudança  na imagem social da profissão, ainda perpetua no imaginário 

social que esse ofício  ocupa um status social vinculado ao seu poder aquisitivo ―[...] 

não é por status não, status já era, status continua na cabeça do povo, mas na realidade 

de quem tá na prática, principalmente setor público não, a realidade é outra [...]‖ 

(Médico, ESF), ou seja, a fala evidencia como essa categoria vivencia as diferentes 

formas de inserção no mercado de trabalho e  a sua condição de trabalhador assalariado 

ligado ao serviço público. Nessa direção, a carreira médica é vista com algo nebuloso, 

incerto no que tange à visão geral em que pese eles afirmarem que a ESF continua 

sendo o espaço de atuação que melhor remunera os médicos no setor público. 

[...]. PSF ainda é um cargo que eles pagam melhor, e a gente tá 

brigando pra ver se eles melhoram as condições de trabalho e o 

próprio salário, até para que o governo tenha um respaldo de cobrar 

mesmo maior vínculo numérico, é quarenta horas o concurso você via 

ganhar x, então isso corresponde as nossas expectativas? Talvez não 

corresponda de uma parte, mas de outra vai corresponder [...] 

(Médico, ESF) 
 

Tal representação pode estar relacionada, entre outros fatores, ao fato de que 

esses profissionais, participantes da amostra brasileira, são todos estatutários vinculados 

à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e que possuem um plano de carreira, ainda 

que este não represente o plano de carreira almejado em sua totalidade, tão pouco 

valoriza a progressão. Em relação a essa questão, foi possível denotar, no decorrer das 

argumentações, que a existência desse plano de carreira na realidade dos participantes 

da amostra foi fundamental para a adesão inicial dos profissionais ao trabalho na ESF, 

como também se apresenta como fator importante para sua permanência, o que constata 

a importância e a urgência de implementação de planos de carreira em todo país, em 

contraposição aos processos seletivos temporários, como meio de fortalecimento da 

APS no Brasil, tanto quanto de valorização desses profissionais. 
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Na amostra portuguesa o grupo com mais tempo de serviço destacou a 

importância da Revolução dos Cravos, de 25 de abril, para a implantação do plano de 

carreira médico, com destaque para o seu modelo que contempla a ascensão  por grau 

no decorrer dos tempo, aliado ao reconhecimento da Medicina Geral e Familiar como 

uma especialidade.  Tal condição, portanto, é fundamental para o fortalecimento da APS 

no país, tanto quanto para a satisfação profissional: ―[...] eu estou no quarto escalão, 

sendo graduada, e quero prevalecer durante anos, estou quase no topo da carreira, e 

estou feliz, e vou fazer concurso, eu concorro para fazer currículos [...]‖ (Médica, USF). 

Também foi registrada, pelo conjunto da amostra, uma preocupação relativa às 

repercussões  que o cenário econômico e político trarão para  o setor saúde do país. No 

período da coleta dos dados, ocorreu uma greve dos médicos, a qual foi destacada nos 

discursos de grande parte da amostra. Aliado a isso acentuaram o quão significativo e 

seguro foi em período histórico anterior à condição de ser funcionário público naquele 

país: ―[...] os médicos eram funcionários públicos em Portugal e sempre se teve aquela 

coisa que ser funcionário público era uma coisa boa e tinha se um bom sistema de saúde 

e direito a  uma boa reforma [...]‖ (Médica, USF). 

Para o jovem médico, tal cenário apresenta-se de forma mais crítica. Para eles 

trata-se de um futuro incerto, conforme o depoimento abaixo: 

[...]. O que aconteceu? È que nos últimos anos houve uma  

desestruturação completa das carreiras médicas em Portugal, portanto, 

o que isso faz, faz com que nós, eu,  teoricamente quando passasse 

esse anos eu acabava o internato e eu iria para um determinado lugar 

em um concurso e depois lá estando decidir em X anos, à medida que 

meu percurso pessoal e  profissional  fosse evoluindo, e eu iria 

fazendo provas de grau em grau passar de grau em grau, de 

vencimento em vencimento e isso implicava em atualização científica 

para amanhã, até chegar a graduação máxima, e neste momento a 

tentativa é desestruturar isso tudo, por isso é que nós  estivemos em 

greve há duas  semanas, portanto para nós é muito complicado. 

Porque assim eu não sei o que é que me espera daqui para frente. 

Neste momento, não há propriamente um concurso, para nós ainda vai 

haver alguns lugares de concurso que a gente  poderá concorrer, mas é 

tudo um bocadinho muito incerto (Médica, USF) 
 

As falas acima evidenciam as diferenças entre a carreira médica em Portugal e 

no Brasil e sua relação com a conjuntura política e econômica, o contexto histórico e  

social e as escolhas políticas de cada país.  Em Portugal, ser médico da USF é ter uma  

carreira de Estado, a qual contempla ascensão por grau e estimula a formação 

permanente e a mobilidade dentro da carreira, conforme visto no capítulo 3,  através de 

provas e títulos; no Brasil,  tal realidade ainda não se faz presente,  e  repercute de forma 
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negativa na representação dos sujeitos da amostra  na medida em que  o plano de 

carreira municipal  não contempla a progressão por mérito. Um dos representantes da 

amostra brasileira faz a seguinte colocação: 

[...]. Tem esses profissionais que na maior parte do contexto são 

concursados, aí o concurso que tem essa característica estagnante, por 

que quem se esforça mais e quem se esforça menos está no mesmo 

nível, você não tem progressão de carreira por mérito, você não tem 

um ganho, você não tem incentivo para nada. E se você tenta ser 

criativo, sempre vem um para falar "não, isso não vai dar certo", e 

você não faz [...] (Médico, ESF) 
 

No transcorrer da reflexão foi possível abordar junto aos componentes da 

amostra quais são as competências que eles reconhecem e valorizam e que é preciso 

aprender para trabalhar como médico em Saúde da Família e como vem se processando 

a qualificação, enquanto uma dimensão da competência, desses trabalhadores na 

realidade dos dois países, qual o significado para esses sujeitos, pois, sabe-se que as 

mudanças produzidas no setor saúde e na especificidade da APS demandam novas 

competências.  Sobre essa questão é importante entender, conforme assinala Cruz 

(2005) que: 

A demanda por novas competências constitui o novo e coloca-se no âmbito da 

transição do velho para o novo paradigma do trabalho. É um desafio para os 

estudiosos do campo educacional, que exige reflexões conjuntas (empresas, 

trabalhadores e educadores) sobre a redefinição do conteúdo das qualificações, 

os níveis de saberes e habilidades necessários, de forma a contemplar  os 

questionamentos provenientes do mundo do trabalho [...] (CRUZ, 2005, p. 

