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RESIJMG

□ p res en te estudo apresenta uma reflexão acerca c:la educa

ção em saúde enquanto um processo particular de trabalho na área de 

saúde e mais especificamente da enfermagem, tendo como objetivo con

tribuir para a apreensão crítica deste processo de trabalho e para a 

construção de urn referencial teórico—me todo 16gi. co do mesmo.

Quanto a metodologia empregada, caracteriza-se como um en.

saio teórico, cuja estrurura textual consta de dois capítulos, No 

capítulo um a análise se focaliza sobre o cotidiano das práticas 

educativas em saúde e desenvolve-se a partir d at explicitação de um 

referencial teórico baseado em diversos autores dedicados ao estudo 

do trabalho numa abordagem materialista dialética e , destacadamente, 

em alguns conceitos de Agnes Heller, Sao priv.ileqia.cios dois pontos 

temáticos do objeto de estudo, sendo que o primeiro, denominado "o 

estereótipo do individual e do coletivo”, tratai cio modo como os sa

beres instrumentais das práticas de saúde foram sendo constituidos, 

reproduzidos e incorporados ao agir destituidos de seus horizontes 

teóricos e, assim, revelando seu caráter ideologizado e mistificado.

0 segundo ponto temático aborda o processo de trabalho de educação 

em saúde através de quatro teses em torno de seus momentos constitu

tivos básicos 5 o objeto, os instrumentos, as necessidades geradoras 

e as finalidades de trabalho.



No capítulo dois, intitulado "Para alêm do cotidiano", a 

reflexão caminha da crítica para a busca de um referencial que supe

re os estereótipos e contradições analisados, ou seja, que ultrapas

se o cotidiano através de uma prática critica e criativa. Na pers

pectiva de con tribuir par a construção deste referencial são indica

dos três elementos fundamentais: a redescoberta do sujeito, a práxis 

como objeto e finalidade e a mediação. Além disso, diversos concei

tos significativos que permearam o estudo são recuperados numa ilus

tração sintética desta aproximação com o tema "processo de trabalho 

de educação em saúde".



ABSTRACT

The present study is a reflection of health education as a 

particular work process in nursing area. The goal is to contribu

te to a critic understanding of this work process, as well as to 

c o n s t r u c t i t s f r a m e w o r k .

The employed methodology is car acterized as a théorie essay, 

w h ich is s t r uctured in two c h apte rs . 0 n t he fir st c h ap ter, t he 

analysis is focused on the daily (quotidian) health educational

by many different authors, specially standing out the concepts of 

Agnes Heller. There are two major tematic points, in which the 

first one is "the individual and group stereotype" dealing with 

h o w t h e i n s t r u rn en tal hi e a 11 h p r a x i s k n o w e 1 e g e s were be i n g c o n s t i - 

t u t e d , r e p r o c! u c t: e d a n d inc o r p o t ate ci x n t h e a c t i o n d e t ache d f r o iïi

my s t i c c haracter . The sec o n d the iïia t i c po i n t deals wit h the h e a 11 h 

e d u c a t i. o nal w o r k p r o c e s s t: h r o u g h f o u. r t e s es a b o u t i t s c o n s t i t: u

t: h e p o r pose of t he w o r k .
0 n c h a p  t e r t w o , d e n o iïi i n a t e d ' ' B e y o n d t h e d a i. 1 y ’ ' t h e r e F1 e t i o n

i s a 1:) o u t: a f r a m e w o r k that s u r m o u n t s i: h e analyzed s t: e r e o i: i p e a n d

c o n t r a d i c t .i. o n ., t h a t i s , 11 g o e s b e y o n ci t h e g u o t i d x a n t h r o u g h a
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:i. c a I a n d c r i a t :i. v e p r a c t i c e . A w a y t o c o n t r i b u t e t o a c a n s -- 

t ion o-F this -Framework is indicated by three basic elements: 

r e d i s c o v e r y  of the subject; the p r a ctice as the object, as 

p u r p o s e  and as the mediation (intercession). Besides that , 

event: s ignificant c o n cepts which 

omed in a s y n thetic illustration 

w 0r k p r o cess" .

pe r meatrd this study are 

o n t h e t h e m e ' ' 1-. e a 11 !•■. e d u c a -•
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I  -  IN TRO D U ÇÃ O

Filosofia é utopia ? 
i as é taíòéi ui esciareciiento acerca da existência, 

tal coto ela è. Pois só aspira a outro lugar aquele que não 
esti satisfeito cot o tundo coto lhe é dado. daí que filoso
far é espantar-se, ou adtirar-se...s

flydos, 1991, p.XI

Todo estudo, como qualquer outro emprendimento, traz em 

si uma motivação pessoal e uma perspectiva de contribuição para o 

desenvolvimento do conhecimento de determinada área ou de trans

formação de uma dada realidade. Da relação e interpenetração de 

inúmeros questionamentos e desafios experienciados na prática 

profissional com outras tantas percepções, ansiedades e desejos 

do meu universo pessoal ê que nasceu e cresceu a vontade de rea

lizar esta reflexão.

Esta foi a primeira opção a marcar este trabalho, a de 

discutir um assunto significativo no contexto atual do trabalho 

em saúde sem, no entanto, me descontextualizar ou, parodiando Al

ves, (1989), sem me retirar da minha própria fala.

Outras opções foram exigidas no decorrer deste estudo. 

Uma delas diz respeito ao cárater teórico do mesmo. Na verdade, 

um rico momento de aprendizagem e análise se deu na experiência 

de prática assistencial desenvolvida durante o meu curso de mes

trado, onde tentei pôr em prática alguns pressupostos em torno do 

que acredito ser a educação em saúde. Nas o valor do vivenciado,



e de sua auto-cri tica, ficou demonstrado no reconhecimento da ne

cessidade de maior aprofundamento. Foi então que direcionei este 

trabalho, rrào para um relato de experiência, mas para a reflexâ'o 

de questões que sempre se fiseram presentes, de forma ampia e va

ga, na minha vida profissional, mas que, a partir daquele momen

to, foram adquirindo maior clareza e destaque, até subsidiarem a 
delimitaç'ào de unidades temáticas específicas e passíveis de ex — 

p1 oração.

Assim, o foco central deste estudo, a educação em saúde 

vista a partir de sua perspectiva de um processo particular de 

trabalho, é analisado de' modo que as idéias apresentadas, mesmo 

quando em sua forma abstrata, relacionam-se diretamente com a 

prática educativa da enfermagem.

Tal foco de estudo se justifica pela necessidade dos 

profissionais melhor compreenderem seu trabalho e de caracteriza

rem o processo de trabalho de educação em saúde naquilo em que se 

diferencia, em cada um dos seus momentos, em cada ponto ainda não 

desvendado e, portanto, mais sujeito a mistificações e práticas 

acr.it.icas. E este tema, reconhecidamen te, carece de um arsenal 

teórico que oriente o pensamento e a ação por valores e projetos 

que se proponham a superar, cotidianamente, o indesejável e limi

tante presente no real.

Acredito que, através de uma reflexão aberta e sem pre- 

tensòes de exaustibi1 idade dos temas, possa contribuir no proces

so de redefinição da prática de enfermagem frente aos desafios do 

nosso tempo. E evidente que tais desafios se referem não apenas 

ao campo profissional, mas nele se refletem, pelo próprio dina

mismo que vem caracterizando, ou seja, descaracterizando o senti-



do unitario das práticas, em favor de uma diversidade de atribui

ções, objetivos e métodos, enfim, de formas de percepção e ação 

imprecisas e. às vezes, desconexas em relação à estrutura que 

lhes confere o estatuto de competência e às idealizações que lhes 

justificam. Estes desafios se referem è. toda a vida no planeta, à 

crise mundial, aos temores e esperanças do homem atual, muitos 

dos quais ainda sem respostas, apesar de todo o avanço científi

co-tecnológico da modernidade. No Brasil, estes desafios ocupam, 

há algum tempo, todas as pautas. Já esta demonstrado e criticado 

o modo como as contradições da sociedade capitalista v#m operando 

na saúde, educação, enfim, na vida cotidiana.

Se entendermos que a sociedade moderna, com sua ciência 

e tecnologia, avanços e contradições, não deixará de ser assim; 

se o excessivo apego a imagens do passado, não mudará as atuais 

perspectivas; talvez o caminho não seja mais o de negação do de

senvolvimento tecnológico ou de oposição à um modelo pela imposi

ção de outro. Talvez o nosso posicionamento como sujeitos desta 

realidade, e não de outra, sem negar o político-ideológico acir

rado nos enfrentamentos diários de nosso trabalho, deva passar 

por um repensar filosófico de caráter mais global e radical.

Embora continue a ser disfarçado e encoberto, o real 

não pode mais ser negado, ele se mostra a todo instante. Por isso 
a importância de assumir, sem medo, o sonho, a utopia de não ape

nas falar do real, mas antes de tudo "anunciar o ausente" (Alves, 

1989, p.21).

Assim, este trabalho, mesmo que iniciante e inacabado, 

representa o esforço de tentar responder aos seguintes objetivos:
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- analisar criticamente pontos temáticos acerca do ob

jeto de estudo, selecionados com base na literatura e na expe

riência de prática assistencial de educação em saúde;

— caracterizar o processo educativo em saúde de forma a 

contribuir para a apreensão critica do mesmo, enquanto processo 

de trabalho na saúde;

propor elementos para um referencial teórico-metodo- 

lógico do processo de trabalho de educação em saúde»

Tendo em vista tais objetivos, o presente trabalho 

consta de seis partes. Nas très primeiras, introdução, revisão de 

literatura e metodologia, situo o tema dentro do panorama geral 

da saúde, apresentando as contribuições de outros estudos e for

necendo a orientação metodológica que fundamenta o trabalho, ca- 

racterizando-o como um ensaio teórico. A quarta parte constitui a 

estrutura textual do ensaio teórico e se divide em dois capítu

los. No capítulo 1, denominado "O Cotidiano", apresento os refe- 

rênciais teóricos norteadores do estudo, principalmente aquele 

que se refere ao cotidiano, da autora Agnes Heller, além da aná

lise de dois temas relacionados ao cotidiano das práticas educa

tivas em saúde: o estereótipo do "individual" e do "coletivo” e o 

processo de trabalho da educação em saúde em seus momentos cons

titutivos básicos. No capítulo 2, denominado "Para além do Coti

diano”, apresento alguns elementos que acredito serem fundamen

tais para a construçáo de um referncial teórico-metodo1ógico do 

processo de trabalho de educaçào em saúde e que, por permearem 

toda a reflexão, sSío recuperados numa síntese represen tativa. Fi

nalmente, nas últimas duas partes, coloco minhas considerações 

finais e referências bibliográficas utilizadas.



- REVISfiO DE LITERATURA

1. O PROCESSO DE TRABALHO EM SAUDE E O 

PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM

Ao se refletir sobre determinada prática profissional é 

relevante rever o percurso histórico de tal prática: como surgiu, 

que interesses a moveram, que ideais e modelos a alicerçaram, co

rno foi se diferenciando no conjunto da divisão técnica do traba

lho até se caracterizar como uma profissão, ou seja, como uma 

"ocupação que exige e cria um corpo especifico de conhecimento 

para atuar numa dada realidade organizacional/institucional" (Ma

chado, 1989, p.l)

Análises históricas da enfermagem foram realizadas por 

autores como Germano (1985), Silva (198&), Almeida e Rocha 

(1989), Pires (1989); trabalhos estes que muito contribuiram para 

uma discussão mais critica acerca da profissão, já que propicia

ram uma contextual .ização da enfermagem na realidade social mais 

ampla, com todos os condicionantes políticos, ideológicos e eco

nômicos ao longo de sua história.

Este trabalho não tem o objetivo de realizar uma análi

se histórica, no entanto, para se pensar o processo de trabalho 

do enfermeiro numa perspectiva atual não se pode dispensar alguns
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recuos históricos. Seguindo o exemplo de Gonçalves (1989), que 

realizou uma análise do trabalho em saúde a partir das caracte

rísticas gerais do trabalho humano numa abordagem marxista, serão 

apresentadas algumas noções acerca do trabalho, preliminares à 

abordagem do tema específico. Tal forma de estudar a questão 

se deve ao objetivo explicitado pelo autor de desmistificar, des

pir o processo de trabail ho em saúde de atributos que ao longo dos 

anos foram se' incorporando a ele como verdades inquestionáveis, 

como as .idéias de "bem", "verdade", "ciência", "dedicação", etc..

A partir do referencial de Marx podé—se falar de tra

balho como um processo não casual, no qual se dispende uma ener

gia e onde o produto corresponde à satisfação de uma carência ou 

necessidade„

Assim, uma das primeiras características do trabalho 

humano é a intencionalidade, ou seja, o fato de possuir uma dire

ção, um projeto a partir de uma forma de ver o objeto e de prever 

sua transformação. Mas para que se realize e de projeto passe à 

ação, é exigida uma força de trabalho, um objeto passível de 

transformação e instrumentos de trabalho concretos. Dai depree- 

ende-se o seu caráter simultaneamente objetivo e subjetivo. Isto 

porque todo processo de trabalho, só o è no mundo real, só se 

concretiza objetivamente, mas ê sempre guiado pela consciência. E 

a consciência que gera os conhecimentos que mediarão o processo, 

que o .intelectualiza,, seja na teorização do objeto sobre o qual 

atua, na elaboraçao dos instrumentos e até na teorizaçao do seu 

próprio processo de trabalho.

A atividade da consciência se faz presente desde a per

cepção da carência, passando pela elaboração de finalidades de
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trabalho, quando se propòe uma transformação. A finalidade, por 

sua vez, intermedia a relação pensamento-açSo, pois "se o homem 

aceitasse o mundo como ele ê e se, por outro lado, aceitasse a si 

mesmo em seu estado atual, não sentiria a necessidade de trans

formar o mundo nem de transformar-se. O homem age conhecendo e 

conhece agindo" (Vázquez, 1986, p.192).

O processo de trabalho se caracteriza também por ser 

sempre social e histórico, pois os próprios processos geradores 

de necessidades, que irao exigir determinado trabalho para a sua 

satisfação, sao social e historicamente determinados (Gonçalves, 

1989) .

O fato de pensarmos o processo de trabalho como social, 

já qu.e emerge de necessidades determinadas socialmente, nao deve 

negar o entendimento das necessidades de saúde, geradoras dos 

processos de trabalho em saúde, em seu carater nao só social mas 

t a rn b e m i n d i v i d u a 1 „

Embora o modelo assistenciai de saúde no Brasil desta

que o atendimento médico individual, isto nao significa que se 

esteja levando em conta o caráter individual das carências de 

saúde,, 0 atendimento individual se dá, nao por considerar o lugar 

especifico que? o individuo ocupa na sociedade e que determina a 

forma própria dele perder a saúde, perceber e reagir à doença, 

mas por ser a doença tomada individualmente nao como produto so

cial, mas como produto em um corpo biológico»

Leopardi (1989), ao abordar a relaçao entre necessida

des de saúde e classes sociais, aponta para o duplo condiciona

mento destas necessidades s - sao resultantes das condiçoes de 

vida, cultura, inserção no sistema de produção, etc. ..., como
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também o caráter do atendimento a estas necessidades é socialmen

te determinado. Assim, a posição que ocupa na estrutura social 

inscreve no individuo seu potencial para a saúde e a doença, bem 

como a forma como terá suas necessidades atendidas,

Com base nisto, a autora aponta para a grande contradi-- 

çao do sistema dE? saúde s "a doença se individualisa enquanto 

responsabilidade pessoal e se socializa quando se trata de justi

ficar a desigualdade de acesso ao cuidado".

Estas referências sao necessárias para se chegar a um 

entendimento acerca do trabalho em saúde: como intermediário en

tre o sujeito portador da necessidade e o objeto capaz de satis— 

faze-la. Por isso, Leopardi (1989, p.3) afirma que as açòes exe

cutadas por tais trabalhadores constituem uma "prática social, 

que abarcada por um setor especializado do sistema social (o Sis

tema de Saúde) tem como objeto de trabalho o individuo que possui 

a carência de saúde".

A partir desta breve caracterização do trabalho e de 

como o trabalho em saúde surge em resposta à necessidades de saú

de, é possivel nâo só rever nossos conhecimentos acerca do surgi

mento de profissSes da saúde, como a enfermagem e a medicina, co

mo também tentar compreender seu processo de trabalho atual. E 

claro que para isso ê necessário retomar pontos importantes que 

nâo foram apresentados na definição geral de trabalho.

Um destes pontos se refere á construção do saber que 

consolida determinada profissão acompanhando o processo de evolu

ção das ciências e da raciona 1 idade humana. No caso das profis

sões da saúde, tal saber cria diferentes concepçfles de saúde e 

doença que serão a base do processo de construção e desenvolvi-
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mento deste mesmo saber., numa. relação dialética entre saber— tra

balha ou seja teoria-prática.

Blank (1985), ao abordar o pensamento e a prática médi

ca, descreve como a medicina em seu processo de "cientifização" 

foi baseando sua prática em teorias do objeto do trabalho e como 

este foi se deslocando do sofrimento para o corpo individual, 

deste para a doença, até a transformação desta em manifestações 

ou quadro clinico. Com isto obteve-se a relação teoria-prática 

com um objeto que, despojado de seu significado social real, pas

sa a atender ao modelo político-ideológico de reprodução social.

Na verdade, tal teoria do objeto de trabalho se efetiva 

no paradigma cartesiano da saúde, também denominado de modelo mé

dico (Gonçalves, 1989), ou modelo biomédico (Capra, 1982), hege

mônico nas práticas de saúde da maioria dos países ocidentais, 

apesar do destaque que vem sendo dado ao modelo epidemiológico, 

principalmente nos países do terceiro mundo.

Tal modelo, fundamentado na concepção de doença como 

alteração morfo-fisiolóqica, surge com o objetivo de recuperar os 

corpos doentes para o trabalho à serviço do capital. Assim, os 

traba Ihadores da saúde têm como objeto este "corpo doente" que 

precisa ser tratado, curado, devolvido à normalidade. Normalidade 

esta, rigidamente estabelecida por critérios biológicos que man

tém uma dupla função, de padrão para as ações prescritivas e de 

instrumento do controle social dos corpos, já que passa a ser 

responsabilidade do indivíduo seguir as regras e normas ditadas 

pelo sistema, para se manter dentro da "normalidade".

Alguns avanços a este modelo dominante foram impostos 

por concepções que ampliaram ou mudaram o foco de análise do ho—
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mem e do seu meio ambiente. No entanto, na maioria das vezes, 

tai ampliação foi insuficiente, pois nao venceu a.fragmentação do 

homem em componentes biológicos, psicológicos-espirituais e so

ciais com consequente redução do social a mero "atributo" humano. 

Com isto se tornou harmônica a convivência de algumas destas con- 

cepçÊies ditas " in teqral izadoras" com o modelo médico, já que não 

questionavam os aspectos políticos-ideológicos do mesmo, Muitos 

destes movimentos dirigiam suas propostas a reformas e adapta- 

çftes do sistema oficial sem nenhum efeito objetivo na situação de 

vida do povo, ou propunham formas alternativas de tratar a doença 

que no entanto permaneciam desconhecidas para a maioria da popu

lação e distantes de sua realidade de vida,

0 que se assistiu neste processo de mudanças do setor 

saúde foram, no sistema oficial, repetidas tentativas de reformas 

que pouco significaram na melhoria das condiçfâes de saúde da 

grande maioria, já que permanecia a submissão das políticas so

ciais às políticas econômicas que, em nome do desenvolvimento, 

acirravam as contradições do sistema e negavam o direito à cida

dania. Desta forma, se alguns avanços eram alcançados, faziam 

parte de uma estratégia de atenuação de conflitos e de controle 

social.

