
A POLÍTICA DE SAÚDE E A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO NO BRASIL E PORTUGAL - PERSPECTIVA
HISTÓRICA

JOSEFA LUSITÂNIA DE JESUS BORGES
MARIA HELENA SANTANA CRUZ

EIXO: 24. EDUCAÇÃO E SAÚDE

ABSTRACT
This article is part of the discussions arising from studies and research engendered the doctorate in Education. The
purpose of this article is to examine the health policy in Brazil and Portugal and its relation to the formation of policy /
qualification to work in the sector through bibliographical and documentary research and data analysis. In the current
climate of contemporary Western societies, it was found that this relationship brings contradictions, paradoxes, advances
and setbacks, which shows their close relationship with the particularities of the historical, political and social context of
each country and its economic development.
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Este artigo é parte dos debates resultantes dos estudos e pesquisa engendrados no doutorado em Educação. O objetivo
neste artigo é examinar a política de saúde no Brasil e Portugal e sua relação com a política de formação/qualificação
para o trabalho no setor através de pesquisa bibliográfica e documental e análise dos dados. Na conjuntura atual das
sociedades contemporâneas ocidentais, constatou-se que essa relação traz contradições, paradoxos, avanços e
retrocessos, o que evidencia sua íntima afinidade com as particularidades do contexto histórico, político e social de cada
país e seu desenvolvimento econômico.  
Palavras-chave: Qualificação; trabalho; saúde

 
1. Relação entre qualificação e trabalho em saúde – novas perspectivas.

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. 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
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 também 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.
Todavia, há que se ressaltar no tocante à organização do Sistema Nacional de Saúde (SNS) português, que o mesmo
privilegiou as unidades de saúde primárias e essa aposta foi uma das razões para a mudança do quadro de saúde. No
entanto, segundo Baganha; Ribeiro; Pires (2002), em que pese os 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

18/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_politica_de_saude_e_a_formacao_para_o_trabalho_no_brasil_e_port.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



pela reorganização da rede hospitalar e reestruturação das carreiras de enfermagem e do médico de clínica geral, que à
época passou a ser responsável pela assistência de 1.500 usuários, conforme preconiza o D.L. nº 310/82 de 3 de
agosto.
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 na sociedade portuguesa, 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-estrutura[1] 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 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 continuidade, 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 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 usuários 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 “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
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[...]” (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 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 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 direcionada 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

18/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_politica_de_saude_e_a_formacao_para_o_trabalho_no_brasil_e_port.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



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.
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 Impacto 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% 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 prioritária 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.
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 humanos, bem como no reconhecimento social e político.
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
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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 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 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
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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, 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 da organização e 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 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
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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.
Considerações
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.
 Entende-se, também 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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