93). 
 

Em vista das colocações da autora, e tomando como referência os discursos 

produzidos na reflexão do conjunto dos participantes da amostra, percebe-se que na 

realidade brasileira vem ocorrendo, para a maior parte dos respondentes da amostra,  um 

relativo  distanciamento entre as competências compreendidas por esses sujeitos  como 

essenciais para o trabalho na ESF e os conteúdos  desenvolvidos  na política de 

educação permanente local, sobretudo em razão  da inexistência de um canal de 

interlocução que possibilite concretamente um  diálogo, conforme proposto por Cruz 

(2005), uma reflexão e negociação entre os gestores da política de saúde local, os 

profissionais que compões as equipes da ESF, e os responsáveis pela gestão e  

desenvolvimento da educação permanente, a fim de identificar as reais necessidades em 

termos de qualificação –―[...] que chamasse a gente para a gente dizer nossas 

necessidades  e também não nos obrigasse para aquilo que a gente não quisesse ir [...]‖ 

(Médica, USF); além disso, informam que há uma variação na oferta da qualificação a 
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depender da gestão:   

[...] ultimamente a gente não tem tido curso, no início mesmo teve 

curso excelente, que eram aulas bem estimulantes, bem práticas, que a 

gente podia tirar muito aprendizado dali, hoje em dia a gente não está 

tendo mais esses cursos, nos últimos quatro anos [...]  (Médica, ESF). 
  

Tal situação tem impactado negativamente na representação desses sujeitos 

sobre o significado que ela tem para a produção, desenvolvimento e a construção das 

chamadas novas competências, em que pese a reconhecerem, de forma homogênea, a 

importância da qualificação para o desenvolvimento de suas competências e habilidades 

como  Médico de Família. 

Acrescida disso, também fazem referência à pedagogia desenvolvida e ao modo 

como os conhecimentos técnicos especializados de determinada área, a exemplo de 

Cardiologia, Urologia, Endocrinologia, entre tantas outras, são ministradas de modo 

descontextualizado da realidade do Médico de Família, verticalizado e em uma relação 

de quem ―sabe mais‖, no caso aqui o médico especialista para quem ―sabe menos‖ – o 

Médico de Família.  Todavia, os respondentes da amostra, reconhecem a necessidades 

desses conhecimentos, dessa atualização técnica, em razão do seu cotidiano de trabalho 

que lida com um leque ampliado, a exemplo da saúde  da mulher, saúde do homem, 

saúde da criança, saúde do idoso, etc.. 

Sobre a questão da pedagogia não houve unanimidade por parte  dos 

respondentes, ou seja, uma parte deles valoriza o modelo tradicional e faz crítica:  ―Eu 

sinceramente não gosto, eu gosto do modelo tradicional, de participação também, mas 

no modelo tradicional [...]. Não gosto de oficina, da minha pessoa mesmo eu não gosto, 

eu já acho que não é produtivo [...] (Médica, ESF). Outros ressaltam a importância de 

estudos de caso, de um modelo mais dialógico. 

Além disso, destacam também  a existência, por vezes, da falta de qualidade, de 

experiência daqueles que ministram o curso e a descontinuidade das ações de 

capacitações,  aliadas à falta de interlocução com outros campos do conhecimento, 

saberes. O depoimento abaixo ilustra essa assertiva: 

Existem apenas algumas coisas, algumas capacitações soltas, alguma 

de boa qualidade, outras sofríveis, então varia muito essa questão da 

qualidade, é interessante estar chamando gente mais especializada nas 

questões, com mais experiências, então assim, deixa bem a desejar 

(Médico, ESF). 
 
Eu acho que se a gente tivesse oportunidade de ter mais contato com o 

pessoal da filosofia, nesse momento, acho que da sociologia também, 

até para gente fazer uma leitura melhor do que está acontecendo 
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agora, na própria profissão, seria bem saudável, eu sinto muito a falta 

disso, eu tenho que buscar por contra própria e tal (Médico, ESF) 
 

As falas acima evidenciam, mais uma vez, o modo como está sendo gerada a 

política de educação permanente no nível local, a sua fragmentação e o descompasso 

entre os anseios e as necessidades postas pelos sujeitos, frente à   capacidade de oferta 

desta. Tal fato também se apresenta como dado mais agravante ainda na medida em que 

se observa o alto número de profissionais médicos (sete), conforme já apontado aqui, 

que ainda não possuem nenhum tipo de especialização, o que significa que urge a 

necessidade de construção de uma canal de comunicação e negociação entre os gestores 

e trabalhadores  para identificar suas prioridades, além de um maior investimento nesse 

segmento por meio de uma oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu para esse 

público alvo, a fim de alterar esse quadro, tanto quanto um investimento maior nos 

aspectos pedagógicos e metodológicos nos cursos de curta duração. 

 Também se observou que grande parte da amostra valoriza e sente mais 

necessidade de cursos, capacitações ligadas à clínica, aos conhecimentos técnico-

científicos da Medicina. Por outro lado, parte desses profissionais também destacam o 

alto  caráter técnico-científico em seu sentido restrito, sobretudo pela sua forma de 

normatização,  que vem sendo valorizada  nas  ações de educação permanente, 

transformando tais ações em obrigatoriedade, imposição com vistas à implantação ou 

implementação de uma nova ação no seu processo de trabalho,  seja por determinação 

da política local ou do Ministério da Saúde. Os depoimentos abaixo ilustram as 

colocações acima postas: 