Por outro lado, no contexto informal, o que a maioria 

dos movimentos alternativos em saúde têm conseguido ê se tornarem 

difundidos e acessíveis apenas a grupos minoritários, mesmo que 

muitos deles tenham sua origem no saber e prática popular, histó

ricamente expropriado e reciclado em nome de uma prática médica 

científica.



11

Na verdade, muitas foram as concepções e correntes de 

pensamento que influenciaram as práticas de saúde e embora não se 

possa negar a importância de muitas destas, em obter menores ou 

maiores rupturas e deixar claro as limitações e contradições do 

modelo biomèdico, cabe demonstrar que, enquanto as raizes mais 

profundas do processo saúde-doença são negligenciadas, mudanças 

realmente radicais e significativas não s'à'o efetivadas nas poli- 

ticas de saúde.

No entanto, deve-se reconhecer os ganhos obtidos nesta 

longa luta em defesa da vida e da saúde da população. Assistimos, 

embora de forma diferenciada nas diversas "realidades brasilei

ras" e com inúmeros entraves e dificuldades, o resultado do amplo 

movimento de reforma sanitária, que culmina atualmente com o 

processo de implantaçao do Sistema Unico de Saúde. Ds preceitos 

constitucionais que respaldam tais mudanças tiveram na 8 Confe

rência Nacional de Saúde um fórum decisivo, principalmente por 

ter representado a aliança dos setores profissionais progressis

tas com os movimentos populares, em torno dos principios básicos 

do projeto.

Se naquele momento foram visadas transformações profun

das, dada a incapacidade do sistema de responder à questão sani

tária e às inaceitáveis condições de assistência à. saúde da popu- 

laçao, hoje se visa assegurar que tais transformações sejam real

mente efetivadas, superando-se as discrepancias regionais e a 

retórica que oculta uma vontade política contrária à concretiza- 

çao da reforma sanitária e favorável à mercantilização da saúde.

Dentre as dificuldades atuais, aquelas dadas pela su

bordinação das necessidades de saúde à lógica da lucratividade
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capitalista podem ser parcialmente observadas em diferentes mo

mentos históricos das políticas de saúde, quando o governo, num 

movimento permanente de redimensionamento de sua .intervenção, ora 

amplia, ora reduz suas ações em termos de políticas sociais. Com 

isto, em alguns momentos, como no atual, surgem, com mais força, 

movimentos de estímulo à iniciativa privada, corporativização do 

sistema de saúde, desmoralização e esfacelamento dos serviços pú

blicos, numa tentativa do Estado se eximir de suas responsabili

dades fundamentais.

Isto se acentua em países como o Brasil, no qual, além 

do crescimento das demandas de saúde provocadas pela péssima dis

tribuição de renda e consequentes problemas sociais, tem a corpo

ração médica na decisão e comando das políticas oficiais do se

tor, numa postura elitista, e conservadora. Tal liderança se man

tém a custas de pactos políticos firmados com o objetivo de pre

servação da hegemonia, mesmo que contrários aos interesses e ne

cessidades populares.

No entanto, atualmente, exercícios de auto-critica do 

movimento sanitário reconhecem que a necessidade de garantia da 

intervenção Estatal no campo da saúde, de construção da consciên

cia sanitária, de apropriação do saber médico e do próprio corpo 

pelo paciente, de participação ativa na gestão pública, entre ou

tras, "mostraram-se tarefas cujas trajetórias não seguiam um rumo 

prefigurado" (Fleury, 1992, p.10). Isto revelou os limites teóri

cos dentro do próprio movimento sanitário que, ao enfatizar a 

responsabi1 idade Estatal em fornecer meios de consumo coletivos, 

circunscreveu a saúde como "bem desejável" e não deu a mesma ên

fase á saúde como "espaço estratégico de constituição do sujeito,



13

alianças e projetos sociais", (ibidem, p.31).

"Por outro lado, ao nâo questionar o modelo médico de 

atenção à saúde, o projeto reformador acaba por perder o seu con

teúdo de radicalidade democrática, de desalienaçâo, para enqua

drar— se como razão administrativa que, destematizando a potencia

lidade política e conflitiva deste processo, acaba por acarretar 

a passividade consumista dos cidadãos", (ibidem, p.10)

Setores da enfermagem, por sua vez, apesar de alguns 

movimentos mais progressistas e de tentativas de se firmar com 

autonomia ern relação ao modelo hegemônico no setor saúde, ¡nanti- 

veram-se, em geral, aliados à corporação médica, chegando até, 

muitas vezes, a abdicar de uma atuação decisiva, tanto a nível 

político como a nível de seu próprio ambiente de trabalho.

Foi assim que o enfermeiro, precisando se afastar de 

qualquer objeto de trabalho ou concepção de saúde-doença que re

metesse às questões sociais ou a necessidade de "aliança" com a 

população, se incorporou ao modelo médico, identificando o "corpo 

individual" como objeto de trabalho e preferencialmente, " o cor—  

po hospitalizado".

Ao contrário da medicina, conforme analisada por Blank 

(1985), que deslocou seu objeto de trabalho do corpo para as ma

nifestações da doença, parece que a enfermagem permaneceu com o 

corpo individual como objeto de trabalho, no entanto, com algumas 

diferenciações. Algumas dessas "diferenciações" se deram, pelo 

aprofundamento teórico nas ciências humanas de modo a "vestir" o 

objeto com diferentes roupagens, que passaram a ser exploraidas 

como dimens&'es do objeto.
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De diferentes dimensSes do objeto passou—se a uma pro

gressiva ampliação de atribuições, aludidas á integra1 idade da 

assistência e á valorização profissional, mas que não ocultaram 

uma teorização indevida e uma compartimenta1izaçSo do objeto e do 

próprio trabalho. Isto produziu um relacionamento razoavelmente 

harmônico entre saber e prática do enfermeiro X saber e prática 

médica., já que, muitas vezes, a busca de novos espaços nâo signi

ficava a defesa de interesses populares, mas sim, projetos corpo

rativos de conquista de uma aparente "igualdade" em relação aos 

grupos hegemônicos, de ampliação de privilégios e status, enfim, 

uma "identificação com o opressor" característica da ausência de 

um projeto politico de caráter crítico e popular que tivesse uma 

correspondente condução tecnicamente definida.

E claro que este processo não se deu de forma tão sim

ples, já que teve suas raízes nos primórdios da enfermagem e 

pr in c.i pa 1 men te no período de sua Institucionalização com base nos 

princípios Nightingelianos de organização religiosa e militar e 

de idealização da profissão como vocação nobre e altruista.

Analisando exatamente a institucionalização da enferma

gem é que Machado (1989, p.13) nos diz: "... a enfermagem se sub
mete ao trabalho médico, passando a ser uma atividade complemen
tar e atrelada á atividade médica. 0 saber médico começa a se 
estruturar tendo como objeto o corpo e a enfermagem se transforma 
em atividade para-médica, subordinada e dominada. 0 caráter dis- 
ciplinador da enfermagem reassume papel de destaque nos hospitais 
no sentido de pôr e manter a casa em ordem".

A autora levanta uma questão que, embora ainda não te

nha sido tratada neste trabalha, merecerá algumas considerações
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mais adiante: a existência de diferentes objetos, além do corpo 

.individual, ou em uma relação mais indireta com este, com conse

quentes diferentes processos de trabalho do enfermeiro, como por 

exemplo a "administração" direta ou indireta da assistência.

No entanto, antes de chegar a esta reflexão, ê necessá

rio concluir o que se refere aos modelos presentes atualmente no 

setor saúde, passando analisar o modelo chamado por Gonçalves 

(1989), de modelo epidemiológico.

Tal modelo concebe a doença como fenômeno social e por

tanto visa controlá-la através de instrumentos como o saneamento 

ambiental e a educação em saúde (sob o enfoque de orientação para 

a prevenção). Gonçalves (1989) aponta para a contradição exis

tente no modelo, representada por u.ma "dupla visão", pela qual 

pode ser tomado o fenômeno coletivo: - como natural à espécie 

humana (que por sua vez ê tida como homogênea), - ou como essen

cialmente social. Dai decorre reflexos politicos e tecnológicos, 

já que cada visão pressupõe diferentes modos de atuação prática.

Uma consequência prática da contraditória relação entre 

modelo médico e epidemiológico foi. a " coletivização forçada" da 

prática médica, de forma a expandir o campo de normatividade da 

medicina para a vida cotidiana de uma parcela da população quan

titativamente mais significativa, sem, no entanto, gerar um pro

cesso de viver mais autonômo, solidário e digno. Ou seja, os ser—  

viços de saúde necessitam não apenas de extensão de cobertura, 

mas principalmente, de transformação das relaçftes sociais que ne

le se estabelecem. E para isto, não basta ampliar o conceito de 

saúde, considerando-a resultante das formas de organização social 

da produção. Nas palavras de Vaitsman (apud Gallo, 1992, p.72): a
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saúde "é produzida dentro de sociedades que, além da produção, 

possuem certas formas de organização da vida cotidiana, da socia

bilidade, da afetividade, da sensualidade, da subjetividade, do 

lazer, das relações com o meio ambiente. E antes resultante do 

conjunto da experiência social individualizada em cada sentir e 

vivenciada num corpo que é também, não esqueçamos, biológico".

Gallo (1992) compartilha tal preocupação colocando que, 

ao privilegiar o planejamento como instrumento gerencial, o pro

cesso de reforma .institucional do setor saúde não introduziu uma 

nova. lógica prâtico-normativa, caracterizando não apenas uma ine

ficácia do ponto de vista contra hegemónico, como também uma fun

cional idade em relação à racionalidade capitalista.

Assim, longe de? uma definição, ou seja, de um modelo 

que responda à diversidade da situação, se constata a coexistên

cia de várias escolas de pensamento com maior ou menor influência 

no setor e, mais do que isso, urna pluralidade de interpretações 

no seio dos próprios modelos dominantes. Seja como for, ao longo 

dos anos, o setor saúde estruturou seu processo de trabalho de 

tal forma, que o produto deste processo passou a ser "um bem só 

consumivel individualmente, com o que o acesso a ele se torna pe

ça fundamental nas negociaçOes que parcialmente resolvem os con

flitos sociais" (Gonçalves ,1989, p.25).

Com estas reflexões pretendi demonstrar a íntima rela

ção dos processos de trabalho em saúde, sua organização, métodos 

e limites com os paradigmas que sustentam as práticas neste cam

po. Se tal reflexão não foi acompanhada de uma absoluta clareza 

ou de uma definição precisa, isto se deve à própria singularidade 

do momento que vivenciamos: de convivência de diversos projetos
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politicos, de substituição da certeza imposta pela análise das 

determinações pela angústia da constituição dos sujeitos políti

cos, seus projetos e estratégias» (Fleury, 1992)

Com clareza ou não, a tematização dos aspectos teóricos 

que permeiam o setor saúde e, portanto, o próprio processo de 

trabalho da enfermagem, foi requisito para retomar, agora, a 

questão da pluralidade de finalidades, objetos, instrumentos e 

produtos de trabalha.

Tais questões vem merecendo crescente interesse por 

parte da categoria e foram exploradas durante o 41 Congresso 

Eirasileiro de Enfermagem (1989) que, com o tema central "Os desa
fios da enfermagem para os anos 90", levou para o debate o pro

cesso de trabalho da enfermagem, (através de trabalhos realizados 

por Almeida, Rodrigues, Castellanos, Leopardi e Mendes.,'.

Para o desenvolvimento do sub—tema "A situação da en
fermagem nos anos 80" as autoras realizaram um levantamento dos 

congressos nacionais de enfermagem da década e conseguiram iden

tificar nos discursos da categoria diferentes objetos de traba

lha. Os objetos identificados foram:

- o corpo individual
- a organização da assistência
- a consciência dos indivíduos sobre saúde.

Os instrumentos identificados foram:

- para viabilizar o cuidado
- para possibilitar o processo administrativo
- para a educação em saúde
- para a produção de conhecimentos.



Já no sub.tema "Os desafios da enfermagem para os anos

90" as autoras buscaram identificar as possíveis direções da en

fermagem para os anos 90 . Km dos desafios levantados foi "Com

preender o trabalho da enfermagem no conjunto das Práticas so

ciais e, internamente, nos seus diferentes momentos".

Este desafio foi também apresentado como base e pré- 

condiçao para o encaminhamento de um segundo desafio, o de "cons

truir um projeto político para a enfermagem no sentido da reali- 

zaçao de seu trabalho, de modo que alcance a valorizaçao e reso- 

lutividade desejadas" (Castellanos et ali, 1999, p.150).

Para subsidiar o aprofundamento da questão, o grupo 

analisou o processo de trabalho em enfermagem no modelo de saúde 

individual e coletiva. E importante resaltar alguns pontos que 

emergem daquela análise e qu.e sao de interesse para este estudos 

que o modelo de trabalho em saúde coletiva não tern 

firmado tão concretamente os seus "momentos", o que tem levado à 

existência de diferentes processos de trabalho,, executados por 

diferentes profissionais, entre eles o enfermeiro;

- o processo de trabalho em saúde individual se insere 

no processo de saúde coletiva, enquanto atividade meio;

- a busca de articulaçao entre os "momentos" individual 

e coletivo do processo de trabalho do enfermeiro passa pela ope

racional i zaçao da articulaçao entre a natureza e o social, o in

dividuo e o coletivo, o sujeito e a estrutura, etc. ;

- o processo de trabalho de enfermagem em saúde coleti

va está em construção e necessita, para sua organizaçao tecnoló

gica, recriar modelos de processo de trabalho que contemplem ob

jetos e fina1 idades coletivas. Ornei las (1989), ao debater este
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mesmo tema, reconhece que o que há de novo no estudo do processo 

de trabalho de enfermagem é a exigência de um novo modo de perce

ber a realidade e a produção de conhecimentos. Segundo a autora, 

a produção de conhecimentos sobre o processo de trabalho da en

fermagem, seus objetos, instrumentos e finalidades implica em re

pensar a totalidade de sua condição de prática social. E isto, 

implica num modelo teórico de conhecimento que tenha " a preocu- 

paçao de ver o problema com um novo olhar, um olhar histórico, 

que nao escamoteie os conflitos, as contradiçoes, as relações de 

poder, as lutas por hegemonia, as superações, em suma, o processo 

de mudança inerente ao social" (ibidem, p.172).

Outro ponto fundamental na análise do processo de tra

balho em saúde ê a divisão social e técnica do mesmo. Se a en

fermagem buscou sua agregação ao modelo dominante, é lógico supor 

que também tenha reproduzido a divisão do trabalho em momentos 

dicotomizáveis, como no conjunto dos processos de trabalho res

ponsáveis pela reprodução da estrutura social. Embora nem sernpre 

reconheça isto, pois idealiza um trabalho "integral", a enferma

gem e outras profissBes da saúde se submeteram à "separação do 

processo de trabalho em seus momentos de projeto e execução, em 

momentos "mais intelectuais" e "mais manuais"... onde o controle 

dos momentos "mais intelectuais garante o poder sobre o conjunto 

do processo" (Gonçalves, 1986, p.26).

Mais do que se integrar a esta dinâmica, o enfermeiro a 

reproduz como forma de legitimar-se como o "intelectual" do pro

cesso, aquele que manterá o saber e portanto o poder sobre os de

mais membros que participam do processo de trabalho da enferma

gem. Isto se confirma com a leitura de trabalhos como o de Ornei-
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las (.1.98.1), Germana (1985), Miranda (1987), Almeida e Rocha 

(.1.989), Leopardi (1991), Wendhausen (1992), Kleba da Silva 

(1992), entre outros.

Miranda (1987, p.100), por exemplo, ao analisar as re- 

laçòes de poder que ocorrem dentro do hospital, relata que a en

fermeira "legitima o seu poder e saber, mantendo a ordem". Ou 

seja, "a enfermeira se transforma em efeito e em autora especifi

ca deste poder". Poder que, segundo a autora, se reproduz; não sò 

através da equipe; de enfermagem que lidera, mas através do pró

prio corpo do doente.

Novamente, o corpo individual retorna á cena, desta 

ves não como simples objeto de trabalho, mas como objeto de domi

nação e controle, de justificação do saber e poder do enfermeiro.

Miranda (1987, p.35) refletindo acerca de como tal ten

dência foi se constituindo ao longo da história da enfermagem no 

Brasil, sugere que "articulando o saber médico com as práticas e 

as políticas de saúde vigentes, com as questòes sócio econômicas 

da época e a economia emergente, talvez seja possível mostrar co

mo a enfermagem, em vez de ser quem libertou e estimulou a saúde 

da população, foi exatamente a marca da radicalização de um pro

cesso de dominação e de controle político da doença e do doente, 

que começou muito antes dela".

Num trabalho com um objeto de pesquisa diverso percebe- 

se uma conclusão bastante similar: Germano (1985), ao analisar a 

direção .intelectual, cultural e ideológica veiculada pela ABEn- 

REBEn no período 1955-1980, constata ter sido esta, acritica e 

conservadora, buscando obter o consenso entre os associados para 

as políticas e açOes do Estado. Falando no que consistiu tal di-
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reçâo intelectual;, Germano (.1985, p.105) diz: "em primeiro lugar 

em conceber o social e a sociedade despojados de conteúdo histó

rico e de conflitos sociais... Em segundo lugar o Estado é conce

bido como uma entidade paternal, inquestionável, afinal como um 

autêntico guardião do bem comum e não como uma instância de domi

nação; por isso mesmo a ABEn mantém com o Estado relação de cola
boração irrestrita e também de subordinação"

Considerando que a análise de publicações de uma enti

dade representativa da classe pode indicar o pensamento dominante 

em urna época, se torna mais compreensível o papel que o enfermei

ro desempenhou e que na maioria dos casos ainda desempenha na so

ei: i e d a de b r a s i 1 e i r a .

No entanto, sabemos que não foi por acaso que o traba

lho do enfermagem assim se estruturou e que apesar de lideranças 

intelectuais estarem, nos últimos anos, empenhadas em imprimir 

novos rumos a profissão, esta não será uma tarefa fácil e isola

da, mas necessita, para que ocorra, estar engajada num processo 

de mudança maior, que envolva o trabalho em saúde em geral e as 

próprias bases da organização social.

Iniciar este trabalho com uma rápida abordagem do pro

cesso de trabalho em saúde e de enfermagem teve o propósito de 

apresentar noções qerais acerca do trabalho humano; as necessida

des que determinam o surgimento do trabalho em saúde; como este 

se desenvolve a partir de concepções de saúde-doença e de teori

zações sobre seu objeto; como a enfermagem constrói seu saber e 

sua prática de forma a manter a hegemonia de um modelo e de uma 

classe, se tornando uma peça do dispositivo de reprodução social; 

e de como, apesar disso, vem procurando abrir novos caminhos para
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a profissão a partir da reflexão crítica do seu próprio processo 

de trabalho.

2.2. A EDUCAÇAO EM SADDE s UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇAO

Ao se tomar a prática educativa em saúde sob a perspec

tiva de um processo de trabalho também da. enfermagem, transparece 

uma .idéia de "diferenciação" do processo de trabalho "educar" corn 

relação a outros processos de trabalho como "cuidar” ou "adminis

trar". No entanto, a. intenção não é de colocar as açcíes educati

vas em um espaço específico, como se não estivessem embricadas em 

qualquer que seja o processo de trabalho. Ao contrário, se deseja 

evidenciar que "saúde e educação são práticas sociais articula

das" (Cardoso de Melo, 198/', p . 29 ) e que o enfermeiro, corno pro

fissional da saúde, não pode mais se negar a assumir os refle

xos desta articulação na sua prática. Em outras palavras, a di

ferenciação entre os diversos processos de trabalho do enfermeiro 

é uma exigência de ordem teórica, no sentido de que a profissão 

precisa refletir criticamente sua prática, desmistificar as dife

rentes visões acerca do objeto de trabalho que est.ão determinando 

as mais variadas finalidades e processos de trabalho.