Eu acho que a educação continuada ela é fundamental eu acho que a 

gente tem uma obrigatoriedade de fazer isso; eu acho que é necessária; 

aqui em Aracaju, a gente já teve momentos mais fortes e agora 

momentos muito fracos. A gente vem se enfraquecendo da questão da 

educação continuada; mas assim eu vejo que assim o processo de 

formação daqui de Aracaju   é um processo mais técnico. Mais um 

processo de normatização entendeu?, dos trabalhos dos profissionais; 

não é algo que recite o desejo dos profissionais entendeu, já passaram 

mil e uma vezes uma lista para identificar  a vontade de coisas que a 

gente queria ter e você não vê isso feito na prática; Hipertensão, 

Diabetes, etc., nessa linha do que tá sendo a bola da vez chegou um 

novo remédio de diabete que vai tá na rede, vamos lá fazer a 

capacitação de tá usando esse remédio. Fantástico, acho que isso é 

necessário,  mas deixa muito a desejar; você vê que tem muitos 

profissionais que vão pra lá,  mas que só vão porque são obrigados 

que tão lá pra assinar a lista e não enxergam isso como uma 

oportunidade de poder tá crescendo; é lógico que a gente sempre tem 

a oportunidade de crescer, mas outra coisa que eu acho que deveria ter 

numa formação continuada é a própria capacitação na formação das 



245 
 

políticas [...]. Poxa é sempre vertical os laudos do especialista que é o 

endocrinologista que é o especialista de diabete e que vem dar aula pra 

gente sobre diabetes e que muitas vezes não entende a questão do 

nosso contexto da nossa dificuldade da rede mesmo que  a gente tá 

inserido. É o que? Sempre uma formação pro profissional da atenção 

primária, sempre do especialista que sabe mais sobre aquele assunto e 

o cara que sabe menos daquele assunto, mas ele sabe menos sobre a 

atenção primária e o que a gente passa ali que a hora que a gente tenta 

fazer esse debate a gente não consegue fazer por quê? é por resistência 

e não por falta de tempo; não existe essa abertura por conta de uma 

contribuição que, vamos dizer assim, por  falta de uma coordenação 

de fato para a saúde básica poder tá orientado do sistema de saúde; 

quem tem que orientar o sistema de saúde é a atenção primária, a 

família e os médico de família estão hoje participando dessa 

orientação, e sempre ter colocado lá, o sistema tem essa dificuldade de 

tirar o profissional para está fazendo outras atividades [...] (Médico, 

ESF). 
 
[...] já teve um geriatra, que queria dar um pouco de geriatria que a 

gente fez, e programa lá, eles queriam dar noções básicas para gente 

começar o tratamento Alzheimer, mas não, peraí, primeiro, não tem 

como dar conta de tanta coisa, segundo que eu acho que isso já deve 

ser do especialista mesmo, então eu vi muitos desses, dessas 

capacitações, dessas coisas, aquela tendência a "empurroterapia", onde 

pensam, vamos empurrar para saúde da família [...] (Médica, ESF). 
 

Assim, considerando os relatos desses sujeitos observa-se uma incongruência 

entre aquilo que está posto oficialmente na Política Nacional de Educação Permanente e 

na  Política Nacional de Atenção Básica, em seus princípios gerais e objetivos  que 

juntas ressaltam e reafirmam a necessidade  sine qua non do desenvolvimento de uma 

política de qualificação pertinente, a fim de desenvolver e potencializar as competências 

inerentes ao trabalho na ESF com o que está acontecendo,  mediante a percepção desses 

sujeitos,  na  particularidade da realidade estudada. O que  está ocorrendo  na relação 

entre trabalho e formação nessa realidade é aquilo que Correia (2003) já havia chamado 

a atenção no processo de formação contínua de professores em Portugal, ou seja,  a 

formação ofertada para esses trabalhadores está centrada no ―trabalho prescrito‖,  na 

forma e de acordo com o que os gestores entendem e definem como trabalho;   nessa 

direção, o mesmo constitui-se   como ponto de referência para definição e priorização 

das ―carências‖  de  formação  desses sujeitos.  Com base  em Correia (2003), é possível 

afirmar  que a educação permanente na conjuntura atual desconsidera que esses 

profissionais são experientes, têm um acúmulo de conhecimento  e são atores de 

mudanças; por isso, corre-se o risco de a  educação permanente, no contexto atual, 

deixar ―[...] de ser um direito para, na melhor das hipótese, se transformar num dever 

ou, na pior das hipóteses, para se transformar numa maldição e num suplício‖ (Correia, 
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2003, p. 23). Contudo, Borges (2009), ao  realizar pesquisa sobre a Política de  

Educação Permanente  em Saúde e sua relação como o modelo técnico-assistencial 

desenvolvida no período de 2002 a 2009,  concluiu  que  as  contradições sentidas,  

percebidas no interior de suas práticas são resultantes das ações políticas, da forma 

como é concretizado e direcionado o projeto político-pedagógico, portanto não são 

estáticas, deterministas, a priori; ao contrário processam-se em uma relação entre 

atores, em uma arena de lutas  que varia conforme o contexto político, histórico, e 

resultam na possibilidade de apreensão, conhecimento e questionamento dessa mesma 

realidade (Borges, 2009). 

 Em Portugal, foi possível captar, por meio dos depoimentos da amostra, que, 

diferente do Brasil, e em razão do seu modelo organizacional que preza pela autonomia, 

a definição das prioridades de educação contínua  é definida pelas equipes das USFs no 

seu plano de ação que é elaborado pela equipe e depois enviado para a Administração 

do Centro de Saúde (ACS), para aceitação; a educação contínua ocorrem 

prioritariamente nos espaço de trabalho e envolvem toda a equipe, a partir das 

necessidades sentidas; portanto, os conteúdos são variados e abordam desde questões 

clínicas, técnico-científicas, até mediação de conflitos, entre outros. Também há registro 

de ofertas de cursos para todos os profissionais das equipes que  são gestados e 

ministrados pela Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar – (USF-AN) e 

financiados pelo governo ou organismos internacionais e, por isso mesmo,   gratuitos, 

como também são ofertados cursos que devem ser financiados pelos próprios 

trabalhadores, a depender de seus interesses e necessidades. Também informam que 

muitos desses cursos são direcionados para o modelo de gestão, a exemplo dos cursos 

de auditoria, contratualização e estes também  são ofertados por organismos externos, 

consoante  depoimento abaixo: 

A USF-AN tem uma formação básica que fornece, mas nós temos 

nosso próprio plano de formação, que nós seguimos o esquema anual 

dos temas mais pertinentes, também participamos de trabalhos de 

investigação [...]. Nós do USF daqui temos um plano a seguir, temos 

nossas reuniões mensais, temos um núcleo de investigação também, 

nossos próprios temas; as nossas necessidades e vemos o que podemos 

fazer. Essa promoção é feita aqui, ou feita com internos ou externos, e 

ela pode ser dentro ou fora, cursos congresso, jornadas [...]. Nós temos 

um plano para o semestre baseado em estatísticas. É uma formação 

para a equipe, os enfermeiros, para os médicos, fazemos trabalho de 

Ciência, já fizemos pra equipe toda, são formações com princípios, 

que nós conseguimos pra nós, temos encontros dias de sábado, a gente 

faz a discussão de conflitos [...] (Médica, USF). 
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Quanto à pedagogia eles ressaltam que  a mesma é definida a partir da temática, 

sendo que, prioritariamente, eles utilizam a problematização. Não se constatou nos 

discurso dos respondentes da amostra qualquer menção contrária à pedagogia da 

problematização. 