0 objetivo deste estudo é, exatamente, procurar desco

brir no que se diferencia o processo de trabalho "educar" cios de

mais processos cie trabalho um pouco mais estudados pelos profis

sionais. Qual é o seu objeto de trabalho ? Que teoria e que ins

trumentos devem ser desenvolvidos para guiar seu trabalho na di-
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Numa análise histórica da trajetória da educação em 

saúde no Brasil., Cardoso de Melo (1937) aponta para o fato do 

surgimento da necessidade de educar para a saúde, por exigências 

de ordem do capital e do trabalho, com o desenvolvimento do capi

talismo. Para manter o corpo do trabalhador sadio para a produ

ção, o Estado amplia suas funções e passa a se reaparelhar para, 

ao mesmo tempo., através de políticas sociais., atender as imposi- 

çòes do desenvolvimento económico e também camuflar as distorç&es 

geradas pelo modelo desenvolvimentista, adiando e controlando 

conflitos com as classes populares sacrificadas.

Foi assim que, a exemplo da educação geral, a educação 

em saúde passa a compor o conjunto de mecanismos de reprodução da 

ordem capitalista. Ou seja, passa a ser mais uma estratégia de 

ocultamente das reais causas das distorçoes sociais, adaptando o 

individuo e integrando-o aos interesses da minoria que detêm o 

controle dos meios de produção; alienando-o, não só do seu traba

lho, mas até de seu próprio corpo, mantido sob controle como pro

va da superioridade do sistema frente a qualquer iniciativa de 

mudan ça„

Cardoso de Melo (1989, p.151) afirma que a educação sa

nitária foi incorporada ao setor saúde como "o conjunto de ativi
dades que, em situaçÊJes de ensino no interior dos serviços, nas 
escolas e na comunidade, teria por função mudar comportamentos, 
crenças e atitudes prejudiciais á saúde, mantendo assim a popula
ção no interior das normas estabelcidas pela ordem médica"

O que se percebe é que a educação em saúde sempre este

ve presente, com maior ou menor destaque, nas políticas oficiais



de saúde,, mas que, apesar das mudanças no discurso, na grande 

maioria das práticas, permaneceu o caráter normativo, didático, 

de transmissão de informações sanitárias acri,ticas, sem questio

nar nem as próprias relações de poder presentes ern tais práticas 

e, muito menos, o contento histórico-socia1 em que se inserem.

Partindo da idéia de Carvalho (1981) de que toda forma 

de intervenção repercute no plano objetivo (problemas concretos 

da população) e no plano subjetivo (modo de perceber ou interpre

tar estes problemas), pode-se pensar em intervençftes conservado

ras ou transformadoras em relaçao ao nivel de consciência social. 

Contrapondo análises históricas da educação em saúde com as difi

culdades práticas atuais, percebe-se que, no interior dos servi

ços, tais práticas sofrem os ranços históricos, concentrando-se, 

ainda, na transmissão de normas higiênicas e na disciplinarização 

da ocupação e uso dos próprios serviços, o que as caracterizariam 

como formas de intervenção conservadoras da consciência social,,

Não se pode negar que a influência do modelo epidemio

lógico nas políticas de saúde ampliou, o foco de análise e de ação 

cias mesmas, mas nem por isso podemos esquecer que palavras como 

' ’ p a rt i c: i p a ç S o ! 1 , '11 r a n s f o r m a ç â o d a r e a 1 i d a d e " „ f a c i 1 m e n t e incorpo— 

r a ci as ao nível do discurso, pouco dizem se não analisadas dentro 

cio projeto político que as emprega. Assim, participação pode 

ser buscada como forma de cooptação e legitimação popular a pro

gramas pré-estabe1ecidos, que não foram "decididos" de forma par—  

ticipativa, mas que podem ser participativamente "executados", ou 

pode ser transformada "num emaranhado de regulamentações adminis
trativas e burocráticas de como a população deve agir no interior 
das instâncias de saúde".(Rosa, 1989, p.XI). Da mesma forma a



"transformação da realidade" pode ser buscada através da mudança 

dos individuos que "não conscientes de seu compromisso" com a 

saúde e a sociedade são os "responsáveis" pelos problemas sociais 

e o fracasso das políticas que visam corrigir os mesmos.

Se com o avanço de novos paradigmas de ciência, deter

minando novos modelos na área da saúde e educação, a educação em 

saúde passa também a ser vista em seu potencial transformador e 

de desenvolvimento da consciência crítica da população acerca de 

si e de sua situação, isto não impede que coexistam, num mesmo 

espaço, discursos avançados e práticas conservadoras.

Por outro lado, o processo de construção da cidadania 

nos países do terceiro mundo tem revelado a emergência de movi

mentos sociais como novas frentes de mobi 1 izaç'ôes e lutas popula

res, além das já presentes em movimentos políticos sindicais e 

partidários. Com isto, além dos "olhares científicos", estes mo

vimentos devem atrair também o interesse dos profissionais que 

desejam uma prática realmente atuante a nivel das transformações 

sociais de interesse popular»

Esta postura requer o reconhecimento de dois campos de 

luta: um dentro das instituições e outro fora dela, no seio das 

organizaçftes populares. Campos estes que, apesar de possuírem di- 

namicidade próprias, interagem e se articulam de várias formas, 

em torno de um projeto de. sociedade. Isto propicia, por um lado, 

a ocupação de espaços importantes para o avanço deste projeto e a 

infiltração, para dentro do "mundo institucional", da prática or—  

ganizativa construída no cotidiano dos movimentos contra-hegemó- 

nicos. Por outro lado, corre-se o risco deste relacionamento, ao 

se oficializar, desviar-se de seu conteúdo autônomo e democrático
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e levar ao recrudescimento da manipulação, burocratização e domi

nação presentes nas práticas atuais. Principalmente porque não se 

operaram mudanças no nivel mais micro (mas também decisivo); nas 

relações mesmas entre profissional e população, terapeuta e pa

ciente, educador e educando.

A superação de tais riscos passa, obrigatoriamente, pe

la definição do significado que queremos dar à educação em saúde 

e, a partir dai, assumi-la como um processo de trabalho que exi

girá rupturas com muitos dos conceitos e idéias presentes na. pro

fissão e no setor saúde, adquiridos desde a formação profissional 

e reforçados ao longo da prática.

Para responder a. este desafio, precisamos compreender 

melhor nosso trabalho e aprofundarmos aspectos já estudados, in

clusive alguns que se referem especificamente ã enfermagem. Sobre 

o preparo profissional para a prática educativa em saúde, por 

exemplo, Ornei las (198.1, p. 14) d.iz: "a transmissão de pressupos
tos da educação em saúde aos profissionais da área, em geral ê 

realizada num sistema metodológico que não viabiliza critica ou 
acréscimos - tende a transformar esses traba1hadores em agentes 
ideológicos e instrumentos de controle social, na medida em que, 
no exercício de sua função, esses profissionais executam uma ta
refa que contribui para a manutenção da ordem social vigente."

Cocco (1988), ao realizar uma revisão bibliográfica so

bre "o enfermeiro e o ensino não formal em saúde" comenta que não 

encontrou um discursa compatível com as novas tendências na área 

(socialização do saber e fracionamento do poder, cliente como 

participante ativo, etc.). A autora conclui que embora no discur

so se mostre a enfermagem como prática social e a saúde como um



conceito amplo, "o enfermeiro não tem consciência da amplitude de 

sua atuação profissional, continuando dentro do perfil hospitalar 

clássico das últimas décadas, utilizando apenas o saber técnico 

da profissão" (ibidem, p.55),

Talvez, isto, em parte explique as razoes da grande 

maioria dos trabalhas de enfermagem acerca do tema educação em 
saúde focalizarem-se na educação como uma "parte” da assistência 

a determinados tipos de clientela (gestantes, diabéticos, crôni

cos , aidéticos etc.). Sem entrar no mérito de tais trabalhos, ê 

incontestável a aderência dos mesmos; á própria prática profissio

nal, que baseada, no modelo médico individual tem a educação como 

etapa e meio de ensinar normas saudáveis de vida,, promovendo o: 

auto cuidada e ou a adaptação do individuo.

Exemplo disto são os trabalhos cie Candeias (1981), Do — 

mingues ( 19S.1 ) , Kamiyama (1982), Vargas (1983), Silva (1985), Ce- 

zareti est al (1988), Utyama et. al (1989) , Whitaker et al (1989), 

Moraes e Silva (.1991), Guerra et all (1991). Outros trabalhos, 

como os de Velasquez et al (1986), Manfredi (1988), Cozzupoli e 

Barbieri (1988), Olivi et al (1990) e Veronezi et al (.1991), em

bora ampliem o entendimento de educação em saúde como instrumento 

de trabalho em saúde coletiva ou pelo menos em problemas de saúde 

mais diversificados (e sua prevenção) e tentem relacionar saúde à 

questûes sociais, não conseguem romper com as práticas normativas 

e autoritárias tradicionais.

Outra vertente de autores, além de romper apenas apa

rentemente com esta mesma postura comportamen ta 1 .ista , persiste em 

defender a educação em saúde como prática exclusiva de um espe

cialista; o educador em saúde. ( Pereira, 198.1, Rice, 1985, Rice e



C: a n d e .i. a s , .19 S 9 ) „ C a n d e i. a s , A h u. j a mra e F e r e i r a (1991) che g a m a. 

propor urn delineamento do papel destes especialistas em sete res— 

po n s a b i 1 i d a d e s , s u b d i. v i d i d a s e rn competências e su b~ competências 

que trompar t i men ta 1 i zam e ordenam o processo educativo em saúde.

No entanto, é preciso diferenciar trabalhos propostos 

por enfermeiros e outros profissionais da área, que realmente têm 

buscado referenciais teóricos que subsidiem uma pirática educativa 

diversa e mais crítica, de outros tantos que se difundem em novas 

"roupagens", incorporando as palavras de ordem dos discursos ino

va cio res, mas que? nSo superam o modelo médico individual.

A conclusão semelhante chega Jara (.1981, p. 6 — 7), que 

analisando a educação popular na América Latina, considera que a 

extensão e vulgarização de conceitos divulgados por Paulo Freire 

(reflexão, diálogo, educação libertadora, conscientização etc.) 

tem levado a experiências distintas e significados ambíguos, do 

que se chega a concluir em alguns casos que, "primeiro ê preciso 

criar a consciência para depois impulsionar a ação consciente", G 

autor afirma ser "impossível gerar uma consciência critica so

mente a partir do diálogo e da reflexão, pois ... opção política 

é indesligável de qualquer prática educativa ... e que ... a pe

dagogia popular nasce, se desenvolve e encontra sentido, só co

mo parte integrante da ação política.

Dentre os autores da área da saúde que têm impulsionado 

a reflexão crítica da educação popular e saúde, vale ressaltar os 

trabalhos de Carvalho (1931), Cardoso de Mello (.1981, 1987, 

1989), Ramos (1986), Vasconcelos (1987, 1989), Rosário Costa 

(1987, 1989), Merhy (1987), Fantin (1.989), Smeke (1990), Valia e 

Stotz (1991), entre outros. Especificamente na enfermagem desta



cam-se trabalhos como o de Ornei las (1981), Silva Pinto (1983), 

Rocha e Angerami (.1988), Cocco (1988, 1991), Ide (1990), Wendhau- 

sen (1992) e Kleba de Silva (1992).

Através de trabalhos como estes foi-se reconstruindo o 

local ocupado pela educação em saúde como componente das políti

cas oficiais, o que fundamentou a crítica e a busca de práticas 

educativas alternativas. Outro avanço obtido foi a articula

d o  do tema "educação em saúde", - antes ligado a aspectos com- 

portamentais e métodos didáticos prescritivos — a questSes como 

participação, cidadania, movimentos sociais, recuperando, enfim, 

seu sentido político.

O que se percebe, numa análise geral da produção cien

tífica mais progressista sobre o tema, é a forte influencia dos 

referenciais marxistas e em especial gramscianos. Além disso, 

e d lá c a d o r e s e p e n s a d ores b r a sileir o s c o mo P a u 1 o F r e .1 r e , 8 a v i ani, 

Gadotti , Lib'âneo, Cur y , Brandão, I arm i, entre outros, muito con

tribuíram no processo de reelaboraçào teórico-prática da educação 

e m s a ú d e n o B r a s i 1 .

Wendhausen, por exemplo, relata uma experiência que 

torna clara a concepção de educação em saúde como instrumento po

lítico capaz de capacr.itar para ações cc.jnsci.entes e para a luta 

pela melhoria das condiçftes de vida. Coloca, também, o profissio

nal enfermeiro na posição de educador e "intelectual" que, com

prometido c.om a criasse operária, participa do processo de refle

xão e ação sobre a realidade, na perspectiva de sua transforma

ção. Este trabalho, assim como o de Queiroz e Egry (1988) e o de 

Ghiorzi (1991), encaminham propostas metodológicas para a prática 

de enfermagem fundadas no materialismo histórico e dialético.
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Já trabalhos como os de Rosa (1989), Cocco (1991) e 

Kieba da Silva (1992) tratam-se de pesquisas que visam desvendar 

concepç.Ôes e práticas educativas em saúde, deixando à mostra suas 

incoerências, incertezas e potenciais. Cocco (1991) preocupa-se 

em abordar a ideologia do enfermeiro na prática educativa em saú

de coletiva, ressaltando suas representaçftes quanto à saude e 

educação, a influência do aparelho formador e a contradição entre 

prática idealizada e prática realizada. Um dos fatos apontados ê 

a forma do enfermeiro conceber a educaçào em saúde como atribui

ção ditada pela instituição, com finalidades curativas e carac

terizada pela informação e "doutrinação". Constata, também, que 

mesmo ao privilegiar a prática educativa como espaço de conscien

tização e libertação, os enfermeiros dificilmente conseguem supe

rar urna "consciência ingênua", práticas autoritárias ou p seu cio- 

democráticas e, até mesmo, um discurso pouco elaborado.

Rosa (1989, p.114—115) respondendo a questão: "Educação 

em Saúde nos Serviços de Saúde: falácia, realidade ou utopia?" 

conclui: "... a Educação em Saúde, quando reduzida a mero instru

mento ou recurso, como historicamente ocorre no interior dos Ser

viços de Saúde, cumpre mal seu papel de reprodutor e, de maneira 

deficitária, o de democratizar os conhecimentos ditos científi

cos. . . Do ponto de vista institucional [diminuição das taxas de 

morbidade e mortalidade de populaç'ô'es alvo]. . .pode-se considerar 

numa perspectiva linear como tendo alcançado os objetivos a que 

se propunha. Já sob a perpectiva da população,... avalia—se este 

serviço como falacioso, por induzir a população a pensar que o 

não cumprimento das regras estabelecidas do bem viver ê responsá

vel único pela perda da saúde". Conclui, ainda, pelo potencial da
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educação em saúde no despertar do sujeito coletivo para a con

quista de seus direitos, transformando a utopia em realidade.
Kleba da Silva (1992, p..100), também preocupada com a 

inserção do processo educativo na assistência institucional izada, 

acaba por concluir que a Unidade Básica de Saúde é um “espaço de 

criação num processo de aprendizagem" que é desencadeado no coti
diano das relaçftes entre profissionais e clientela. Nas táticas 

aprendidas pela clientela frente a situaçúes como solicitar as

sistência ou ter seu "(re)agir sufocado", a autora identifica 

formas de enfrentamento indicadoras do potencial educativo destas 

relaçSes. Na perspectiva de uma "educação para a cidadania" seria 
necessário recuperar o diálogo, a criatividade e a part, i ci pação, 

mas, sobretudo, vencer uma prática em que o profissional, "o téc

nico da disciplina", cala seu saber, media a negação institucio

nal e resume a ação educativa a "tu perguntas, eu respondo, tu 

ficas satisfeito" (ibidem, p.101).

Trabalhos como estes devem alertar os profissionais de 

enfermagem, no sentido que apontam para questões que, necessaria

mente, precisam ser trabalhadas e transformadas no percurso da 

construção de uma nova prática educativa em saúde. Ao final desta 

revisão ressalto um destes desafios, a necessidade de superar o 

fato apontado por Cocco (1991) e confirmado pela leitura de Kleba

da Silva (1992); - Os profissionais de enfermagem tém dificuldade
/de analisar sua própria prática e não demonstram amadurecimento 

teórico-metodológico para a definição de projetos políticos con- 

tra-hegemônicos, continuando a tomar a educação em saúde como 

atividade institucionalizada, empírica, não reflexiva, rotinizada 

e complementar ao ato médico e aos programas oficiais do setor.



Ill - METODOLOGIA

1. TIPO DE ESTUDO

Este estudo foi realizado sob forma de ensaio teórica, 

onde sSo apresentadas reflexões de temas ou categorias de análise 

emersas de pontas controversos, críticos ou lacunas da literatura 

básica sobre o processo de trabalho de educação em saúde, de mi

nha experiência profissional e de estudas, reflexões e experiên

cias realizados durante o curso de mestrado.

0 que pretendi com o ensaio teórico de tais temas, lon

ge de construir uma "tese panorâmica" (Eco, 1989, p.7), foi pro

curar apresentar uma penetração ou recorte original no sentido de 

superar os niveis descritivos através do "confronto teórico" (De

mo, 1.937, p .24 ) , o que exigiu uma delimitação e definição rigoro

sa dos temas, mesmo que para o aprofundamento destes, outros, 

também importantes, tenham sido omitidos ou utilizados apenas co

mo pan o de f un d o ou e 1emen tos contextuais.

Tais temas ou categorias de análise foram redemarcados 

ao longo do processa de construção do estudo , tendo como propos

ta se alcançar um referencial teórico que contribuisse para o co

nhecimento do trabalho em educação em saúde. Com isto esperei 

contribuir, também, para respender a urna necessidade da enferma

gem em seu desenvolvimento científico e político.



0 ensaio teórico é definido por Severino (1986, p. 194) 

como "uma exposição lógica e reflexiva e em argumentação rigorosa 

com alto nivel de interpretação e julgamento pessoal". E um dos

tipos de estudo que faz parte da linha de pesquisa denominada 

teórica ou conceituai e que, segundo Demo (1987, p .2 3 ), "é aquela 

que monta e desvenda quadros teóricos de referência".

Embora dentre as pesquisas teóricas, o ensaio se carac

terize por uma maior liberdade do autor em defender posiç&es sem 

um rigoroso aparato bibliográfico e empírico, foi imprescindível 

que se apoiasse em princípios de cientificidade e que não dispen

sasse o rigor lógico e a coerência de argumentação (Severino, 

1936, p.195).

Para tanto, procurei basear meu estudo em critérios de 

cientificidade amplamente aceitos, como os apresentados por Demo 

(1981, p.14), Salomon (1979, p.135) e que sSo destacados por Eco 

(1989, p„21-23), ao dizer que o trabalho científico deve apresen

tar um objeto reconhecível e definido, dizer sobre este objeto 

algo que ainda nâo foi dito ou rever sob diferente ótica o que já 

se disse, ser útil aos demais estudos e fornecer u.ma continuida

de pública.

2. METODO DE ABORDAGEM

Compreendo que a definição da metodologia de uma estudo 

científico deve levar em consideração nâo apenas os critérios de 

cientificidade, mas a natureza do problema ou especificidade do 

objeto de investigação, de forma a melhor atender as necessidades 

do pesquisador.



Segundo Demo (1987, p.93), embora sempre baseadas em 

estruturas lógicas, o que distingue as abordagens metodológicas ê 

a dose de manipulação lógica, as concepções de realidade subja

centes , os compromissos ideológicos , as maneiras de classificar 

e recortar fenômenos e os modos de priviligiar faces especificas 

dos mesmos. Assim, dentre os distintos métodos científicos basea

dos em diferentes concepçòes de mundo e de ciência, optei por uma 

abordagem dialética, tomada aqui., não como única, exaustiva ou 

suficiente metodologia para explicar toda a realidade, mas como 

possibilidade metodológica que favorece a critica, a criatividade 

e a sensibilidade necessárias ao se por em questão fenômenos so— 

c .i ais.