Estudo de casos, problematização, dinâmica em grupos; trabalhos em 

grupos que eram apresentados para nós tirarmos nossas conclusões, a 

dinâmica de ensino era essa. Dependendo do tema nós utilizamos [...] 

(Médica, USF). 
  

 Em vista dos argumentos dos respondentes da amostra portuguesa e do modo 

como vem se processando a  educação permanente desses profissionais, constata-se  

uma íntima relação entre as necessidades sentidas por eles,  em termos de formação, e o 

desenvolvimento desta, pois eles são coautores desse processo e definem suas 

prioridades  de formação  mediante o que emerge no cotidiano   nessa direção a 

formação ocorre ,  prioritariamente, nos serviços de saúde, em seu locus  de trabalho;  

registra-se também o desenvolvimento de uma formação que objetiva ampliar e 

desenvolver novas competência,  especialmente aquelas relativas à gestão 

organizacional da USF.   Para tanto, nesses processos de formação, são valorizados 

saberes do campo da Administração, Planejamento, da Economia  em Saúde, 

Informática entre outros.   O desenvolvimento desses processos, concomitante com 

outras questões já salientadas ao longo deste trabalho,   talvez sejam a razão do impacto 

positivo  no nível de satisfação dos trabalhadores, conforme apontam as pesquisas, 

apesar de haver registro de diminuição desse nível de satisfação nos últimos anos, 

devido à conjuntura polí.tica e econômica do país que tem afetada também a política de 

saúde no aspecto micro política nas USFs 

Para outra parte dos participantes da amostra brasileira, ultrapassando as  

competências técnicas, do conhecimento estritamente ligado à clínica tradicional,  eles 

reconhecem que o trabalho do médico na esfera da APS requer a aproximação com as 

Ciências Sociais e as Ciências Humanas, a fim de compreender melhor o processo 

saúde-doença em determinado território e comunidade, e o modo como o processo se 

manifesta em seu contexto social e cultural. Tendo em vista  esse reconhecimento, eles 

afirmam que são imprescindíveis para o trabalho como Médico de Família novas 

competências como saber  comunicar-se, interagir, saber  relacionar-se, e destacam 

também a  liderança como uma competência necessária. O depoimento, a seguir, retrata 

o que foi explanado. 

Logicamente que a parte técnica é inevitável, você vai tem que estar 
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vendo sempre, mas eu acho que é justamente isso, essa 

contextualização, ter uma noção um pouquinho mais além da, 

contextualizar sempre a doença, e nisso você entra muito na parte da 

Psicologia, a parte da Sociologia  Antropológica; eu, particularmente, 

me interesso em estar lendo coisas nesse sentido, então eu acho que 

sim, são saberes, principalmente em saúde da família são saberes que 

são inescapáveis, você tem estar pegando muito isso, porque senão 

você não contextualiza, senão você fica naquela coisa extremamente 

técnica, fria e tal, e eu acho que não dá, você tem que abarcar tudo 

(Médico, ESF). 
 

Outros depoimentos  confirmam e ampliam a discussão sobre as competências: 

[...]. Tem que ter habilidade pra trabalhar longitudinalmente, pra ter a 

competência postural, que chamam pra poder trabalhar com 

continuidade, saber ter o envolvimento da participação popular, o 

trabalho com famílias é uma competência superimportante, tem as 

habilidades centradas na pessoa, o que falar dentro do consultório, 

aprender realmente a jogar, porque na graduação a gente desaprende a 

conversar, a gente aprende termos técnicos, e lá a gente aprende a ditar 

ordens, isso não é uma habilidade boa, nós temos mesmo é que 

dialogar com o paciente pra que ele possa compartilhar o seu próprio 

tratamento, porque é o mínimo, o tratamento é o dele, então isso é 

superimportante, até você trabalhar com a gama de doenças que você 

tem na atenção primária, tem aprender a trabalhar com as questões 

mais prevalentes, então você tem que saber a epidemiologia do seu 

lugar, tem que conhecer, você tem que fazer o mapeamento do seu 

espaço, então o espaço tem ser dominado pelo profissional, ele tem 

que saber o que mais adoece aquela população e tem que ser 

consciente daquilo, porque o intuito é você ter resolvido noventa por 

cento dos casos, desde que tenha estrutura pra isso [...] (Médica, ESF). 
 
[...] a gente tem que saber também passar informações em relação à 

previdência, passar informações sobre  acidentes de trabalho, como é 

que faz, como é que preenche um documento, uma carta,  é você tá 

estudando sobre prevenção, promoção de saúde, tá estudando sobre o 

que é uma alimentação saudável, além de estudar a parte de Medicina 

diagnóstica, tratamento e não só da Medicina, mas um pouco da 

Nutrição, um pouco da Enfermagem, um pouco da Odontologia, eu 

gosto. Já estudei muito material sobre saúde bucal, eu gosto dessa 

variedade, eu gosto de estudar tudo, um pouco de cada [...]. O médico 

da saúde da família ele não age só elo biológico, pela pressão que ele 

aferiu, ele tem que saber, é o paciente que adere às medidas que a 

gente tá passando? Se é um  paciente muito bom, que adere, então não 

vamos passar remédio agora, vamos esperar um pouco. São essas 

particularidades que um médico da saúde da família tem, sem falar 

que a conduta clínica primeiramente depende do profissional, você 

pode ler uma diretriz, você pode ler um protocolo, mas a conduta é 

sua, o médico vai fazer sua conduta individualizada, é claro que vai 

ser respaldada nos materiais científicos que ele ler e eu acho que 

quando você conhece seu paciente  você consegue individualizar 

melhor, você não age como se fosse todos iguais (Médico, ESF).  
 

Com base nos discursos dos participantes da amostra, é possível  dizer que o 
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processo de socialização vivenciado por eles tem possibilitado, em função de suas 

necessidades,  a incorporação por esses sujeitos, tanto das competências formais, que 

são aquelas   explícitas e organizadas e, portanto, reconhecidas como parte do seu 

processo de trabalho, quanto das competências tácitas que se formam por meio de 

componentes  implícitos e subjetivos. Isto ocorre tanto no âmbito do trabalho em Saúde 

da Família, como em processos outros de formação, transcendendo os que foram 

vivenciados na formação inicial, ou seja, a qualificação como uma relação socialmente 

construída,  através de suas experiências na esfera do trabalho, da comunidade,  na 

cultura,  no âmbito das ações  coletivas,  nas relações que estabelecem  com outros 

trabalhadores e seu  mecanismo de negociação e  estratégia,  tanto quanto com os 

usuários. O processo de socialização vivenciado por esses sujeitos  revela, portanto que, 

ultrapassando as  competências técnico-instrumentais,   apreendidas  no seu processo da 

formação inicial e  ressaltadas pelo conjunto da amostra como fundamentais,  esses 

profissionais,  como sujeitos sociais e históricos   - portanto sujeitos de práxis - vêm 

associando e valorizando as competências mais gerais, principalmente as relacionais, 

ligadas à dimensão comunicativa que  é desenvolvida com os usuários, na relação com 

os outros trabalhadores da equipe; e, ainda que não se possa falar dessa horizontalização 

das relações, de  maneira uniforme e já pronta, pois sabe-se que é no cotidiano, na arena 

de luta que  elas são produzidas e  negociadas. 

Na amostra portuguesa, os depoimentos relativos às competências essenciais ao 

Médico de Família foram, em parte, similares, sobretudo em relação aos aspectos 

clínicos, à abrangência do seu leque de intervenção, mas também apresentou diferença 

em relação   às competências  apontadas pela amostra brasileira. 

[...]. As  competência são imensamente abrangentes porque nossa 

aérea de atuação é  imensa; nós  temos a criançinha,  temos as 

mulheres, temos os adultos todos e isto implica hipertenso, o diabetes 

e isso é todo tipo de patologia;  nós temos que saber imenso de uma 

aérea vastíssima. Eu acho que  a competência fundamental de um 

médico de família, de qualquer médico é distinguir o que é greve; se o 

médico conseguisse distinguir o que é grave do que não é grave tem o 

trabalho feito, se calhar isso é uma coisa que se insiste pouco na 

faculdade, que é perceber o que é grave as pessoas tinham  seu 

trabalho feito, se as pessoas fizessem isso  mais vezes, se evitaria 

tantos  erros. A nossa competência principal, obviamente, é atuar no 

nível da prevenção; em relação aos utentes, doentes é perceber isso, o 

que é para nós gerirmos e o que é grave é para ser encaminhado. Nós 

não temos que saber, ao pormenor o tratamento de  todas as lesões 

cutâneas, quais são todas as indicações cirúrgicas,  mas nós temos que 

saber,  de ter capacidade de saber o que é para nós e o que é para se 

passar ao colega; e, nesse sentido, a nossa especialidade, não há 
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nenhuma especialidade que implica ter uma aérea de abrangência, de 

conhecimento tão grande como a nossa o que é um bocadinho 

avassalador percebe isso. Mas, que ao mesmo tempo é muito variado 

por que estamos a ver um bebe de 5 dias porque eles aparecem aqui, 

efetivamente, vindos da maternidade,  como estamos a ver uma 

senhora de 92 anos isso faz com que a medicina, porque falar da 

medicina , porque são contextos completamente diferentes e que exige 

capacidade de intervenções diferentes (Médica, USF). 
 

Em vista do exposto e tomando como base os saberes elencados pelos 

participantes da amostra, afirma-se, conforme aponta Canário (2003) que o saber 

médico resulta:   

[...] de fontes muitas diversificadas com a ciência, a experiência, a 

interação (social) com os pares, com os outros profissionais e com os 

doentes, o que permite defini-lo como um homem de ciência, de 

prática e de relações [...]   (BERNADOU, 1996 apud CANÁRIO, 

2003, p.131). 
 

Ou seja,  o saber construído na ação é de suma importância para a Medicina, isto 

é, a prática é um lugar por excelência de aprendizagem na medida em que permite o 

confrontamento entre os seus conhecimentos técnicos e as singularidades de cada caso. 

 Além das competências relacionadas à clínica e à prevenção, resultantes da 

racionalidade técnica, esses sujeitos têm que apreender novas competências, em razão 

da autonomia organizacional das USFs.  Ou seja, na experiência desses sujeitos a 

autonomia também se refere à estrutura organizacional das USFs, conforme   consta dos 

documentos  debatidos no capítulo 3 e, portanto, pressupõe capacidade de gestão. Para a 

maioria dos componentes da amostra, tal perspectiva se apresentou como um facilitador, 

na medida em que eles são os responsáveis por definir seus próprios objetivos, suas 

metas, e acompanhar os indicadores;  para essa finalidade, o trabalho em equipe é 

fundamental para consecução das metas. 

Eu acho que essa organização que nós temos é porque nós temos os 

nossos programas, nossos objetivos, trabalhamos em uma equipa 

menor é mais motivante; eu trabalhava em uma equipa mais alargada, 

mas nós achamos um modelo, um caminho de trabalhar muito 

persistente, então foi uma transição, foi fácil pra mim, não foi mais 

complicado [...] (Médica, USF). 
 

Também foi ressaltado pelos respondentes da amostra que esse modelo 

organizacional implica a aprendizagem de novos saberes que excedem os  

tradicionalmente postos na sua formação inicial. Foi possível perceber, tanto nos 

discursos dos entrevistados, quanto em outros espaços como fóruns e seminário, uma 

preocupação constante desses profissionais com o custo-efetividade dos serviços de 
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saúde e, em particular, no âmbito da APS, o que denota o reconhecimento desses 

sujeitos em relação à  necessidade de ampliarem seus conhecimentos  ultrapassando os 

relativos à clinica, o que, por vezes, acontece de modo complexo. 