Desta forma, os pressupostos fundamentais da dialética., 

longe de serem utilizados como esquemas rígidos de simplificação 

exp 1 i c. a t i V  a , fornecera m , n o dize r d e D e m o ( 19 8 7 ,, p „ 8 8 ) "expedien

tes metodológicos para destacar relevâncias"

O método dialético tem levada a diversas interpretações 

e iTí o d o de api i cacao c i^n 1111 cas i, ¡ti e s íti o p o r g u e ,, a concepção de u.m 

universo e sociedade que o fundamenta, qual seja, o materia 1 ismo 

histórico e dialético, vem sendo amplamente discutido e reavalia

do nos últimos anos.

Portanto, explicito algumas característi.cas da metodo

logia dialética, extraídas de Demo (1987, p. 90—1.01) que esclare

cem a minha perspectiva e entendimento sobre a mesma:

- problemática com maior inteligência a relação entre sujeito e 

objeto, superando posições mecânicas e esteriotipadas ligadas a 

visões estáticas da objetividade e da neutra1 idade, reconhecen

do o conhecimento como processo;



responde melhor è dinâmica histórica, através de um instrumen

tal também dinâmico de captação;

aceita a realidade e a ciência como produtos não acabados e po

de conviver criativamente com a processualidade histórica', 

transportando para dentro de s.i mesmo essa característica, su

perando o dogmatismo e entendendo-se como pesquisa, indagação, 

critica e autocrítica;

encontra um certo meio termo entre condicionamentos objetivos 

da realidade e a possibilidade de prolongar a história através 

da iniciativa do homem (relação objetividade subjetividade), 

regularidades descontinuidades, factualida.de possibilida

de) ;

propfte a visKo da totalidade, no sentido de esforçar-se por re

cortar menos a realidade e de não formaliza-la em partes estan

ques (a percepção do todo se opòe a visão fragmentária, unila

teral, independente, imediata e linear do senso comum); 

é capaz de captar não só os condicionamentos materiais da ação 

humana. mas igualmente as formas de representação e posiciona

mento social e o político-ideológico como esfera da ação humana 

(recupera o homem como ator na história e portanto é capaz de 

entender fenômenos qualitativos, profundos e não mensuráveis); 

é uma metodologia crítica e autocrítica, como requer a dinâmica 

da realidade social, pois não se satisfaz com a realidade apa

rente e posturas fechadas, proporcionando a polêmica construti

va, a visão mu. 1 ti facia 1 , pluridimensional e se mostrando capaz 

de questionar radicalmente o real ("as potencialidades da rea

lidade social podem ser cons ide radas teoricamente ilimitadas" 

Demo, 1981, p.164).



3 .  P R O C E D IM E N T O S , R E C U R S O S  E  T E C N IC A S

ü ensaio teórico foi desenvolvido através dos seguintes 

procedimentos.

A -- Seleção e revisão crítica de literatura relevante relacionada 

ao tema educação em saûde e processo de trabalho em saúde e 

especificamente da enfermagem»

B -■ Seleção e apresentação de um referencial teórico que, coeren

te ao método de abordagem dialético, enriquecesse o processo 

ref 1 ex i vo-argumen ta ti vo , bem como construir pontos de rela

cionamento deste referencial com a temática proposta. Neste 

sentido, o estudo buscou construir uma relação significativa 

do referencial de Agnes Hei 1er acerca do "cotidiano" com a 

prática educativa em saúde 

C - Reflexão crítica sobre temas ou categorias selecionadas sobre 

o objeto de estudo. O que se deu através da exploração de 

duas temáticas específicas! "o estereótipo do individual e do 

coletivo" e o "processo de trabalho de educação em saúde", 

tomado em seus momentos básicos.

D - Proposição de elementos para um referencial teórico metodoló

gico aplicado ao processo de trabalho de educação em saúde. 

Tal proposição se deu pela reconstrução de três categorias 

que permearam o estudo e que são apresentadas como elementos 

fundamentais para a elaboração deste referencial. Neste pro

cedimento foram também utilizados novas referências teóricas 

e uma síntese ilustrativa de algumas indicaçòes e contribui

ções do estudo.



O processo lógico de análise foi essencialmente deduti

vo embora não se abandonasse o processo indutivo, manifesto desde 

as motivações empíricas presentes na escolha dos temas de análise 

e no seu relacionamento com minha percepçSo e experiência pes

soal, Segundo Salomon (1979, p.140) o método dedutivo se destina 

a demonstrar e justificar, exige recursos lógicos discursivos e 

gera enunciados analíticos pois, "move-se do geral para o parti
cular, do abstrato para o concreto" (ibidem, p.148).

Respaldada pela relativa liberdade metodológica que es

te tipo de estudo permitiu, procurei explorar diversas possibili

dades técnicas que melhor se adequaram as necessidades e objeti

vas do mesma. Neste sentido foram empregados alguns recursos e 

técnicas sugeridas por Salomon (1979), como por exemplo; - enun

ciados analíticos; - enunciação clara, e precisa do problema e da 

tese; - exame de trabalhos anteriores, - argumentos adequados á 

natureza do problema, - exame de contra-argumentos, - inferência 

d e d u. t i V  a , entre o u t ros.



I V  -  E N S A IO  T E O R IC O  - E S T R U T U R A  T E X T U A L

C A P IT U L O  I  -  O C O T ID IA N O

1 . 1 .  UNA A P R O X IM A Ç Ã O  COM O FOCO D E R E F L E X P íO  : O C O T ID IA N O

O tema de estudo deste trabalho é o processo de traba

lho em educação em saúde sob u.m foco especifico, o cotidiano. Co

mo trata—se de uma reflexão, é necessário apresentar a perspecti

va teórica e os conceitos envolvidos na análise a que me propo- 

n ho.

Na verdade, nesta explicitação teórica procurarei tra

duzir, de forma bastante sintética, o rico referencial produzido 

por Agnes Heller (1). Minha opção por tal referencial se deu por 

considerar relevante a contribuição que esta pensadora dá, frente 

ás interrogações que se faz ao marxismo atualmente e por sua op

ção em realizar uma re-leitura do mesmo, com base na relação en

tre ética e sociedade. Um marxismo que busca explorar novos te

rnas, que não transige da prioridade do sujeito, que recupera as

-(1)- Agnes Heller é filósofa húngara integrante da escola de Budapeste, forsada por discípulos de Georg Lu
kács, de que® foi especial assistente e colaboradora.



dimensões do indivíduo, da qualidade de vida, da liberdade, da 

felicidade, da vida cotidiana e dos problemas da existência.

A profundidade da obra de Heller, seu cunho político- 

filosófico, torna complexa a tarefa a que me proponho, mas seu 

pensamento é tão estimulante e novo que julgo ser imprescindível 

aplicá-lo aos estudos do campo específico da saúde. Desconhecendo 

trabalhos na área de enfermagem que utilizem, especificamente, 

este referencial e aproveitando—me da oportunidade de exercício 

teórico que a metodologia deste trabalho me oferece, relevo as 

prováveis limitações que se impõem, esperando que esta reflexão 

contribua para novos trabalhos sob esta perspectiva.

Segundo Heller (1991, p.19), "a vida cotidiana é o con

junto de atividades que caracterizam a reprodução dos homens par

ticulares, os quais, por sua vez, criam a possibilidade da repro

dução social."

Para o entendimento da vida cotidiana é necessário 

apresentar algumas noções relacionadas ao entendimento do ser hu

mano, como as de particularidade, individualidade e generalidade.

Segundo este referencial , se diferencia o significado 

de particularidade e individualidade. A particularidade diz res

peito à vida comum de t.odo o homem que, a parti.r do cotidiano se 

desenvolve e dele não se desloca, é aquilo que o torna centrado 

sobre si mesmo, sobre suas necessidade de sobrevivência, seus de

sejos, seus problemas, suas percepções pessoais. Já a individua-

1 idade "ê desenvolvimento, ê devir...Este devir constitui um pro

cesso de elevação acima da particularidade ; é o processo de sín

tese através do qual se realiza o indivíduo" (ibidem, p.49).
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Assim, o individuo se desenvolve a medida que desenvol

ve su.a generalidade, a medida que a consciência do "nós" passa a 

ser decisiva nas suas percepções e açô'es, a medida que o seu "eu" 

deixa de ser o comandante absoluto de sua vida, não para diluir

se, mas para compor uma síntese com sua essência social, guiando 

seus projetos, sonhos e realizaçóes por novos valores e signifi

cados. "0 indivíduo ê um [ser] singular que sintetiza em si a 

unicidade da particularidade e a universal idade da general idade. 

" (Ibidem, p .55).

E como todo homem é particular e também genérico, sendo 

impossível separar o ser particular (singular) do ser individual- 

qenérico (universal/integral), apenas enquanto exercício de ex

plicitação teórica é que posso analisar separadamente cada um 

desses conceitos.

O homem particular nasce em condiçSes sociais concre

tas, em sistemas concretos de expectativas, dentro de institui- 

çiües concretas. Deve aprender a usar as coisas, apropriar-se dos 

sistemas de usos e dos sistemas de expectativas e, adquirindo uma 

capacidade prática média, desenvolver uma função natural e grada- 

tivamente, para que possa reproduzir—se e, assim, a sociedade re

produz ir—se.

□ homem se apropria das diversas capacidades (manipula

doras e orientadoras) e estas são continuamente exercitadas pois 

quanto mais dinâmica e complexa é a sociedade tanto menos está 

concluída e , portanto, pò'e a prova a capacidade vital do homem. 

Alêrn disso, vive exigências opostas e contraditórias que o obri

gam, valendo-se das possibilidades alternativas oferecidas, a 

elaborar modelos de comportamento paralelos e alternativos.
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Num homem particularizado, a hierarquia dos afetos e 

valores se organiza em função dos desejos e necessidades da par

ticularidade , ou seja, nâo transcende o sentido da auto-conserva

ção . O desenvolvimento da civilização e as relações sociais cada 

vez mais complexas nutrem e alimentam a particularidade, que se 

torna, pela alienação, "o sujeito da vida cotidiana", como se so

mente esta vida fosse sua vida inteira. Assim, o homem reduz sua 

essência, suas qualidades genéricas (como o trabalho) a simples 

instrumento de subsistência, ou seja, meio de negação de sua es

sência. Todos os sentidos físicos e espirituais são substituídos 

pelo sentido do ter-possuir.

"G homem se objetiva de numerosas formas... formando seu 

mundo, forma, também, a si mesmo"(i b i d e m p .24). Em sua relação 

com a vida cotidiana, em seus afetos e reflexões a respeito des

tas relações, enfrenta processos de objetivacão. Se olharmos o 

homem como ser exclusivamente particular, raramente há a necessi

dade de atividades genéricas, que ultrapassem a apropriação do 

imediato e cotidiano. Para a auto-conservação e a conservação de 

seu ambiente imediato deve afirmar-se frente a outros homens, ou

tros ambientes, o que torna "a vida cotidiana impregnada pela lu

ta por si mesmo...e a luta contra outros" (ibidem, p.30).

Todo homem particular possui características e pontos 

de vista particulares a partir dos quais se desenvolvem motiva

ções particulares. Estas levam à percepção e manipulação do mundo 

a partir de s.i mesmo, tornando a consciência do eu e do mundo si

multáneas e gerando diversas formas de mistificação dessa sua 

particularidade.
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Todos os individuos tomam parte do desenvolvimento dos 

valores sociais e das características humanas no curso da histó

ria, embora poucos homens encarnem, em suas vidas, o desenvolvi

mento máximo destas características e valores alcançado por uma 

dada sociedade (os homens que atingem tal situação são denomina

dos, por Heller, individuos representativos).

Assim, ernbora o indivíduo representativo seja o que en

carna o máximo desenvolvimento genérico da sociedade (difere dos 

homens singulares médios), todo indivíduo é parte do desenvolvi

mento das características humanas no curso da história que de

terminará o desenvolvimento de valores sociais. Dentre estas ca

racterísticas, Marx considera fundamentais a sociabi1 idade e o 

trabalho, daí decorrendo a importância que o trabalho assume no 

desenvolvimento do indivíduo e para a compreensão do estágio de 

desenvolvimento social.

Ernbora, na linguagem de Heller, generalidade signifique 

sociabilidade, isto não significa que a sociedade encarna comple

tamente a generalidade, sendo possível, até, que, para o desen

volvimento humano genérico, u.ma dada sociedade tenha que ser ne

gada. Isto porque o homem particular começa a amadurecer para 

tornar-se indivíduo quando comeca "a deixar de aceitar como cir

cunstâncias definitivas tanto sua unicidade [características pes

soais] como as formas concretas de sua universalidade" (ambiente, 

comunidade e outras formas de integração), "0 indivíduo conhece a 

si mesmo e a suas circunstâncias", usa de formas ideológicas e de 

comportamento criadas pela sociedade; (moral, política, arte, fi

losofia) para explicitar a. essência humana e favorecer uma re3.a- 

Q3.0 consciente com a generalidade (2), isto é, para não *subordi-
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nar-se à âutoconservaçSo (lei dominante da maioria dos particula

res), mas motivar seu cotidiano por novos valores, Com base nes

tes novos valores, impulsiona, muda, ordena as circunstâncias 

dentro de limites temporais, naturais e sociais. Toma, assim, o 

seu desti.no, construindo a si à medida que constrói o mundo, in

teriorizando a síntese de sua generalidade e singularidade e rea

lizando su.a relativa autonomia a medida que o conteúdo de suas 

opções sâío marcadas pela individualidade.

A partir deste entendimento preliminar acerca do con

ceito de homem, posso sintetizar alguns aspectos importantes para 

a análise do cotidiano.

0 homem particular t.em seu desenvolvimento genéri

co ( integra1) limitado pela sua vida cotidiana, pelas possibilida

des que sua posição no mundo e sua situação de classe lhe dão de 

estabelecer relações com a totalidade, de cultivar suas caracte

rísticas e elevar suas capacidades pessoais ao nível da unidade 

com o todo - generalidade.

- 0 conjunto das atividades cotidianas adquire uma con

tinuidade em determinadas fases históricas e ou períodos da vida 

do homem, o que determina o "modo de vida" dos particulares.

-í2)-Re 1açSo consciente co® a generalidade para Heller nüo te® o sesmo significado de consciência da generali
dade. Segundo a autora, todo hoaet te® consciência de sua generalidade (atua coso ser cosunitário-social dis
põe de consciência e seu agir repercute alé® de si sesso), aas isto ness seapre iaplica nuaa "relaçlo consciente 
coa a generalidade". ESta sò ocorre quando a generalidade se desenvolve a ponto de se converter ea aotivaçSo de 
seus atos (vê aléa de seu cotidiano e consegue uea relaçSo construtiva entre sua unicidade e universalidade, 
entre a consciência do "eu" e do "nós"), (ibidem, 1991, p.32).
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No entanto, mudanças e reestruturaç&es mais ou menos 

relevantes podem ocorrer. Quando tais mudanças são ocasionais 

(especificas de uma dada situação), a tendência geral da vida co

tidiana nâo muda, mas mudanças radicais, crescendo numericamente, 

preparam as revoluç'ôes sociais, que por sua ves, transformam os 

fundamentos do modo de vida de todos os homens particulares.

-- A vida cotidiana ê espontânea, pragmática e, por for

ça da atual organização social, economicista (3). Seu desenvolvi

mento é apreendido com o "amadurecimento para um mundo acabado, 

interiorizaçâo quase adaptativa ao mundo como ele é".(ibidem, 

p.24). E, para a maioria dos homens particulares, para suas ati

vidades .normais, para as tarefas que a sociedade lhes impõe, nâo 

é necessário ser indivíduo ou se apropriar de nada além do ime — 

d i a to e cotidiano.

A vida cotidiana é impregnada pela luta por si mesmo 

(autoconservaçâo) e a luta contra outros (luta de classes).

- O grau de alienação de uma sociedade depende da pos

sibilidade, para o homem médio, de realizar na vida cotidiana, 

urna relação consciente com a generalidade. No capitalismo pode 

convergir desenvolvimento do homem particular e desenvolvimento 

social, mas se dá a máxima alienação da essência humana.

A vida cotidiana é hierárquica e heterogênea em di

versos sentidos e aspectos. "A vida cotidiana é a vida do homem

-(3)-0 econosiicisto da vida cotidiana é discutido por Heller (1985, p.31): * Toda categoria da açSo e do pensa- 
aento sanifesta-se e funciona exclusivamente enquanto é íiprescindivel para a siiples continuado da cotidiani- 
dade; norsalsente, n3o se canifesta con profundidade, aaplitude ou intensidade especiais, pois isso destruiria 
a rígida "ordea da cotidianidade11.



45

inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos 

os aspectos de sua persona1 idade"(ibidem, p.26). Ela mantém ocu

padas muitas capacidades, pois requer atividades heterogêneas e 

desenvolve atitudes e sentimentos heterogêneas (nela operam máxi

mos graus de intensidade de reações passivas). Ao contrário, os 

processos pelos quais os homens se objetivam como seres genéricos 

não desenvolvem, ao mesmo tempo, tantas capacidades e afetos, mas 

exigem uma capacidade notadamente maior em determinado aspecto e 

sào realizados através de reações afetivas ativas (que acompa

nham, se referem e .impulsionam uma atividade).

- A vida cotidiana é em seu conjunto, um ato de objeti- 

vaçao, porque expressa o sujeito como ser concreto e as próprias 

relações de reprodução. A objetivaçâo da vida cotidiana se move 

em determinado nível, constituído por um certo "mundo" (integra

ções, sistemas de uso, ju.ízos, afetos, educação, técnica), que 

pode ser mu.dado pela manifestação de uma pluralidade de sujeitos. 

Uma aç'à'o pode, ou nSo, ser um ato de objetivar-se (expressar a 

personalidade do sujeito e atuar nos outros), como também pode 

mudar mais ou menos o objeto a qu.e se destina e o próprio sujeito 

que a realiza.

- A vida cotidiana é dominada pelo pensamento cotidia

no, caracterizado pelo antropomorfismo (representação da realida

de em sua totalidade como análoga a sua vida cotidiana) e pelo 

antropologismo (incapacidade de abstrair das experiências e per

cepções concretas). 0 pensamento não cotidiano (científico-filo

sófico) não pode ser elaborado pelo simples prolongamento, des

crição, sistematização dos conteúdos da experiência e do pensa

mento cotidiano, deve extirpar o antropomorfismo pragmático do



mesmo. A compreensão de como ela opera ê fundamental para qual

quer açâo pedagógica.

- A estrutura social e o grau de desenvolvimento gené

rico nâo sâo vislumbráveis imediatamente através da vida cotidia

na, mas esta sempre expressa algo sobre eles. Suas contradições 

sâo contradições do desenvolvimento social em seu. conjunto, seus 

conteúdos:- de valor expressam o estado de humanização da socieda

de, nâo só através da análise da produção e distribuição, ciên

cia , arte, técnica, moral, trabalho e instituições, mas, princi

palmente, pe?las; relações humanas que se desenvolvem no interior 

d e s t e s p r o c e s s o s „

Apesar da heterogeneidade da vida cotidiana, nela 

existem esferas e obj etivações mais ou. menos homogêneas. 0 pro

cesso de nomoge.in.izaçao deve ser entendido aqui nâo como unifor — 

mizaçao-massificaçào, perda da diversidade e identidade, mas como 

o processo de saída da cotidianidade, de desenvolvimento da indi

vidualidade, no qual, quanto mais unitário se torna o particular 

mais homogêneas se fazem sueis capacidades e habilidades ("homem 

inteiramente comprometido", ibidem, p.116).