Exatamente, e vão ao encontro daquilo que nós  necessitamos saber, 

além dos objetivos, a economia em saúde, aquilo que,  porque às 

vezes  não é só o cuidar, mas o cuidar de forma mais eficaz  com 

menos gastos não é ? E é isso também que nos  faz  pensar nas 

unidades familiar. Otimizar um bocadinho  nossos conhecimentos  

com novos conhecimentos  das áreas diferentes da clínica para chegar 

a uma saúda na mesma, mas mais eficaz e menos dispendiosa. Sim, 

esses novos conhecimentos são imprescindíveis porque nós não 

podemos só tratar, tratar, mas temos que saber tratar bem e barato; 

Sim já fizemos, na nossa unidade já tive uma formação sobre isso, 

sobre a parte  organização das USF, sobre o conhecimento e de 

informática . Essas coisas todas! (Médica, USF) 
 

 Quanto a essa questão da autonomia organizacional, uma das respondentes 

apresentou uma visão crítica sobre a mesma, sobretudo em função das mudanças 

advindas com a reforma dos Cuidados em Saúde Primários (CSP) que introduziu no 

modelo de gestão a figura das ACSs,  os quais, segundo sua visão,  interferiram na 

autonomia das USFs. O depoimento abaixo ilustra essa assertiva: 

 
É assim, isto é um bocadinho  a português. É assim, teoricamente, isto 

é uma estrutura independente, mas, na prática, não é coisa nenhuma. 

Portanto, se por um lado do ponto de vista da organização de como é 

que os profissionais se organizam em termos da sua consulta, do seu 

trabalho, os horários, os objetivos isso reportam só teoricamente,  a 

essa estrutura de funcionamento,  a  esta USF,  na prática; a USF, 

depois, está  a depender  dos ACSs porque teoricamente esta USF está 

a depender dos ACSs que são a estruturas que foram criadas  e que 

ninguém percebeu para  que servem, a não ser pelo fato de servirem 

para ter lá pessoas a fazer não  se sabe muito bem o quê, e serem bem 

pagas por isso. Portanto,   é  um bocado  à maneira portuguesa que 

este manda neste, este manda neste e este faz de conta que ninguém 

manda nele, mas depois, na prática, do ponto de vista da modelo  

organizativo de férias, questões técnicas,  da logística,  do trabalho em 

que a  USF não é autônoma. Houve uma fase em que efetivamente 

USF era autônoma, mas depois, com a criação dos agrupamentos de 

centros de saúde, passaram todos a depender desta estrutura oficiaria, 

intermediais em que era suposto que esta estrutura facilitadora de 

articulação das pessoas que lá estão. Portanto, em termos de 

autonomia organizativa é assim, teoricamente há autonomia, mas na 

prática não há (Médica, USF). 
   

 Em vista do exposto, algumas considerações devem ser feitas. A primeira refere-

se  à existência de uma  íntima relação entre o contexto de trabalho e de formação, pois 

observou-se  uma formação que se dá fora dos espaços de formação formal na  – USF e 

no Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS) -  com vistas a produzir 
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mudanças na organização; nessa direção, constata-se que  as competências produzidas, 

desenvolvidas em sua dimensão, tanto  individual quanto coletiva, têm relação com o 

contexto e a natureza da organização e, portanto, variam. Os dados relativos à realidade 

estudada no Brasil e em Portugal confirmam essa assertiva. A segunda consideração 

refere-se à questão do método de ensino-aprendizagem,  uma vez que, no caso 

português, segundo os discursos dos respondentes,  ela centra-se na resolução de 

problemas, enquanto no Brasil, em que pese aos discursos oficiais apontarem para a 

problematização como a pedagogia que melhor se adéqua e corresponde aos 

pressuposto da educação permanente dos trabalhadores de saúde, observou, a partir dos 

discursos dos respondentes, que esta não vem sendo uma prática desenvolvida nessa 

esfera de modo consistente,  e  os depoimentos variam e não se tem subsídio para  dizer 

que se trata de uma  pedagogia crítica em ambos os casos. 

A terceira consideração refere-se à  diferença entre o que está prescrito nos 

documentos oficiais relativos a autonomia organizacional das USF e o modo como ela 

se processa no cotidiano dos serviços   na representação dos profissionais. Aliado a isso,  

constata-se a  íntima relação entre o sucesso dessas organizações e a capacidade do 

sujeitos de mobilizar-se e trabalhar em equipe e, portanto, adquirir novas competências,  

e estas só podem ser produzidas a partir de outra lógica de socialização diferente 

daquelas tradicionalmente conhecidas na esfera da formação formal que se sedimenta na 

descontextualização. Portanto, conclui-se,   com base no pensamento de  Canário 

(2003), que  ― [...] a formação contínua nas instituições de saúde tem sido, apesar de 

tudo, o motor de diversas transformações internas, quer a nível das práticas 

profissionais, que a nível das sociabilidades coletivas [...] (2003, p. 150). 
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À  GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Considerando a intricada relação entre os campos da educação e da saúde e suas 

implicações nas práticas profissionais, a tese aqui desenvolvida desvenda duas questões: 

primeiro revela o distanciamento e a fragilidade (o fracasso) do modelo de formação 

inicial baseado na racionalidade técnico- instrumental, na  medida em que esse é 

descontextualizado e não responde as necessidades dos médicos que atuam sob o prisma 

da Atenção Primária à Saúde. Ao mesmo tempo revela a necessidade de uma 

aproximação mais efetiva dos processos de qualificação ofertados pelos organismos 

oficiais brasileiros no atendimento às demandas dos profissionais, no sentido de 

ultrapassar o pragmatismo presente na realidade da micro-política e da política de 

educação permanente, e avançar para que a mesma   constitua-se em espaços efetivos de 

negociação dos diversos atores.  Emerge a necessidade de construção de uma formação 

mais ampla, para além do discurso oficial, visando ressignificar os saberes dos atores 

que lidam com o processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, ressalta-se a 

importância de uma formação específica, relacionadas a uma aprendizagem concernente 

aos saberes que são inerentes ao trabalho como médico de família, de valorização do 

local e do contexto de ação,  no caso do Brasil/Aracaju, constituindo-se como um 

espaço privilegiado de transação, de confrontação e interação com outros saber-fazer. 