Nâo existe uma separação rígida entre vida cotidiana 

e atividades e pensamentos nâo cotidianos. C) particular está em 

constante movimento entre suas atividades cotidianas e genéricas, 

públicas e privadas, alienadas e conscientes e, neste movimento 

se conformam, ao mesmo tempo, o mundo e o próprio homem.

Como se vê, a complexidade do tema oportunizaria refle

xões; mais profundas, mas nesta aproximação inicia. 1 com o foco de 

análise nâo se pretende tal penetração. Ao longo do estudo serão 

retomadas muitas destas referências, nâo mais em su.a forma con-

4¿>
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ceitual abstrata, mas como instrumento de análise de temas espe

cíficos do trabalho em saûde e especificamente da relação educa

ção popular e saúde. Novas referências ao pensamento de Heller 

serão feitas principalmente no que se refere á análise do traba

lho, quase não abordado até o momento.

1 . 2 .  0 C O T ID IA N O  E  A S  P R A T IC A S  E D U C A T IV A S  EM SA U D E

A explicitação do referencial teórico que permeará es

ta reflexão permite uma maior orientação ao trabalho, o que pode 

ser demonstrado por uma primeira relação deste quadro teórico com 

o tema educação em saúde.

□ fato de tomarmos a educação e a saúde como práticas 

sociais e históricas denota que o modo como se realizam pode re

velar muito sobre o grau de desenvolvimento social alcançado por 

determinada sociedade 5 que possibilidades foram dadas para a 

maioria dos homens se tornarem "individuos", de desenvolverem 

suas potencialidades humanas e qual foi o papel representado por 

tais práticas neste processo.

A análise das práticas de educação e saúde pode ser re

veladora num duplo sentido:

-1- Como processo de trabalho de uma parcela especiali

zada de sujeitos: - analisando a organização dest.e trabalho, seu 

objeto, instrumentos, finalidades, o saber instituido e a forma 

como este foi construido e difundido ao longo da história; as re

lações sociais inerentes ao trabalho, a alienação, as relações
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com outros processos de trabalho, com o Estado e com a sociedade 

como um todo, entre outros.

-2- Como aspecto ou recorte da vida cotidiana de sujei

tos históricos: - analisando as percepções, significados, repre

sentações e atitudes dos sujeitos, grupos, classes, comunidades 

em relaçâo a estas práticas; a apropriação ou. nâ'o de tais práti

cas e os modos utilizados para tal; o quanto tais práticas limi

taram ou alimentaram o desenvolvimento do indivíduo nas diferen

tes épocas; os fatores que historicamente determinaram as rela

ções sociais no interior de tais práticas e a cotidianidade ou 

não das mesmas no decorrer da história, entre outros.

Somente esta rápida composição já fornece inúmeras 

questões de estudo e pesquisa, o que reforça a necessidade de de

finição dos limites deste trabalho. Como meu foco principal de 

análise é o cotidiano e as práticas educativas em saúde e, como 

este ainda é urn tema obscuro, delimitarei minhas reflexões na 

abordagem de dois subtemas. 0 primeiro deles possui uma relaçâo 

com as questões abordadas por Heller, sobre a relação particula

ridade—general idade e com as mistificações surgidas sobre tais 

conceitos ( ind.ividuo-colet.ivo ) que tratarei através do que deno

minarei "Estereótipo do individual e do coletivo". 0 segundo sub- 

tema refere-se ao processo particular de trabalho em educação em 

saúde, onde procurarei levantar alguns elementos que contribuam 

para a compreensão do mesmo.
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1.2.1. O ESTEREOTIPO DO INDIVIDUAL. E DO COLETIVO

A partir do referencial de Heller pode-se tomar a edu

cação em seu potencial para o desenvolvimento do homem genérico, 

da individualidade, ou seja, da possibilidade de superação do co

tidiano através do processo educativo. E na forma como a educação 

se processa em suas relações com as práticas de saúde, recuperar 

este potencial significa romper o pensamento cotidiano que limita 

e inibe a transformação deste mesmo cotidiano. Daí a importância 

de discutir o estereótipo do individual e do coletivo, como um 

conteúdo deste pensamento cotidiano que t.em efeitos diretos sobre 

o trabalho educativo em saúde e de como este interfere no desen

volvimento do homem genérico.

Analisando a articulação traba1 ho—educação, Arruda 

(.1987, p . ¿>6 ) aponta para a função de "domesticação dos trabalha

dores para a servidão voluntária" que ê delegada â educação na 

sociedade capitalista. Embora se refira à educação formal, a aná

lise do autor é aplicável á. educação em seu sentido mais amplo: a 

educação que se estrutura para que o indivíduo " se conforme com 

a estreiteza do trabalho humano, negado enquanto modo de existir 

e afirmado apenas enquanto modo de subsistir", tem se organizado 

de modo que "consolida na cabeça dos educandos os divórcios ca

racter í sti cos da própria divisão do trabalho...: entre escola e 

sociedade, entre trabalho intelectual e trabalho manual, entre 

saber erudito e saber popular, entre o individual e o social, en

tre ciência e técnica, entre a necessidade e a liberdade, entre 

decisão e execução, entre teoria e prática."
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E incontestável a necessidade, apontada pelo autor, de 

identificar as raizes de tais divórcios, suas consequências e 

possíveis formas de superá-los. Tal trabalho ê teórico, já que "o 

conhecimento da realidade histórica é um processo de apropriação 

teórica" (Kosik, 1986, p.45), mas tem a prática como limite e 

fundamento, j ái que tem como objeto a própria prática social de 

sujeitos históricos.

Como este estudo se focaliza nas práticas educativas em 

saúde, seria muito interessante analisar tais "divórcios", mas a 

abrangência e complexidade dos mesmos e o risco de baña 1izaç&es 

faz limitar-me à abordagem do divórcio entre individual e coleti

vo nas práticas de saúde e especialmente no trabalho educativo.

A forma corno sào construídos e reproduzidos determina

dos saberes, enquanto instrumentos de determinado trabalho, ou 

ramo da ciência, que por sua vez surgem e se reproduzem em res

posta a determinadas necessidades sociais, traz em si uma comple

xa re1 açà o de fenÔmenos sociais , valores e concepções, repletos 

de contradiçoes e indicativos do estágio de desenvolvimento huma

no e social ern determinado período da história.

Assim, ao contrário do que ingenuamente pensamos ao 

julgarmos nosso trabalho no setor saúde, este não está baseado em 

valores conscientemente assumidos, nem em concepçües elaboradas 

por urna parcela de eleitos. A base teórica de qualquer trabalho, 

seja a mínima exigida para um trabalho técnico-manual, seja a do 

mais alto nivel de abstraç'à'o e generalização ou. especialização e 

tecnologia, estará sempre relacionada corn o permanente movimento 

do homem na história, com a maneira de se organizar socialmente, 

com o modo de produzir e reproduzir sua vida, objetiva e subjeti-
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vãmente, ou seja, com os fundamentas filosóficos que sustentam 

determinado modo de produ.çâ'o e reprodução social.

ftssim, valares e conceitos que se tornam pilares do co

nhecimento e desenvolvimento tecnológico no setor saúde, têm suas 

raizes nas contradições presentes na história e na vida de cada 

homem, nos embates entre visões distintas da realidade e entre 

classes com interesses distintos. No entanto, nem sempre sâo ati

va e conscientemente incorporados ao pensar e agir aos trabalha

dores da saúde, correndo a risco de serem tomados como valores e 

conceitos imutáveis, suficientes e verdadeiros sob o ponto de 

vista da realidade em que se inserem.

Nào cabe aqui historiar as c.oncepç5es de homem, socie

dade, saúde—doençaj enfermagem, educacâo e outras, presentes nas 

práticas de saúde ao longo da história. Entre outros autores que 

exploraram tais questões Garcia (4) apresenta as correntes de 

pensamento no campo da saúde e a relação medicina e sociedade. Na 

enfermagem tem se tornada significante, atualmente, estudos com 

esta preocupação.

O que primeiramente pretendo colocar é que, muitos des

tes conceitos, embora sempre gerados ou influenciados por uma ou 

mais correntes de pensamento, ou seja, uma visão de mundo que 

possui uma lógica e coerência interna próprias, nem sempre sâo 

transmitidos e assimilados dentro de seu devido horizonte teóri

co. Destituídos de seus pressupostos filosóficos, dos fundamentos

-(4)- GfiRCIA, Juan Cesar. Hedicina e sociedade: correntes de pensaaento no campo da saúde. In: NUNES, Everar 
do D. Hedicina Social: aspectos históricos e teóricos. S3o Paulo: Global, 1983. p.97-132.

-__________ . fis ciências sociais ei sedicina. In____ Pensaaento social ei saúde na Aaérica Lati
na. NUNES, E.D. (org). SSo Paulo: Corte:, 1989. p.51-67.



de seu raciocínio, perdem seu atributo conceituai e tornam-se 

simples estereótipos, mistificações, superficia1 idades. E já que 

o trabalhador em saúde nSa articula tais conceitos isolados a uma 

representação da realidade, por parcial que seja, por que não se 

apropriou de tal conhecimento, muito menos poderá retratar em sua 

prática o nexo e o sentido de tais conceitos com a totalidade so- 

c .i a 1 .

E claro que isto é relativizado pelo próprio profissio

nal, enquanto sujeito de sua formação e prática que pode, através 

do conhecimento, romper com tais estereótipos. Este conhecimento 

poderá ser crítico, novo e articulado com a ação transformadora 

e, se assim o for, o produto da ruptura será também a superação 

de qualquer pensamento que se oponha á contínua reconstrução teó

rica, no sentido da compreensão do seu trabalho na dinâmica so

cial» No entanto, a ruptura com os estereótipos pode se dar pela 

incorporação das diferentes concepções epistemológicas e, pela 

defesa de interesses corpr.jrati.vist.as e hegemônicos. ( Não se pode 

afirmar que o sujeito que faz uma opção reacionária não tenha ad

quirido uma determinada orientação teórico-filosófica).

Para analisar, mesmo que brevemente, o estereótipo do 

individual e do coletivo nas práticas de saúde, especialmente nas 

práticas educativas e de enfermagem, partirei de alguns pontos 

que considero fundamentais: - o modo como se apresentam tais prá

ticas assentadas na visão estereotipada do individual e do cole

tivo; - o pano de fundo teórico-histórico do qual emergem tais 

estereótipos; - a síntese provisória para compreensão deste as

pecto .



No primeiro momento, que denominarei de Inventário Ini
cial., farei o esboço de minhas percepções pessoais sobre o tema; 

no segundo momento, ou Resgate Critico, tentarei romper com o es

tereótipo através do delineamento ou clarificação de seu fundo 

teóricos e no terceiro momento ou Ree1aboração, procurarei compor 

uma síntese significativa sobre o tema, à lus de um referencial 
teórico especifico.

- INVENTARIO INICIAL

0 que se percebe na prática de enfermagem, para não di

zer nas práticas de saúde, é que a divisão social e técnica do 

trabalho e as imposições do sistema capitalista não impuseram di

visões e fragmentações do saber apenas em seu plano mais técni

co, enquanto necessidades de campos específicos de atuação, de 

domínio de tecnologias especificas. Esta divisão do saber atingiu, 

níveis mais profundos, planos mais abstratos, desarticulando con

ceitos, desintegrando marcos teóricos e estruturando seu conheci

mento e ação corn base em diversas tendências teórico—fi1osóficas„

Nos cursos de graduação em enfermagem,, por exemplo, é 

comum o aluno receber os conhecimentos básicos e introdutórios á 

profissionalização fortemente ligados às concepções idealis

tas/positivistas, ter, também, conteúdos e experiências práticas 

influenciadas pela visão fenomenolóqica de mundo e, quando em 

contato com o campo de saúde coletiva, se deparar com uma inter

pretação mais materialista da realidade social e da doença. Além 

disso, todo o aparato instrumenta 1/métodológico de sua prática e 

as poucas oportunidades de iniciação científica, permanecem, du-



54

rante todo o curso, atreladas aos métodos positivistas de ciên

cia, sem que tenham consciência plena do conteúdo que as susten

tam.

Se este contato com diversas correntes de pensamento 

fosse realizado com uma reflexão teórica, poderia se constituir 

num exercício crítico construtivo. Mas a verdade é que nem sempre 

estão claras, at.ê mesmo para os professores, as raízes teóricas 

de suas posiçêJes em salas de aula e campos de estágios.

A assimilação acritica do divórcio entre processo de 

trabalho em saúde individual e em saúde coletiva é mais séria 

exatamente porque passa pela assimilação acritica dos conceitos 

de homem, sociedade, saúde-doença, causados por esta desarticu

lação teórica, ou quando muito, por uma " homogein i zação na super

fície do discurso critico" (5), como se "individual" e "coletivo" 

se referissem a sujeitos diferentes.

Resulta disto a idéia de dois campos de trabalho apa

rentemente excludentes e diferenciados por critérios questioná

veis. Um destes critérios é a organização do sistema de saúde, ou. 

seja, o tipo de instituição ou serviço: em instituiçftes hospita

lares , de reabilitação, ou similares, o trabalho realizado ê 

considerado de saúde individual, enquanto as açfies desenvolvidas 

em serviços ambulatoriais ou. da rede básica de saúde são conside

radas de cárater coletivo. Outro critério é a designação de "in

dividual" para o trabalho que desenvolve açoes de nível secu.ndá—

-(5)- Expressão usada por Frigotto para caracterizar o processo pelo qual a superficialidade coa que sâo assi
milados os referenciais progressistas leva a hosogeinizaçSo do discurso critico, «as que revela, na análise e 
na açào, us arraigamento às categorias huffianistas/positivistas/funcionalistas do pensaaento doainante.



rio e terciário ou com foco sobre a clientela doente e a designa

ção de "coletivo" para o trabalho que visa açftes de nível primá

rio, de prevenção ou com foco sobre a clientela sadia(6). E ain

da sâo caracterizadas como açôfes de saúde individual ou coletiva 

levando-se em conta o número de pessoas atingidas pelas mesmas 

(sejam a nível de planejamento, assistência ou educação)
Como se vê, ao se pensar em trabalho ern saúde indivi

dual ou coletiva leva-se em conta, ou o 1 oca1/instituição onde se 

realiza, o tipo de ação ou sua finalidade, ou seu resultado em 

termos de raio de ação. Normalmente, pelo menos no imaginário da. 

maioria dos profissionais, não se opera uma análise do objeto de 

trabalho de tais práticas, sua organização tecnológica; tampouco 

surje como uma necessidade a elucidação do processo de trabalho 

como um todo, das relaçòes de seus componentes ou deste com ou

tros trabalhos e com a própria sociedade.

0 trabalho assim percebido, isolado, autonômo, delimi

tado e estático, se presta mais facilmente à fragmentação e à 

ação desarticulada e corporativista. E preciso salientar, no en

tanto, que o processo de mudanças por que passa o setor saúde e o 

crescente interesse da enfermagem . em compreender o seu processo 

de trabalho, tem ampliado significativamente os estudos focaliza

dos na elucidação de tais questões. Exemplo disto são os estudos 

de Almeida, Castellanos, Leopardi, Pires, entre outros.

-(6)- Percebe-se, neste aodo de caracterizar as açfies de saüde, a forte influência legada pelo sodêlo de Lea- 
vell e Clark que, nSo fugindo de usa idéia classificatória da doença, nSo conseguiu dar conta de sua disensâo 
histbrico-sccial. Apesar das criticas que este sodelo sofreu, a utilização do paradigsa da "história natural da 
doença” nSo se limitou ao nível acadèsico e foi erroneasente toiado coso aodêlo científico, o que levou a is- 
piicações atè aesïo a nível da organização das açBes de saúde .



Uma das consequências da interiorizaçSo da visão este

reotipada acerca do trabalho é a definição dos papéis do profis

sional e da clientela de forma também estereotipada. Quando se 

trata do trabalho em instituição 'hospitalar parece ocorrer uma 

maior demarcação destes pápeis (o que não significa que esta não 

seja dada de forma alienada). Isto talvez se deva, no caso da en

fermagem, a uma relação histórica entre a profissão e a institui

ção hospitalar e à realização do trabalho de enfermagem como ati- 

vidade-meio do processo de trabalho médico. (Castellanos, 1989)

Isto é claramente exposto por Pires (1989), quando ana

lisa que a institucionalização do trabalho médico no espaço hos

pitalar foi de fundamental importância na transformação das rela- 

çbes de trabalho e no "processo de imposição da medicina como a 

verdadeira ciência da saúde e dos médicos como seus legítimos re

presen tantes" (ibidem, p.97). A partir deste fato a ação de saúde 

passa a ser resultante do trabalho parcelar de diversos profis

sionais, onde cabe ao médico exercer o poder institucional e o 

controle do processo ¡de trabalha em saúde e á enfermagem cabe 

executar açoes complementares e auxiliares na consecução da açâo

Já o trabalho em saúde coletiva tem sido referido em 

sua perspectiva de defesa dos interesses populares, perspectiva 

esta, dada pelo relativo afrouxamento do cerco institucional, pe— 

la forma mais sutil com qu.e se apresenta a hegemonia médica, pela 

possibi1 idade de novos espaços de atuação e de utilização de ins- 

t r u rn e n t a I d i f e r e nciado. Mas e s t e s e o u t ros a spectos não parece m 

ser suficientes para evitar a desarticulação entre as açftes pro

fissionais e os projetos populares. Mesmo porque, apesar de ser
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considerada "saúde coletiva", não foge da organização tecnológica 

da assistência á saúde individual, mantendo o direcionamento e 

centra1ização de toda sua produção de serviços na consulta médica 

e "a limitação de seu objeto de trabalho à demanda espontânea, pe

lo menos na grande maioria de suas açÒes.(7)

Assim, apesar das especificidades do trabalho da enfer

magem, adquiridas por suas raízes e formas próprias de se reali

zar, tem culminado com a apropriação alienada (8) de seu próprio 

processo de trabalho e com a reprodução das distorções do modelo 

dominante no setor. Através deste trabalho, realizado sobre um 

objeto negado enquanto sujeito histórico, cujo instrumental é li

mitado a simples ferramentas do "agir sobre" e cuja finalidade e 

organização ficam subordinadas aos interesses hegemônicos, repro

duzem-se os conceitos que o caracterizam e dentre eles a noção do 

individual e do coletivo".

Sã:o estas noções que acredito se constituírem como es

tereótipos, entendido aqui como "clichê, chavão, lugar comum", 

idéia "tornada invariável, fixa, inalterável". (Ferreira, 1986, 

p.720). As idéias assim tomadas inviabilizam o questionamento e a 

transformação da própria prática, já que a justificam tal como 

é. Por isso a noção acerca do trabalho em saúde individual e 

coletiva, assim como todas as idéias em torno das várias açúes

-(7)- Fato já levantado eœ diversos estudos é deeonstrado na pesquisa de Alseida et ai.(1991, p.64-75), que 
analisa o trabalho ea unidades básicas de saúde.

-(8)- 0 terso trabalho alienado è aqui utilizado no sentido sarxista usado por Agnes Heller, para designar o 
trabalho cujo produto ê estranho e externo ao próprio trabalhador, deixando de ser forsa de auto-realizaç3o pa
ra se tornar “œeio" de satisfação de necessidades fora do trabalho (subsistência).
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desenvolvidas pela enfermagem irão influenciar a forma como as 

mesmas serão planejadas, executadas e avaliadas.

Considerando-se, por exemplo, as açòes de enfermagem 

comumente desenvolvidas em unidades de saúde, poder-se-ia carac- 

terizá-las de forma bem diversa do modo como sao idealmente con

cebidas, mas sim de como se apresentam na maioria das práticas:

- açBes próprias do enfermeiro mas integradas ao modelo 

médico individual: consultas de enfermagem e similares?

- ações de caráter programático e gerencial: ações li

gadas à administração de recursos humanos e materiais, vigilância 

epidemiológica, vacinação, campanhas diversas;

- aç'ô'es educativas: assim como a visita domiciliar, as 

ações educativas são realizadas dentro das caracterizações ante

riores, só que geralmente não superam o modelo médico individual. 

As principais ações educativas realizadas por enfermeiros são 

orientações quanto às ordens; médicas, orientações è. grupos espe

cíficos de doentes (diabéticos, hipertensos, entre outros.) ou 

grupos incluidos em programas específicos (saúde da mulher, saúde 

da crianca), orientações quanto á prevenção de doenças (AIDS, Có

lera, verminoses, ...). De modo geral, tais ações sâo executadas 

nas salas de consulta, vacinação e corredores de espera. Quando 

saem dos muros da instituição, por exemplo no caso das visitas 

domiciliares, quase sempre têm a finalidade de reforçar orienta

ções e controlar individuos e famílias refratârias aos ensinamen

tos profissionais e normas programáticas.(9 )

-(9)- Nestes casos vaie relesbrar a herança deixada desde o século XVIII pela "aedicina de estado", analisada 
por Foucault (1989), que surgida na Aleaanha difunde-se cobo "polícia sédica’, por ter assuisido o papel de 
'norœalizaçîo' da prática e saber aêdicos e tambés de controle social, justificada pela necessidade da vigilân
cia e controle da natalidade e fíorbi-aortalidade.



Na verdade, práticas educativas alternativas, que se 

orientam para a participação e socialização do saber têm signifi

cado um avanço no sentido da organização popular e conquista da 

cidadania, mas ainda são numericamente insuficientes comparadas 

ao número de profissionais na rede de serviços. Além disso vêm 

exigindo um longo processo de amadurecimento, já que sao cons

truídas coletivamente e impõem um redimensionamento do papel do 

profissional, uma postura crítica frente ao caráter político de 

suas ações e a ampliação do conceito de saúde e do espaço de prá

tica profissional.

Contribuem, ainda, na formação destes estereótipos, al

guns equívocos envolvendo o trabalho. Um desses equívocos diz 

respeito ao entendimento do social fragmentado pela assimilação 

acrítica dos conhecimentos da epidemiología clássica, de modo que 

aparece expresso apenas através de indicadores econômicos. Cas

tellanos (1989, p.159-160) refere que a enfermagem tem refletido 

sobre "questões sociais" corno "decorrentes de fatores - econômi

cos, políticos e culturais - que perturbam, influenciam, condi

cionam, em maior ou menor grau, o equilibrio, a adaptação, a pro

blemática do cliente e consequentemente, as medidas de interven

ção. Esses fatores econômicos têm se referido, na nossa prática, 

geralmente, não às relações de produção da nossa sociedade capi

talista, mas, sim, quase que só ao aporte de recursos para o se

tor saúde e seus programas e/ou ao montante do salário do clien

te/família; por sua vez, os fatores políticos quase nunca têm se 

referido às instâncias juridico-políticas e ideológicas da socie

dade brasileira, mas, sim, quase que exclusivamente, à prioridade 

menor que se tem dado à assistência á saúde e à injusta distri-
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buição de renda. Já os fatores culturais têm sido reportados aos 
valores e comportamentos sociais enquanto produtos históricos, 
sendo mencionados com frequência a falta de cultura, supertiçòes, 
crenças e comportamentos não científicos".

Outro equívoco, contundente principalmente nas práticas 

educativas, diz respeito á forma de se encarar a relação entre 

saber popular e saber científico. Uma visão , já bastante criti

cada, é a que considera, que os grupos ou a comunidade sempre es

tão com a razão" porque manifestam o saber popular e, sendo as

sim, o profissional pode fazer parte do grupo como um "igual", 

sem conflitos, pela simples assimilação dos objetivos do grupo, 

(frequente nas práticas educativas ditas" alternativas" e em gru

pos nâo institucionais). Esta visão, além de negar a diferença 

entre o profissional e o grupo ou clientela, muitas vezes pode 

servir de justificação para "soluções baratas" que distanciam 

ainda mais a população da conquista de seus direitos básicos, 

através de um discurso de valorização da cultura e da capacidade 

d a ffl e sma e m r e s o 1 v e r s e u. s pr o ble m a s de f o r m a i s o 1 a d a .

Outra visão, não menos mistificadora., é a que nega o 

saber que as classes populares possuem apesar de toda a expro

priação material e cultural-intelectual qu.e sofrem. Com isto, 

considera que o c1iente/grupo/comunidade ê incapaz de reconhecer 

seus problemas ou agir sobre sua realidade e, portanto, cabe ao 

profissional, detentor do único saber válido - o acadêmico -, de

cidir sozinho todas as açòes, influenciar ou normatizar a vida da 

clientela. (10 — vide? p. 61). (comum nos trabalhos com indivíduos ou 

grupos em ambulatórios, institutiçòes públicas ou privadas).
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E ê assim, com base em mistificações e em entendimentos 

equivocados ou parciais dos fenômenos e práticas sociais - como o 

processo saúde doença e como a educação em saúde -, enfim, de 

análises simplistas ou especulativas da realidade social, que se 

estabelece o pensamento comum que norteia as práticas de saúde. E 

na medida em que a prá;;is dos sujeitos (entendida como articula
ção cori5ciência-açâo) , nSo ultrapassa o dilema imposto pela cisão 

das relações sujeito/objeto, individual/coletivo, natureza/socie

dade, efetiva-se o ciclo vicioso de sua reprodução.

Só pela apropriação sistemática e crítica do real, de 

seu conteúdo histórico-socia1, são rompidos os estereótipos e 

construido o conhecimento. Neste sentido, se faz necessário recu

perar algumas referências importantes para a compreensão do tema.

Neste primeiro momento, o objetivo foi demonstrar como 

a visão do "individual" e do "coletivo", que o profissional ad

quire em sua formação e reforça ao longo de sua prática, irá re

percutir no modo como irá perceber o objeto e o processo de tra

balho como um todo e, assim, na forma como este será desenvolvi

do. Procurei também apontar para o conteúdo técnico, superficial 

e limitante em que, geralmente, se baseia esta visão, em detri- 

mento de seu conteúdo histórico—político—ideo1ógico.

-(10)- 0 respeito pela ciência, inculcado nas classes populares e estrategicaaente defendido por aqueles que se 
dize® seus 1egítimos representantes, ê analisado por Boltansfci (1969, p.46-47). Segundo o autor 'o poder aédi- 
co, para se exercer plenaaente, precisa de us doente educado, ias que nea por isso deixa de se conforaar e, uaa 
vez inforaado, persanece tão codesto, tío ingênuo, tão confiante na presença do aèdico quanto o era na sua to
tal ignorância* 0 respeito ao saber acadêsico se aanifesta assit, pela “recusa da pretensão* de saber e pelo 
coipleto abandono do corpo às «anipulaçfies e discurso æédico. Esta pesquisa revelou que *a vontade de proceder 
à educação sanitária do público, ou seja, ea últina análise, de produzir usuários racionais e conforaes coa a 
eedicina aoderna e a recusa ea transaitir ao público os principios aèdicos que fundaaentaa e subentendea as or
dens e as prescribes do aèdico, nSo são incoapativeis, pois a educação sanitária pode taabéa ser feita de aa- 
neira puraaente autoritária e, econoaizando ua desvio pelos principios, contentar-se ea ir  do particular ao
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- RESGATE CRITICO

A partir deste segundo momento procurarei, através da 

retomada de alguns pontos importantes que emergem-da trajetória 

histórica da saúde coletiva, compreender o horizonte teórico no 

qual se deu a diferenciação das práticas de saúde em individuais 

e coletivas.

Para Garcia (1985), a influência de estudos, iniciados 

no século passado, como os de Newmann e Virchow (Alemanha), Gue

rin (Franca), Farr (Inglaterra), Puccinotti (Italia), culmina no 

ano de 1948 com a criação do Sistema Nacional de Saúde da Ingla

terra. Este passa a ser o marco do nascimento do conceito de me

dicina social, quando a. Europa, num palco conturbado por movimen

tos revolucionários, passa a relacionar a doença com os problemas 

sociais e a apontar para a necessidade de intervenção estatal no 

setor.

Tal explicação da doença, no entanto, teve pouca difu

são, já que os avanços da bacteriologia foram decisivos para a 

supremacia da teoria unicausal ou microbiana da doença. Por isso 

somente em 1948, quando é criado o Serviço Nacional de Saúde na 

Inglaterra, é que ressurge, com grandes repercussões, o termo 

"medicina social".

A relação entre as teorias de causalidade da doença e 

as práticas de saúde com a. organização social é inegável, mas di

ferentes são as formas de se analisar historicamente tal relação. 

Foucault (1989, p .80 ) argumenta que a medicina sempre foi uma 

prática social, se opôndo ao argumento de que a medicina antiga 

era social e a moderna ê individual por estar ligada a economia
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capitalista- Ao contrário, considera que o capitalismo gerou a 

passagem de uma medicina individual para social ao " socializar o 

primeiro objeto de trabalho da medicina" ; o corpo. E ê o corpo, 

enquanto objeto de controle, que se transformou em "realidade 

bio—po1 itica" enquanto a medicina tornou-se "estratégia bio-po- 

1itica".

Fou.cault, no entanto, considera que o corpo foi atingi

do pelo poder médico antes mesmo da institucionalização da "Medi

cina da Força de Trabalho", caracterizando duas etapas anteriores 

na evolução da medicina social : "a medicina de estado e a medi

cina urbana."

Segundo a caracterização de Fou.cault poder-se-ia dizer 

que a emergência de um projeto de medicina social no Brasil se 

deu nos moldes da medicina urbana, ou seja, estreitamente vincu

lada às necessidades da higiene pública e medica 1izaçào do espaço 

urbano decorrentes da transferência da corte portuguesa para o 

Brasil e, mais tarde, quando da criaçà'o do Estado brasileiro. Nu

nes (1989) faz tal análise e aponta para a funçào da medicina so

cial da época, de intervir e controlar a ordem urbana através da 

proposta de uma. nova relação ordem—mora 1 -saúde .

Somente a partir da década de 20 pode-se falar de uma 

medicina da força de trabalho, quando a crescente industrializa

ção e proletarizaçào da população coincide com a penetração da 

"medicina cientifica", aliada aos interesses dominantes. Nunes 

(1989, p.117-118) aponta para três aspectos desta fase:

- caráter utilitário das ações sanitárias (manutenção 

da força de trabalho);

~ concepção biológica da doença;
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- afirmação da saúde pública "como prática técnica cen
trada no combate às doenças epidêmicas e que ocuparia também a 
função pedagógica de normalizar os grupos sociais refratários ás 
boas normas higiênicâs" (Costa apud Nunes, 1989, p.118),

Vê-se que desde a origem as práticas de saúde giram em 

torno da doença, seja tomando-a como fenômeno coletivo ou indivi

dual. E mais do que isso, a forma como será tomada, a doença nSo 

dependerá diretamente das necessidades de saúde individuais ou 

sociais, mas das relaçftes entre tais necessidades e outros fato

res como a distribuição do poder entre as diversas forças sociais 

em modos específicos de produção e reprodução social e a posição 

do estado nestas relações, para citar apenas alguns. Sâo destas 

relaç'âes que advém a necessidade de construção de saberes especi- 

ficos, que apoiem práticas especificas, adequadas à determinado 

modelo de sociedade.

Isto é importante como requisito para o entendimento do 

processo denominado por Breilh e Granda (1985) como "dialética do 

avanço do conhecimento epidemiológico", ou seja, d te como o modelo 

de? saúde coletiva foi se formando através da sint.ese particular 

de lutas ideológicas. Um exemplo disto, foi a penetração da medi

cina social nos E.U.A. e América Latina, sob o termo "Medicina 

Preventiva", para que o adjetivo "social" nao fosse relacionada 

ao socialismo. Na verdade, em pleno apogeu do funcionalismo, o 

contexto politico de repressão intelectual próprio do macarthismo 

(EUA), .limitou em muito a utilização de estudos de cientistas 

marxistas como Polack , Stern e Si.geri.st, Rosen, etc., que consti

tuíam uma oposição á interpretação biológica ou unicausal da 

doença e ao modelo clínico-flexneriano que influenciava nitida-
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mente o ensino e as práticas de saúde.

Autores como Garcia (1985) e Mercer (1985) analisam 

tal momento histórico e colocam, ainda, como se deu a incorpora

ção das ciências sociais nas escolas de medicina, o que de certa 

forma marcou definitivamente o desenvolvimento da medicina social 

ou saúde coletiva. Alguns fatos marcantes deste processo merecem 

ser destacados.

Inicialmente, a partir da influência de seminários re

gionais de medicina preventiva e social (década de 50), patroci

nado pela OPAS e entidades como a Fundação Rockfel1er e realiza

dos em resposta ao reconhecimento do atrasa científico da educa

ção médica latino-americana, impulsiona—se a inclusão das ciên

cias sociais nos currículos de medicina e profissões da saúde, 

acreditando-se que a mudança das práticas se daria pela mudança 

na educação médica.

No entanto, as diferenças de concepções, focos e méto

dos de estudo entre sanitaristas e cientistas sociais acabaram 

por produzir relações tensas, uma "participação marginal das no

vas disciplinas de conteúdo social izante" e uma "fraca incorpora

ção nas cátedras de medicina preventiva e social" já que "as 

ciências básicas conservaram zelosmente seus espaços e tempos 

curriculares" (Mercer, .1985, p . 223 ) .

Neste periodo, para que as ciências soeiais fossem in

cluidas nos conteúdos de formação dos médicos e profissionais de 

s a ú. d e , f o r a m a cl a p t a d a s a n t. i. g a s d e f i n i ç ft e s , d e s v iando de seu con

teúdo político e restringindo-se â análise da conduta humana. As 

"ciências cia conduta",, de?nominaçào recebida nas escolas america

nas, marcaram, assim, urn período de extremo domínio do positivis
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mo, especialmente da perspectiva funcionalista, nas concepçftes e 

organização das piráticas de saúde. As questòes de saúde eram ana

lisadas por urna sociologia "neutral izada" , com seu objeto deslo

cado para a conduta individual e que não questionava as relaçftes 

sociais, as institutiçòes, a ideologia.(Mercer, 1985).

Embora as "ciências da conduta" tenham tido vida curta 

(década de 60 marca seu dec linio) é importante ressaltar as con

sequências destas, que ainda hoje se fazem sentir nas concepções 

que norteiam muitas das açSes educativas na área da saúde e in

clusive em muitos dos problemas levantados e ainda não completa

mente superados no ensino de enfermagem.

0 declínio das ciências da conduta foi, para Mer

cer (1985), uma etapa de transição do enfoque funcionalista para o 

enfoque materialista, nao se limitando a u.ma "recusa teórica à 

priori", mas o resultado de uma insuficiência frente a magnitude 

dos problemas-i sociais, ü autor denomina o periodo dos anos 50 até 

meados de 70 de fase de "busca de identidade teórica da sociolo

gia da saúde" e, assim descreve um dos momentos decisivos na de

finição do campo da medicina social ou saúde coletiva — a reunião 

de Cuenca em 1972 - 5 "a situação social e teórica impulsionava a 

redefinição do enfoque médico-social até então dominante. Tal re

definição partia do reconhecimento das limitaçOes das perspecti

vas teóricas que atomizavam a análise do social no funcionamento 

individual, cujo ponto de observação era a conduta. O caráter re- 

ducionista de trabalhos baseados em histórias naturais da doença 

ou condutas do paciente, refletia a exclusão de componentes es

truturais e aprofundava a análise sobre os determinantes da con

duta do indivíduo. A insuficiência da sociologia funcionalista,
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quanto a sua fonte teórica geral, juntava-se a sua limitação con

creta de aplicação às condiçòes de saúde vigentes..."

E preciso compreender que o enfoque social do processo 

saúde-doença e das práticas de saúde, embora estivesse há tão 

pouco tempo iniciado seu reconhecimento, passava por rápidas 

transformaçSes, porque se situava num contexto histórico-politico 

característico. A partir do final dos anos 60 surgem, em vários 

países capitalistas, diversos movimentos sociais que contestam a 

ordem social estabelecida e apontam para novas formas de vida, 

crenças e religiões. Além disso, era um período de efervescência 

no contexto sociológico, com aumento de produçftes cientificas, 

publicações e editoras abertas â difusão da crítica política ao 

capitalismo e a crítica científica ao positivismo. A fase de con

quistas do projeto desenvo1vimentista produziu, em alguns países, 

um clima de relativa tolerância à nova esquerda que se formava, 

apesar de outros países viverem o auge da repressão político- 

ideológica (aliás, o clima de repressão representará, dali em 

diante, um dos fatores explicativos do atraso com que chega ao 

Brasil a crítica política e o questionamento dos fundamentos teó

rico— fi 1osóficos da ciência e das práticas de saúde).

Se a influência f un ciona 1 ist.a, da qual derivava a con

cepção de doença como desvio, disfunção do sistema social - natu

ralmente estável e integrado em todos os seus subsistemas -, era 

contestada, mudava-se o enfoque da doença, tomada a partir dos 

atos ou interações sociais anormais; frente? a um padrão estabele

cido, para uma busca de enfoque que desse conta da complexa si

tuação de saúde da sociedade moderna.
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Um resumo da análise de Garcia (1983, p.104-107), acer

ca da visão funcionalista em relação a prática médica, pode ser 

facilmente aplicável à. prática de enfermagem, principalmente con- 

siderando-se as teorias de enfermagem norte-americanas produzidas 

naquele período e que, mesmo não se tornando amplamente difundi

das no Brasil, influenciaram lideranças intelectuais e, embora 

não incorporados nos currículos profissionais oficiais, se fize

ram sentir até mesmo a nível de currículo oculto (11). Tais in

fluências funcionalistas dizem respeito a idéias como:

- a prática médica é considerada um mecanismo do siste

ma social para superar as alterações da saúde do indivíduo, ou 

seja, a doença;

- a doença, é definida como "um estada de perturbação no 

funcionamento normal do indivíduo humano total, comprendendo-se o 

estado de seus ajustamentos pessoal e socia1"(Parsons apud Gar

cia, 1983, p.106). Ou seja, a doença é, principalmente, conduta 

desviada, motivada, reduzindo a análise da medicina ao nível in

dividual, psicológico e, orientando sua prática para o controle 

destes desvios individuais.;

- a medicina, concebida de forma geral e abstrata, não 

leva em conta os conflitos sociais e a. intervenção da mesma na 

preservação dos interesses dos grupos dominantes.

Voltando para o foco central deste capítulo, a concep

ção estereotipada "do individual" e "do coletivo" que limita ain

da hoje as práticas de saúde e principalmente as práticas educa-

-(11)- 0 tereo “currículo oculto” é aqui utilizado no sentido atribuido por Henry Giroux (1986, p.71) coso sen
do "as nor«as, valores e crenças etbricadas e transuitidas aos alunos atrvés de regras subjacentes que estrutu
ras as rotinas e relaç&es sociais na escola e na vida da sala de aula."
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tivas, vale ressaltar que no processo de discipl inarizaçào da 

saúde coletiva foi incontestável o fundo teórico positivista-fun

ciona lista próprio do momento histórico até aqui referido. Mas 

.isto nSo significa que a crise deste referencial e a adoção de 

urna perspectiva materialista tenha, de imediato, respondido aos 

diversos vazios teóricas-metodológicos por tanto tempo ocultados. 