A pesquisa também revela que a relação entre o discurso oficial relativo ao 

modelo organizacional das USFs, a política dos Cuidados em Saúde Primária, seus 

pressupostos e  argumentos observados nos documentos oficiais português, a exemplo 

da autonomia e formação voluntária das equipes e as representações dos entrevistados 

sobre tal política estão mais  próximas do real, ou seja, do processo que  acontece no 

cotidiano dos serviços a partir do modelo organizacional proposto por eles. No  Brasil, o 

que se observa na relação entre o que advogam os documentos oficiais e a experiência 

dos sujeitos entrevistados está muito mais próxima de um ideal  de modelo de Atenção 

Primária à Saúde do que da realidade vivenciada por esses sujeitos. Todavia, é preciso 

frisar que  estar perto do real não significa necessariamente o alcance de um ideal de 

modelo o qual atingiu sua plenitude máxima. O percurso é longo e, reconhecidamente, 
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as relações de saber-poder vivenciadas no interior dos processos de trabalhos entre os 

membros das equipes, nas relações entre os profissionais, trabalhadores e destes com os 

gestores, como os usuários e os  fatores políticos e econômicos incidem sobre esse 

caminhar, fazendo-o por vezes avançar ou retroceder em algumas conquistas,  haja vista 

o que vem ocorrendo na atual conjuntura política e  econômica de Portugal que tem 

causado impacto no crescimento da USF no país. 

Os dados desta pesquisa  oferecem subsídios para supor que a  democratização 

do acesso ao ensino superior, na particularidade da Faculdade de Medicina no Brasil, 

mediante a  inserção de outras classes sociais (que diferem daquelas que 

tradicionalmente vêm ocupando essas vagas), pode ser um indicativo de  que tal 

situação  possivelmente mudará o perfil da classe médica brasileira. Em particular, 

entende-se que ela impactará  na força de trabalho do SUS, na medida em que os dados 

obtidos revelam que a origem social da grande maioria dos médicos que hoje atuam na 

Estratégia de Saúde da Família e  aqueles que no decorrer dos seus discursos  

mostraram maior identificação  com essa modalidade de trabalho são oriundos de 

classes sociais de renda baixa. Portanto, de algum modo, no transcorrer das suas 

reflexões demonstram possuir maior identidade  com o público alvo do SUS, com o tipo 

de trabalho e o contexto onde elas ocorrem. Nesse sentido,   relacionaram, por vezes, 

que essa identidade, de certa forma, pode estar ligada a suas origens de classe, em que 

pese  hoje possuírem status social  diferenciado, resultante da sua nova posição social e 

econômica. 

Assim, a partir dessa constatação, acredita-se que tal indicativo é relevante e 

pode ser   mais bem compreendido e aprofundado por meio de novas investigações. 

Todavia, ressalta-se que é necessário ter a clareza de que isso, por si só, não significa 

um determinismo. Ou seja, é necessário considerar que é na confrontação entre as 

condições materiais, o concreto vivido – sobretudo na esfera do trabalho, mas também 

na esfera da formação e da qualificação,  como  uma relação social, e o sentido que cada 

sujeito atribui as suas experiências – que se move a construção da identidade 

profissional; e, nessa direção, a origem social, o lugar,  a região, o país  e o tipo de 

formação e qualificação assumem formas distintas na conformação dessa identidade  

podendo haver ruptura ou continuidade da  identidade de classe social herdada. 

Outro dado denotado entre os entrevistados,  e que pode ser um indicativo para 

futuras investigações, além de poder ser disseminado na esfera da formação profissional 

médica,  relaciona-se ao fato de que os médicos sentem-se atraídos e motivados para 
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permanecer atuando na esfera do trabalho na Atenção  Primária à Saúde, devido à   

perspectiva de atuar a partir da saúde e não da doença, em razão  desta modalidade de 

trabalho lhes propiciar, cotidianamente,  a possibilidade de lidar com um leque mais 

amplo de conhecimentos; pelo desafio de aprender permanentemente e, sobretudo, por 

permitir desenvolver um raciocínio clínico mais contextualizado possibilitando-lhes um 

diagnóstico mais preciso. Esse processo ocorre diferentemente do que acontece no 

trabalho em um ambulatório no nível do trabalho secundário ou terciário da  atenção à 

saúde na esfera pública ou privada. Em outras palavras, o trabalho na Atenção  Primária 

à Saúde  permite desenvolver saberes através  da relação entre o macro e o micro, 

conforme destacou um entrevistado ―permite um trabalho mais intelectualizado‖  pois, 

cotidianamente,  eles lidam com situações que lhes desafiam no sentido de ampliar os 

conhecimentos. 

Portanto, em vista disso, considera-se que esse dado é significativo, sobretudo 

quando relacionado ao fato, aqui já constatado, de que as razões da  escolha da 

Medicina como profissão, em muitos casos,  acontece em  função da valorização e da 

relação  que esses sujeitos estabelecem  com o conhecimento. Nessa direção, 

compreende-se que o trabalho na Atenção Primária  à Saúde resgata  uma visão ampla 

da profissão  a qual, em razão da crescente tecnologia, vem perdendo parte da sua 

atratividade  e tal situação só pode ser modificada na medida em que as práticas 

educativas se aproximarem das lógicas do mundo do trabalho e possam fazer frente a 

uma contínua formação descontextualizada presente no mundo da formação. 

Constatou-se, também, a inexistência no Brasil/Aracaju de um espaço de 

negociação de forma efetiva entre gestores e  os profissionais das equipes da ESF, além 

disso,   denotou-se que a política de educação permanente desenvolvida em nível local  

é fragmentada e direcionada para adequação ou consecução de uma nova demanda no 

interior do processo  de trabalho, ou seja, para o trabalho prescrito. Tal situação 

repercute de forma negativa e, nesse sentido, a política de educação permanente desses 

trabalhadores, na qualidade de  um locus privilegiado de socialização não vem se 

configurando com toda sua potencialidade como lugar que possibilita a ressignificação 

dos saberes, de aprendizagem coletivas,  de construção de novas competências, de 

implicação, de reconhecimento  de si e pelo outro, e, portanto, de construção de um 

sentido de pertinência ao coletivo dos trabalhadores da ESF. 

Todavia, há que  se considerar  que a política de educação permanente com todas 

as suas dificuldades,  vem parcialmente produzindo mudanças nas práticas, nas relações 
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e na socialização desses sujeitos ainda que estes não tenham consciência disso. O que 

confirma a tese aqui defendida de que a construção de uma identidade profissional 

específica do Médico de Família é de  longo prazo e, portanto, a criação de espaços de 

negociação entre os diversos atores frente às suas experiências e representações  

constitui-se um caminho a ser perseguido. 