Ao contrário, deu-se inicio a um periodo de amadurecimento teóri

co, denominado por Mercer (1985, p.226) de fase de "Identidade e 

legitimação da sociologia da saúde", onde se impulsiona a pesqui

sa empírica e a consolidação de programas de pós-graduação em me

dicina social ou saúde coletiva.

Neste período (de meados dos anos 70 a inicio dos anos 

80) ampliam-se os estudos apoiados em referenciais de autores de 

linhas sociológicas críticas e, principalmente, no materialismo 

histórico e dialético.(12). Recupera-se, também, temas anterior

mente subvalorizados, como as questões do poder, das classes so

ciais, das instituições, políticas, organizações e tecnologia da 

saúde, relação traba 1 ho—saúde, recursos humanos no setor e a pró

pria educação em saúde.

No entanto, o desafio de constituição de um marco teó

rico que apreenda as especificidades da relação do biológico com 

o social, do individual com o coletivo, sem negligenciar nenhum 

de seus aspectos, não está completamente superada. Primeiro, por

que o próprio referencial materialista vem senda exercitado e 

aprimorado, como descreve Mercer (.1.985, p.226): "do uso genérico

-(12)- Vide contribuição de autores brasileiros coso firouca, Donnanqelo, Cordeiro, Hade 1 Luz, Nogueira, Gonçal- 
vez, Gentile de Hello, Cardoso de Hello, Possas, Navarro, etc..., utilizando referenciais de Rarx, Grassei, 
Foucault, Rosen, Canguilhen, Berlinguer, Polacfc, Haccacaro, Stern, Sigerist, Boltanski, Laurel 1, entre outros.
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do modo de produção como determinação última, passa-se ao reco

nhecimento da existência de mediações, temporalidades diferentes 

entre os niveis de análise e de especificidades dos sujeitos so

ciais que estão sendo estudados"(13). E também, como nos refere 

Teixeira (1985, p .8S-89), porque a saúde coletiva supõe um objeto 

e instrumentos diversos, sendo o objeto não mais representado 

por corpos biológicos, mas por corpos sociais. Desta especifici

dade, o coletivo enquanto objeto de intervenção, se origina "a 

necessidade de se tomar este coletivo em suas manifestaçftes his- 

tórico-concretas" e de reconhecê-lo em sua heterogeneidade. E ê 

isto , segundo a autora, que se contrapõe a principal caracterís

tica da medicina individual - "a relativa cristalização de seu 

objeto de saber e prática" -, conforme o já apontado por Donnan- 

gelo apud Teixeira (19S3, p .20) : "Elegendo historicamente como 

objeto o individuo, a medicina vem procedendo a sucessivas apro

ximações em relação a esse objet.o através de um processo cumula

tivo de conhecimentos. As reatualizações do conhecimento e da in

tervenção médica, ainda quando envolvam ampliações da concepção 

sobre o individual desde a perspectiva organicista até a noção de 

todo bio-psicossocia1, nao têm levado propriamente à recomposicao 

do objeto ou à elaboração de um novo campo de saber. As interven

ções pontuais da medicina sobre um organismo situado em um ponto

-(13)- Fleury (1991, p.15-16) analisa os liaites do paradiqaa histórico estrutural, característico dos estudos 
surgidos a partir desta època, inclusive dos estudos de Garcia. Seghundo a autora, este paradigita identificou 
coao niveis de análise da dinámica de saúde, o econôaico, o político e o ideológico, «as deu trataaento diverso 
a cada ua deles, levando a m  reducionisao ea suitos aspectos, entre os quais, as relações entre estrutura e 
sujeito: '...a introdução do paradigaa histórico-estrutural na análise da intervenção estatal na área de saúde 
foi capaz de desvendar as articulações entre políticas de saúde e necessidades inerentes ao processo de acuau- 
laçSo, eabora, ao faza-lo, tenha subsuaido a esfera política à econôaica, destituindo a priaeira de conteúdo e 
dinâaica próprios1.



71

qualquer do espaço idealizado entre a normatividade da ciência 
biológica e o desvio patológico têm encontrado no conhecimento 
biológico sedimentado através de quase dois séculos, sua sufi
ciente base conceituai".

Retornando ao estudo de Mercer (1985,, p . 228 ) „ este ca

racteriza a evolução da saúde coletiva a partir dos anos 80 como 

um "Periodo de Difusão Generalizada da Sociologia da Saúde",onde 

se prioriza o aprofundamento dos processos sociais que se refle

tem no campo sanitário e onde a atenuação dos rigores teóricos 

permite a penetração de novas abordagens da teoria social.

De certa forma, nos últimos anos, as aspirações de le

gitimação profissional e desenvolvimento teórico têm imposto aos 

profissionais de saúde , não somente novos desafios teóricos—me

todológicos no processo de compreensão e tradução da realidade, 

mas, também, o desafio prático—operacional de utilização destes 

saberes no sentido dos interesses populares. Sem abandonar a bus

ca da lucidez teórica, cada vez mais se questiona que novas es

tratégias devem ser praticadas para a concretização da aliança 

entre população e técnicos do setor saúde. A organização popular 

e os avanços concretos que têm sido conquistados ao longo do pro

cesso de reforma sanitária brasileira têm demonstrado o potencial 

desta aliança. Mas têm demonstrado limites também concretos, que 

incluem até a dificuldade de compreensão, por parte dos profis

sionais, do seu próprio processo de trabalho.

O debate politico no setor saúde tem sido proficuo, ga

rantindo a ampliação e divulgação de um discurso critico e uma 

oposição mais forte ao modelo liberal-privativista, à lógica do 

mercado e a administração sanitária nos moldes empresariais -
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fundada na composição de? interesses entre a categoria médica, o 

setor empresarial e o poder público.

Pela prática do debate e da crítica sâo levantados no

vos pontos, novas facetas, seja da realidade social mais ampla 

seja dos processos específicos de trabalho que nela se inserem, 

entre eles, o trabalho da enfermagem.

Nesta breve revisSo procurei levantar pontos fundamen

tais para a superação do que chamei de "estereótipo do individual 

e do coletivo", requisito para o avanço do estudo do processo de 

trabalho da enfermagem em educação em saúde. Do que até aqui. foi 

exposto emergem algumas reflexfies que merecem ser destacadas.

- Há uma relação entre? a forma como se diferenciaram as 

práticas de saúde individuais e coletivas e a forma como foram 

apropriados os referenciais teóricas-metodológicos das ciências 

naturais e sociais aplicadas â saúde.

Apesar de toda a determinação histórico-social con

creta, as práticas de saúde são realizaçfies de sujeitos históri

cos, representam exteriorizações do sujeito na vida cotidiana - o 

desenvolvimento do sujeito e da sociedade integram um mesmo pro

cesso histórico, que se dá de forma heterogénea e contraditória - 

e que portanto podem, através de mediações, se introduzir na cor

rente do desenvolvimento histórico social e produzirem transfor- 

ma çõ es (Heller) .

A forma como as práticas de saúde se integram e pro

duzem modificações no desenvolvimento social variam nos diversos 

momentos históricos, não apenas pela ação ou vontade direta dos 

sujeitos, mas das relações sociais presentes naquela sociedade, 

dos saberes que apoiam o pensamento e a ação dos sujeitos, das
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condiç&'es concretas que estes tiveram de se apropriar consciente

mente destes saberes e de difundi-lo no campo do embate político- 

ideológ i co.

-- Os discursos e as práticas de saúde nao se situam na 

mesma esfera, ou numa relação imediatamente direta com as neces

sidades objetivas de saúde. A relação necessidades/práticas de 

saúde é mediada por uma complexa rede de fenômenos sociais, dados 

por; necessidades de legitimação do estado e da hegemonia políti

co-econômica das classes dominantes, necessidades de alianças en

tre diversos setores e grupo que usufruem majoritariamente dos 

benefícios do poder e controle sobre a organização social, das 

necessidades de manutenção do "Pacto de Dominação" (14), entre 

outros.

Decorrentes das relaçftes entre estas "esferas” das 

práticas de saúde, se criam saberes, fundados em correntes do 

pensamento humano, contraditórios no modo de explicar a realida

de, nas finalidades e estratégias de intervenção sobre a mesma.

A diferenciação das práticas de saúde destinadas ao 

.indivíduo e a coletividade se dá, não por uma cisão concreta do 

sujeito portador da necessidade, mas por uma " obj et .i f i cação " do 

sujeito de forma parcial. 0 homem, ao tornar—se objeto das prá

ticas de saúde , perde sua essência de sujeito e passa a ser 

idealizado de forma fragmentada, tomado enquanto corpo biológico, 

psicológico, social, enquanto manifestante de uma doença, desa-

-(14)- Pacto de aoæinaçSo segundo Sposati (1989) se deve ao papel dinámico que tanto o estado e as alianças de
classes donnantes quanto as classes populares possue® na configuração das políticas sociais. Ou seja, uæ pacto
onde tanto interesse do capital quanto interesses da força de trabalho sâo atendidos ea niveis diversos para 
que se santenha o poder econôaico e político do sisteaa capitalista.
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juste ou carência. Só que a medida que se "depura" deste objeto 

toda a heterogeneidade e diversidade de manifestaçòes de sua es

sência humana e social, se 1 he impòe urna cristalização ou homo- 

geinização não real, mas "realizável" através de práticas e açfâes 

parcelares, sustentadas por um discurso e um aparato conceituai 

condizente com a reprodução do modelo de organização social dado. 

Tal processo de "horaogeinizaçâo" torna-se exequível somente até 

um certo nível, o qu.e resulta na conformação de dois modelos an

tagônicos mas não excludentes : urn compatível â assistência de 

saúde ao indivíduo, que assume o máximo de cristalização de seu 

objeto a nivel do corpo; e outro compatível com a assistência de 

saúde coletiva, que tenta recuperar u.ma visão mais heterogênea de 

seu objeto de trabalho e da realidade social.

A diferenciação d a s  práticas de saúde em i n d i v i d u a i s  

e  c o l e t i v a s ,  p a s s a ,  e n t ã o ,  a t e r  um d u p l o  s e n t i d o ;  — técnico-ins

trumental e  po 1 i  t . i  c o —i d e o  1 ócj i  c o  . No s e n t i d o  t é c n i c o - i n s t r u m e n t a l ,  

e s t a  o c o r r e  d e v i d o  a r e q u i s i t a s  d e  o r d em  o p e r a c i o n a l ,  como a n e -  

c e s  s i d a  d e d e  e s  t. r  u t. u r  a ç à o ,, o r  ci a n i z a ç ã o  e  p r  ov i .  s  S o  d e  r e ç u  r  s  o  s h u — 

manos  a d e q u a d o s  a d e t e r m i n a d o s  t i p o s  de  a ç o e s  d e  s a ú d e  ( p o r  e x e m 

p l o  a i m p r e s c i n d í v e l  d i f e r e n c i a ç ã o  t é c n i c a .i n s t r u m e n t a l  e n t r e

s e r v i ç o s  b á s i c o s  de  s a ú d e  e  c e n t r o s  a v a n ç a d o s  d e  pesquisa ou de 

t r a t a m e n t o s  de  a l t a  t e c n o l o g i a )  . Já  no sentido poli tico-ideológi

co , a s  p r á t i c a s  d e  s a ú d e  se diferenciam tendo em vista interesses 

e s p e c í f i. c o s d e c 1 a s s e  s o u g r u p o s e c o  n Ô m i c o s  ligados ao setor. Tal 

luta de interesses não se apresenta claramente nas políticas de 

saude, mas repercute na d i m e n s ã o  técnico-instrumental através da 

construção e difusão de aparatos teórico-metodológicos que irão 

subsidiar e ou influenciar as diferentes práticas de saúde, no
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Considerando-se o sentido técnico-instrumental, as prá

ticas de saúde tenderiam a responder de forma direta às necessi

dades de saúde,, de modo que suas políticas, eleição de priorida

des., distribuição de recursos, se orientassem para esse fim 

(atendimento das necessidades de uma dada sociedade em determina
do momento é que determinariam o predomínio de ações de saúde in

dividuais ou coletivas e, necessariamente nao implicaria na cisão 

de seu objeto de trabalho ou na idealização de uma cisão não real 

deste). Mas o sentido político-ideológico da diferenciação das 

práticas de saúde ideologiza e media a relação necessidades/prá

ticas de saúde pelo atrelamento de suas políticas aos interesses 

hegemônicos. Isto ê de certa forma garantido, a nível do discur

so, pela manutenç3o de visòes estereotipadas acerca do objeto e 

sujeito das práticas e do próprio processo de trabalho, além da 

atribuição da qualidade de "natural” às necessidades criadas so

cialmente. (Seria interessante analisar tanto o sentido técnico- 

instrumental quanto o sentido polit ico-ideológico cie muitas prá

ticas e especializações que hoje são amplamente reconhecidas e 

difundidas, mas que não foram profundamente questionadas quanto 

ao modo como se constituíram e em suas relaç&es com as reais ne

cessidades de saúde da população).

- A enfermagem brasileira, como uma das práticas in

cluidas no setor saúde, assimilou o estereótipo "do individual e 

do coletivo" imposta pelo modelo assistencial dominante, mas vem, 

nos últimos anos,, questionando seus fundamentos teóricos e o pro

cesso de trabalho em saúde, no sentido de buscar referências que 

superem, entre outras coisas, a cisão sujeito versus objeto, in-
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diviciuo versus coletivo, presentes neste modelo.

A partir destas reflexões é possivel passar para o ter

ceiro momento deste capítulo, no qual espero iniciar o exercício 

de "tradução", para a área da saûae e da enfermagem, de um refe

rencial que considero rico e novo, na perspectiva das necessida

des de reconstrução do conhecimento que fundamenta as práticas de 

saude e especialmente as práticas de educação em saúde.

- REELABORAÇRO

Após o levantamento e justificativa de minhas percep

ções sobre a noção que fundamenta a diferenciação das práticas de 

saúde individuais e coletivas e a recuperação do pano de fundo 

teórico na qual ocorreu, parece que o tema foi suficientemente 

cercado, contraposto teórica e praticamente, mas ainda não escla

receu a aqudisacao das suas contradições, o desvelamento de seu. 

conteúdo, a t.al ponto que gerasse uma nova forma de elaborar as 

idéias que o envolvem. Rest.¿Am alguns questionamento que, embora, 

nrso possuam respostas únicas e acabadas, podem indicar o percurso 

de uma síntese? significativa sobre o problema.

0 primeiro destes questionamentos é sobre se realmente 

constituem-se em estereótipos as idéias que limitam a apreensão 

do significado das práticas de saúde individuais e coletivas.

A tese aqui defendida é de que a maioria de tais idéias 

são estereotipadas porque se baseiam em visões estáticas, par

ciais e ideo 1 oqizada.s de conceitos básicos tais como de indiví

duo, sociedade, trabalho, processo saúde-doença, entre outros. 

São estáticas porque se eximem de seu caráter de provisoriabi1i-



dade e d .inami cidade, são parciai.5 porque geralmente se fundamen

tam em referências fragmentadas, que negam ou negligenciam a re

lação entre a historicidade, a relatividade e a contradição dos 

fenômenos sociais. E são ideoloqizaçòes não apenas pelo sentido 

político qu.e toda concepção possui, mas exatamente pelo oculta- 

mento deste significado político, em favor de uma neutralidade 

legitimadora dos interesses de manutenção de uma estrutura so

cial .

E o que talvez mais demonstre esta estereotipia não se

ja o seu conteúdo, rnas a cristalização do mesmo, o caráter de 

verdade? .incontestável que adquire ao ser tomado como justificati

va teórica das açòes de saúde e, também o fato de ser difundido e 

reproduzido desvinculado da fonte filosófica que o sustenta.

Uma segunda questão se refere ao que caracteriza espe

cificamente este estereótipo, o que, para ser apresentado, deve 

sintetizar varios aspectos antes discutidos.

Primeiro, que necessidades e circunstâncias de ordem 

técnica operacional, de correntes do desenvolvimento cientifico 

tecnológico, da divisão técnica e social do trabalho e da própria 

e s t r u t u raç a o ci o s i s t e m a de sa ú d e for m a 1 , le v a r am à diversidade de 

objetas, finalidades e instrumentos de trabalho em saúde. Com o 

t e m p o 5 tal d .i. v e r s .i d a ci e foi send o t o m a d a como " n a tural" e não como 

socialmente produzida, levando a uma "fragmentação ideal" do ob

jeto das práticas e ao não aprofundamento da compreensão do mes

mo .

Segundo, que o não entendimento da diversidad? cio tra

balho em saúde e das dimensões de seu objeto foi sendo estrategi

camente utilizado pelas forças sociais interessadas na mercanti-
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lizaçao em saúde» O desenvolvimento do capitalismo agudizou o 

distanciamento entre as necessidades de saúde das classes popula

res e as respostas dadas a estas através das politicas sociais e 

práticas de saúde\ Isto porque, a concentração do poder decisório 

e a idealogizaçâo da população como frágil e dependente, reforçou 

o dominio dos interesses do capital (indústria farmacéutica e de 

equipamentos, corporação médica, entre outros) na organização do 

sistema de saúde. Com isso, intensificou-se a reproduçào do mode

lo de assistência individual à saúde que, para n'à'o por em risco 

os interesses hegemônicos, deveria ser sustentado por fundamentos 

acriticos, desprovidos de seu conteúdo politico social, mas, apa

rentemente inquestionáveis e principalmente coerentes com a lógi

ca de mercado, inclusive na formação e utilização dos recursos 

humanos. Neste aspecto foi necessário oferecer atrativos (valori

zação das práticas liberais em saúde, por exemplo) condizentes 

corn os valores da sociedade capitalista e suficientes para ocul

tar o local destinado aos profissionais dentro do sistema: ins

trumentos de reproduçào do modelo e de sua legitimação em toda 

sociedade.

Desta forma, é a sobreva1 orizaçâo do estereótipo do in

dividual sobre o coletivo qu.e passa a ser " a suficiente justifi

cativa " para o estimulo ã especia 1izacão e à iniciativa privada, 

o descaso pelos serviços públicos de saúde e o seu atrelamento, 

máximo possível, ao próprio modelo individual.

E finalmente, os pontos que mais se evidenciam nos mo

dos como os agentes das práticas de saúde representam o signifi

cada do trabalho de saúde individual e coletiva sâo a sua dicoto- 

mização, sua perspectiva quantitativa e sua inserção na rede de
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serviços públicos ou privados. Assim, determinadas representações 

passam a constituir o senso comum .

- Considera-se que a existência de necessidades de 

saúde "naturalmente" diferenciadas determina a organização de 

práticas também diferenciadas. Isto ê, em certos momentos os in

divíduos (corpos psico-biológicos) necessitariam de assistência 
curativa ou de promoção voltada para seus problemas específicos, 

enquanto toda a sociedade (corpos sociais) necessitaria, para 

evitar e controlar a doença, de práticas preventivas. Esta dico- 

tomização impossibilita a percepção do sujeito, marcado pela sua 

situação de classe, inscrita no "corpo" do "paciente". Do mesmo 

modo, nega a condição cie indivíduo, marcado por sua história pes

soal, inscrita naqueles que compõem a "população alvo", o "grupo 

de referência".

- As aç'Ôes destinadas a um maior número de pessoas 

(grupos, comunidades,...) sSo consideradas coletivas e as desti

nadas ao atendimento particularizado são consideradas indivi— 

d u a i s .

- As ações de menor complexidade e praticadas em ser

viços públicos são consideradas de caráter coletivo, enquanto as 

ações de maior complexidade ou praticadas em serviços privados 

são consideradas de caráter individual.

Estas e muitas outras idéias circulam no cotidiano do 

trabalho da enfermagem e, inclusive, acabam por gerar imagens ca

ricaturizadas do profissional, entre elas, a figura do "enfermei

ro de saúde pública", como se apenas a ele coubesse a "parcela" 

do trabalho caracterizada por sua maior "proximidade" com os 

"problemas sociais" e com o "povo",, Consolidam-se, assim, formas
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de pensar o próprio trabalho desprovidas do questionamento acerca 

de suas finalidades, objetos e métodos, enfim, de seu lugar en

quanto trabalho social e de suas relações com a produ.çào e repro- 

du.ção da sociedade.