Os resultados também sinalizam para a compreensão de que o trabalho e o 

sentido atribuído pelos sujeitos  da pesquisa apontam que este tem sido um locus 

privilegiado de produção social de identidades, de reconhecimento pelo outro, de 

transição subjetiva que vem imprimindo transformações importantes. Ou seja, pode-se 

dizer que a socialização vivenciada na esfera do trabalho em Saúde da Família  aponta 

para uma ruptura com a identidade que lhes foi atribuída na sua formação inicial, mas 

essa ruptura no caminho para a construção de uma nova identidade é permeado por 

conflitos, sofrimentos, negação e afirmação entre os diversos atores no contexto de 

ação.  É possível afirmar que a socialização vivenciada no trabalho, no contexto da ESF 

da USF, tem possibilitado aos médicos construírem e reconstruírem suas identidades, 

sua  relação consigo mesmo e com outros, e este acontecimento evidencia a 

conformação de uma ideia de pertença no caminho para a construção de uma identidade 

profissional do Médico de Família frente ao processo de socialização vivenciado no 

contexto da  formação.  Em outras palavras, o trabalho em saúde da família vem se 

configurando  como um lugar de ruptura com a aprendizagem escolar. Ou, ainda, 

enfatiza-se que a passagem de uma representação tecnicista, em sentido restrito, para 

uma representação mais interdisciplinar, com ênfase no social, é uma tendência 

observada, ainda não está consolidada, é marcada por conflitos, ocorre no processo de 

negação-afirmação frente ao seu saber-poder. Nessa direção, esse profissional vem se 

construindo  como um sujeito social e singular, ao mesmo tempo, na relação com os 

colegas, com os usuários, portanto, não se pode falar da identidade médica, de modo a 

desconsiderar o sentido e o significado que o seu contexto de ação imprima na sua 

conformação. 

Em Portugal, em razão do caminho percorrido pela política nacional de saúde e 

as opções políticas e de gestão adotadas pelo país que  associou tanto a implantação de 

um plano de  carreira médica,  quanto o reconhecimento social de que a Medicina de 

Família é uma especialidade médica e, portanto, é constituída de saberes que lhes são 

próprios, ao tempo que se configura como exigência, requisito mínimo para atuação no 

âmbito dos Cuidados em Saúde Primária,  autoriza a afirmar que existe uma identidade 
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técnica específica do Médico de Família nessa realidade. Outro elemento importante no 

contexto português e que decisivamente tem contribuído para a  construção de novas 

formas identitárias desse segmento  refere-se  à Associação Nacional de Saúde Familiar 

(USF-AN) que congrega o conjunto dos profissionais e trabalhadores das Unidades de 

Saúde Familiar (USF). Nesse caminho, constatou-se que essa Associação vem se 

constituindo como um ator social e político importante na medida em que assume o 

compromisso  com o coletivo de trabalhadores das  USF, o que implica, por outro lado, 

o compromisso com as necessidade desse mesmo coletivo na realidade concreta,  tanto 

quanto com a defesa veemente dos Cuidados de Saúde Primária e as USFs como o mais 

eficiente e efetivo modelo de atenção à saúde assim como a  defesa da saúde como um 

bem social.   

Destarte, conclui-se que no Brasil   a identidade profissional específica do 

Médico de Família necessita ser construída e  passa, inexoravelmente, pela construção 

de uma identidade técnica,  pela qualificação profissional,  por uma  aprendizagem e um 

reconhecimento de saberes que lhe são inerentes, de competências cognitivas e 

comportamentais aliada à necessidade preeminente da construção e implementação de 

uma plano nacional de carreira para as equipes da Estratégia de Saúde da Família, que 

garanta a mobilidade e a progressão por mérito, requisitos essenciais de uma sociedade 

democrática e de direito. Portanto, tanto a   universidade quanto a política de 

qualificação  e o mundo do trabalho precisam encontrar mecanismos de diálogo para 

negociar frentes às relações de saber-poder  tanto quanto isso também significa a 

necessidade de novos dispositivos de socialização. 

A criação de uma associação coletiva no Brasil, na qualidade de uma iniciativa 

do conjunto de trabalhadores e profissionais da Atenção Primária à Saúde,   a exemplo 

do que ocorre em Portugal com USF-AN   - que incorpora todos os trabalhadores das 

equipes -,  pode   configurar –se como  espaço de negociação entre esses atores frente as 

suas problemáticas, as suas  representações.  Também pode ser um espaço de 

entendimento, de produção de consenso com os gestores, usuários,  entre seus pares e 

com os conselhos de classe;  pode se firmar como um mecanismo de fortalecimento e 

construção de novos  princípios que possibilitem a transformação  de uma identidade 

médica para uma identidade de Médico de Família o que pressupõe, inexoravelmente, o 

pertencimento ao coletivo dos trabalhadores da ESF, a esse agrupamento que é 

composto por enfermeiros, agentes comunitários, entre outros, pois a construção  de 

uma identidade coletiva só se realiza por meio de relação e de   pertencimento a um 
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grupo. 

Por fim, considera-se que  a construção da  saúde na condição de  um direito de 

cidadania pressupõe uma responsabilidade coletiva. Nesse sentido, urge ultrapassar o 

distanciamento entre o que está prescrito nas leis, nos discursos oficiais,  os anseio da 

sociedade e a sua efetivação, de fato. Para tanto, considera-se que a educação como  

construtora da cidadania tem um papel primordial  na constituição de uma nova 

sociabilidade. Nesse sentido, afirma-se que a política de educação com seus princípios e 

diretrizes deve encontrar meios, caminhos, para fazer frente a uma formação acadêmica 

descontextualizada e fragmentada que se manifesta em um distanciamento entre 

teoria/prática, de desvalorização do saber construído na ação   e direcionada para a 

lógica do mercado de uma forma geral, quando não para o mercado privado e para uma 

saúde hospitalocêntrica e cada vez mais especializada e fragmentada,  desconsiderando 

as necessidades dos sistema público de saúde, que é o responsável pela absorção da 

maior parte dessa mão de obra, pois a saúde,  assim como a educação, é uma prática 

tanto técnica como social, imbuída de valor de uso social. Portanto, o sujeito que está 

em discussão é o sujeito histórico, político, implicado capaz de questionar a realidade e 

nela intervir. Assim como, também a política de saúde precisa avançar para fazer frente 

aos seus problemas estruturais, de financiamento e de gestão de pessoa e encontrar 

caminhos efetivos de interlocução entre os diferentes atores em vista do reconhecimento 

da saúde como um direito fundamental humano e, portanto, uma responsabilidade 

coletiva de todos para com a sua consecução. 
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