Considera que a análise do cotidiano das práticas edu

cativas de saúde passa nâo só pela reflexão sobre o modo de orga

nização das práticas de saúde em individuais versus coletivas e 

da influência dos estereótipos formados sobre tais conceitos, 

mas, também, pela reflexão acerca dos momentos que constituem es

te processo de trabalho específico. E nesta tematizaçâo "o que se 

pòe em questão nâo ê mais o coletivo versus o individual mas sim 

o lugar do sujeito na construção do coletivo." (Fleury, 1992,

P . 11 ) .

Portanto, incluo, a seguir, e ainda neste capítulo, a 

análise mais particular do processo de trabalho de educação em 

saúde.
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1 . 2 . 2 .  G P R O C E S S O  D E T R A BA LH O  D E ED UCAÇAO  EM SALUDE

Ao longo deste estudo venho colocando minha compreensão 

do trabalho educati-va como u.m dos trabalhos da enfermagem e da 

área da saúde. Não como trabalho isolado, autonômo ou exclusivo 

de um profissional, mas como inalienável e integrado á dinâmica 

das práticas de saúde.

E aqui chega-se ao momento de proceder uma análise um 

pouco mais rigorosa deste processo de trabalho e relacioná-lo ao 

conteúdo já abordado. De acordo com o referencial de Heller, a 

idéia de trabalho adquire um sentido duplos como parte orgânica 

da vida cotidiana, ou seja, como uma atividade necessária para a 

reprodução do particular em torno da qual se organizam ou.tras 

atividades cotidianas e relações interpessoais (labour) e; como 

objetivaçâo diretamente genérica. Objetivaçâo a medida que, ao 

reproduzir-se através; do trabalho, o homem particular exteriori

za-se como sujeito social, desenvolve suas capacidades humanas e 

tem a perspectiva de converter este trabalho numa necessidade vi

tal, articulando a necessidade de contribuir com a sociedade e de 

reproduzir sua livre individualidade (work).

Os dois sentidos do trabalho humano estão permanente

mente ligados já que o homem será sempre, ao mesmo tempo, parti

cular e genérico e já que no cotidiano está a possibilidade da 

superação deste mesmo cotidiano.

Quanto a consciência que opera na realização do traba

lho, Heller ( 1 9 9 1 ,  p.1 3 0 ) coloca que este só será realizado com 

uma consciência puramente cotidiana quando:



- para sua execução nâo ê necessário superar a estrutu

ra do pensamento cotidiano (referida na p.45)5

- a apropriaçao das atividades do trabalho se dá pela 

simples transmissão da experiência;

- as experiência's de trabalho são fracionadas em unida

des particulares ;

- os conceitos aplicáveis ao trabalho sâo pragmáticos e 
derivados da sua função no processo de trabalho.

Embora a consciência operante no trabalho já tenha sido 

alvo de reflexões, quando tratei do "estereótipo do individual e 

do coletivo", retorna à cena, mas agora, permeando a análise um 

pouco mais detalhada do processo de trabalho de educaçao em saú

de. Para isto deixarei em suspenso as tentadoras aplicações do 

referencial de Heller e incluirei contribuições de dois autores 

também de pensamento materialista dialéticos Gianotti (1984) e 

Gonça 1 ves (1989) .

De forma simp1ifi cada, a idéia de processo de trabalho 

pode ser resumida como um processo onde ocorre a transformação de 

um elemento ou "fragmento" da realidade (material ou. social) 

através do dispêndio de urna certa energia e da utilização de um 

certo instrumental, que obedece a uma finalidade gerada por uma 

necessidade ou carecimento.

0 processa de trabalho é sempre guiado pela objetivida

de, dada pela existência real do seu objeto e instrumentos , mas 

também, é dirigido pela subjetividade, inclusive porque a execu

ção do trabalho é intelectual izada separadamente do seu momento 

de execução propriamente dito. A percepção da necessidade, a de

finição de finalidades, a elaboração de um projeto . sobre um



"fragmento" específico, transformando-o em objeto de um traba

lho, indicam o caráter subjetivo do processo. Enfim, isto é dado 

pela "capacidade de estabelecer, entre a intenção e o gesto, a 

mediação de uma teoria a respeito do objeto de trabalho e de uma 

teoria sobre o próprio trabalho".(Gonçalves, 1989, p.06).

A leitura dos autores acima citados pode fornecer uma 

boa compreensão de como o processo de trabalho se desenvolveu na 

sociedade, sendo que Gonçalves realiza uma ¿aplicação significa

tiva desta análise para o campo da saúde, qual seja, a do modelo 

tecno1óg i co.

Considero que as noções até aqui apresentadas são sufi

cientes para formar o terreno onde lanço minhas pressuposições 

básicas ou teses preliminares acerca da educação em saúde e do 

processo de trabalho da enfermagem.

- A educação é uma prática social, histórica e politi

camente situada, que se articula com as demais práticas sociais e 

se torna inalienável do processo de trabalho em saúde.

- O enfermeiro é u.m dos profissionais de saúde que tem 

a educação em saúde como processo particular de trabalho.

- Conhecimento e ação estão articuladas no processo 

educativo e, à partir da reflexão sobre o cotidiano e sobre a 

prâxis individual e coletiva, se constrói o conhecimento novo e a 

possibilidade de transformação da própria práxis.

- 0 processo de trabalho cie educação em saúde que vise 

a capacitação para uma prâxis crítica e criativa, deve desenvol

ver-se não apenas do ponto de vista técnico, mas, principalmente, 

teórica e politicamente. Para isto é imprescindível a compreensão 

de seus diversos momentos, dos seus referênciais filósoficos ma—
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nifestos e possíveis e da relação destes referenciais com os di

ferentes projetos politicos de sociedade.

Tentando aprofundar esta discussão passo a apresentar 

algumas teses acerca do objeto (tese I), dos instrumentos (tese 

II),das necessidades (tese III) e das finalidades do trabalho 

(tese IV ).

TESE I - DO OBJETO

"DO DESVIO PELA CONSCIENCIA PARA A CONSCIÊNCIA DO
DESVIO"

- 0 processo de trabalho de educação em saúde, conce

bido como integrante do processo de construção do cida- 

dào e do homem genérico, terá, portanto, a práxis hu

mana como objeto, ou seja, a articulação reflexão-ação 

na vida cotidiana.

Para adentrar na questão do objeto de trabalho da edu

cação em saúde é preciso deixar claro que normalmente t.ai.s práti

cas não são entendidas e estudadas como um processo particular de 

trabalho e, portanto, não são analisadas em seus momentos, dentre; 

os quais o momento de constituição do objeto de seu trabalho. Na 

verdade, as práticas educativas sempre foram tomadas como ins

trumental dò trabalho em saúde, ou seja, como meio ou recurso que 

facilitaria a consecução de uma determinada finalidade, seja de 

curar a doença (modelo clinico), seja de controlá-la (modelo epi-
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demiológico)5 ou, ainda, na associação das finalidades cu

rar/controlar dadas pela relação dos dois modelos, facilmente 

vislumbrável nas práticas de saúde, principalmente naquelas de

senvolvidas na rede básica de saúde e denominadas como açftes de 

saúde coletiva. (15)

A transformação de um fenômeno, matéria, elemento, 

"fragmento qualquer da realidade", em um objeto de trabalho, de

pende sempre de um certo olhar, uma forma de antever naquele 

"fragmento" a possibilidade de transfarmação. Assim, a constitui

ção de um objeto de trabalho ê a descoberta de suas potencialida

des e limites e, também, o esboço de um projeto. E ..."resultante 

de um olhar armado por um projeto" (Gonçalves, 1989, p.5).

Se a educação for tomada apenas como instrumento do 

trabalho em saúde, o objeto deste trabalho continuará sendo o 

mesmo (na maioria das açoes de caráter individual é o corpo, por 

exemplo), porque não mudou o projeto, a forma de ver este objeto 

e de considerá-lo um produto em potencial. Um trabalho educativo 

com um grupo de diabéticos, gestantes ou mães, poderá ter como 

objeto um conjunto de "consciências" que, "devidamente trabalha

das" irão ter mudanças de percepções e comportamentos e assim de-

-(15)-Quanto a relaçào atualæente percebida entre aôdelo epidesiológico e aôdelo clínico reeeto a análise de 
Sonçalves (1989, p.29-38), que discute coœo a partir da “crise contemporânea da sedicina" (desproporção entre 
gasto social no setor e beneficios gerados por este) abriu espaço para o "ressurgi#ento" do sôdelo epidesioló- 
gico de organização do trabalho es saúde. Segundo o autor, esta aproxiaação dos dois sodelos gerou a utilização 
do súdelo epidemiológico para dar conta tasbéi da assistência individual e pereitir “usa racionalização «oder- 
nizadora das práticas de saúde: ‘ ...es vez de siaplesaente considerar que a soluçlo do probieaa das doenças es
tá contida na expanslo, generalização e aperfeiçoasento do trataaento cédico, passou-se a considerar a possibi
lidade de toaar o trataaento eèdico coao usa das ferraaentas, ao lado das eedidas incidentas diretaaente no 
plano coletivo, para controlar a doença. Controlar deixou de ser equivalente a evitar, prevenir, passando a 
significar evitar + tratar.
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senvolverâo atitudes "favoráveis" a promoção da saúde, tratamento 

e prevenção de doenças, sejam próprias do "educando",,sejam do 

seu circulo familiar. A "consciência" passa a ser o desvio, o ca

minha para se chegar a uma finalidade contida no corpo (incorpo

rações cios fatores e experiências que privam o indivíduo de su.a- 

vitalidade)„ O projeto nunca deixou de ser sobre o corpo e a for

ma de perceber a "consciência não deixou de ser uma antevisão do 
corpo, um corpo virtual. Ern última análise, o objeto de trabalho 

não se transferiu do corpo, apenas dotou-o de atributos mentais e 

psicológicos.

O que diferencia as práticas educativas de saúde indi

viduais e coletivas, talves seja que nas primeiras o corpo seria 

tornado individualmente e o "desvio pela consciência" seria consi

derado uma ação secundária, as vezes dispensável ou quando muito, 

deleqável e restrita. Delegável e parcelar porque executada pre

ferencialmente pela equipe de enfermagem não competiria com a 

"excelência" das atividades diagnóstico-terapéuticas médicas. Já 

na saúde coletiva as práticas educativas seriam mais valorizadas 

e assumidas por todos os elementos da equipe mui tiprof issional 0 

corpo aqui seria tomado coletivamente e a educação, pelo seu po

tencial de controlar e previnir a doença em larga escala e de 

contribuir para a melhoria dos serviços de? saúde e condiçòes de 

vida através da participação popular, por exemplo.

E"m relação ás práticas de saúde coletiva já se percebe 

um avanço na forma como se percebe o objeto do próprio trabalho. 

No entanto, muitas experiências t.êm demonstrado os riscos de uma 

proposta altamente progressista no discurso se; mostrar altamente 

conservadora na prática. Quando o discurso crítico é superficial
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e o objeto de trabalho não é bem explicitado e reconhecido, a 

participação popular pode tornar-se integração ou cooptação da 

população em programas estabelecidos, as práticas alternativas 

podem tornar-se evasivas para a negligência política dos direitos 

básicos do cidadão, a mobilização pode tornar-se meio de oculta- 

mento ideológico e também das contradições e reais potenciais or

ganizativos da população.

Por outro lado, foi graças ao amadurecimento das práti

cas educativas articuladas ãs práticas de saúde coletiva, que te

mos, num aprendizado lento e firme, compreendido a peculiaridade 

do próprio trabalho» Desta compreensão resulta a necessidade de 

reconhecimento do objeto do processo de trabalho educativo em 

saúde. A experiência tem demonstrado e o aprofundamento teórico 

tem confirmado, este objeto não pode ser simplesmente um corpo, 

uma consciência, ou urna consciência encarnada nu.m corpo. Qual

quer destes "objetos" só faz sentido no cotidiano da vida de cada 

homem e da sociedade como um todo. Cotidiano que é prático, con

creto, material, mas também é idéia, sensação, reflexão. Cotidia

no que mesmo contraditório e mesmo impon ci o limites ao homem nào 

pode nunca ser excluído, porque é nele que se realiza o homem e 

através dele pode o homem desenvolver— se enquanto indivíduo gené- 

r i cr. o „

Deste ponto de vista, o objeto de trabalho de educação 

ern saúde deve ser a " práxis" humana, enquanto articulação pensa- 

mento-ação e possibilidade de ultrapassagem do cotidiano a partir 

dele próprio. Possibilidade de articulação das práticas educação 

e saúde no amplo processo de construção do cidadão e da "socieda

de livre". Mas como o conceito de práxis só será melhor abordado
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TESE II - DOS INSTRUMENTOS

"DO PURAMENTE TECNICO PARA O TECNICO- POLITICO"
No processo de trabalho de educação em saúde os instru
mentos devem ser socializados e se incorporarem ao mo
vimento de capacitação dos sujeitos para urna nova prá- 
>:is. El es se referem nâo apenas aos recursos téc
nicos mas, principalmente, aos próprios referenciais 
que norteiam a prática.

Lembrando a. conceituação geral de processo de trabalho, 

vemos que a transformação de um objeto em um produto exige um 

consumo de energia, uma força de trabalho e o uso de instrumentos 

adequados à finalidade. A capacidade de criar, adaptar e escolher 

instrumentos de trabalho acaba se constituindo um momento do pró

prio processo., Um momento mediador da açào transformadora e, 

principalmente, um momento simultaneamente objetivo e subjetiva.

Sua objetividade se manifesta por vários aspectos. Um 

destes parece óbvio e vai ao encontro da noção comum que se tem 

de instrumento de trabalho: algo material, utilizável para a ra

cionalização do consumo de energia e para o bom desempenho da 

ação, como, por exemplo, os instrumentais utilizados nos procedi

mentos clínicos e cirúrgicos, as técnicas e uma infinidade de re

cursos terapêuticos e didáticos da área da saúde. Esta objetivi

dade se dá também nas próprias qualidades do objeto e que o tor

nam alvo de um projeto e apto a se transformar no resultado da

quele projeta. Essas características ou qualidades sempre são
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reais, embora a forma de percebê-las sejam variadas e ideais.

Segundo Gonçalves (1989, p.7) "...[parte da] energia, 
gasta no processo se incorpora, portanto, sob a forma de um ins
trumento de trabalho. O modo de uso desse instrumento, porém, 

contém mais do que suas qualidades mecânicasí obedece a um plano 
pré-estabe1ecido no qual a consciência desencadeadora da ação 

mantém sempre presente o resultado visado". E isto, o fato da 

aplicação ou uso do instrumento seguir um plano intelectual, um 

projeto que antevê o produto, caracteriza a dimensão subjetiva 

deste momento do trabalho.

Neste ponto, é necessário levantar algu.mas peculiarida

des em relação ao trabalho em saúde. Poderia iniciar perguntando 

se o fato de se planejar o uso do instrumento e de se fazer uso 

dele segundo os parâmetros da razão, encerra toda a subjetividade 

deste momento e, se isto garante o dominio do processo de traba

lho. Para esta pergunta não existe u.ma única resposta, senão ve

jamos; um profissional de enfermagem pode e deveria, para reali

zar seu trabalho, saber o que vai fazer, com que fim e como fa

zer, Assim ele estaria elaborando mentalmente sua ação e se ser

vindo de instrumentos adequados ou adaptados dentro do possível. 

Isto lhe iria conferir um domínio sobre seu próprio trabalho já 

que conheceria seus momentos. Só que, o parcelamento do trabalho 

em saúde, torna o trabalho de diversos agentes como parcelas do 

trabalho em que o domínio do processo pertence a um único profis

sional. Por exemplo, o processo terapêutico (curar), dominado pe

lo médico, na nossa sociedade, utiliza como instrumento o traba

lho delegado a outros trabalhadores. Deste modo, embora se possa 

ter o domínio do processo específico de trabalho, este pode ser
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uma parte de um outro processo de trabalho que escapa ao controle 

do trabalhador, principalmente em seu momento de elaboração do 

projetos este trabalho é imprescindível para o alcance do resul

tado mas nâo houve participação na definição das finalidades e do 

projeto do processo de trabalho "maior", do qual aquele trabalho 

parcial faz parte.

Aqui já se diferencia um pouco o processo de trabalho 

de educação em saúde pois é atingido pela hegemonia médica de 

forma mais sutil. Como um trabalho que nSo é exclusivo de um úni

co profissional e que não se presta tão facilmente ao parcelamen

to , a educação em saúde torna-se peculiar também no sentido de 

que o profissional que a realiza participa de todo o processo de 

trabalho. E claro que aqui não me refiro à "educação em saúde" 

amplamente praticada como delegação ou ação complementar à ação 

médica, e que visa a "normatizaçâo da vida do cliente" para torná- 

lo mais suscetível ao tratamento, menos marginal em relação aos 

padrões de normalidade médica e mais "cuidadoso" com sua saúde. 

Nem tampouco me refiro a propostas ditas mais abrangentes ou co

letivas mas que, destinadas á população de baixa renda, tendem a 

delegar responsabilidades, "conceder participação" em programas 

(apenas nos níveis de execução) e baratear custos de políticas 

sociais. Pelo contrário, refiro-me ao trabalho, no qual podem to

mar parte, desde a etapa de construção do projeto, aqueles que 

são excluídos da maioria das práticas de saúde, ou. melhor, ex

cluídos como sujeitos mas incluídos como "fragmento objetifiça

do" , como "corpo", como "paciente", como "necessitado".

Retomo, pois, a posição que esta tese pretende apre

sentar; a de que os instrumentos de trabalho não respondem somen—
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te aos aspectos técnicos, mas a todo o processo de trabalho. Por 

autro lado, o dominio do instrumental em seu sentido ampio (obje

tivo e subjetivo) ê caminho para a compreensão do trabalho como 

um todo. Neste sentido, a análise dos instrumentos tem a proprie

dade de desvendar o próprio trabalho em seus vários aspectos, co

mo nos exemplos à seguir:

•INSTRUMENTOS: -0 tipo de instrumento, suas 
bases, modos de uso e impor
tância atribuida DESVENDAM:

-conhecimento acerca do abjeto de 
trabalho: o que é, o que o carac
teriza, do que é constituido, em 
que meio/real idade está inserido 
e como se relaciona com ele, o 
que o determina, a que é susceti 
vel, como reage a 
circunstâncias, que 
limites possui para 
cão - .  .

determinadas 
potenciais e 

a transforma-

-a concepção que se tem acer
ca do objeto e de sua pers
pectiva de seu desenvolvi- 
mento.

-conhecimento acerca das necessi
dades geradoras do trabalho e de 
suas -finalidades: sua historici
dade, formas de se manifestar ou 
se ocultar, se são carências na
turais ou sociais, como são in
fluenciadas pela ideologia, suas 
contradiçSes em r e l a ç ã o  ao mode
lo de trabalho, a que projeto de 
sociedade as finalidades são con
soantes. . .

-a concepção que se tem da 
realidade social, dos inte
resses que a movem...

-conhecimento acerca das finalida
des do trabalho: sua historicida
de, suas relações com a totalida
de social e com outros trabalhos, 
que fatores as determinam, como 
são assumidas e reconhecidas...

-a concepção que se tem acer
ca do próprio trabalho na 
dinâmica social.

-conhecimento acerca dos instru
mentos cie trabalho; limites e 
possibilidades de utilização de 
instrumentos ligados a aplicação 
diversas ciencias e disciplinas 
nas, quais suas características, 
como utiliza-los, quais suas ade
quações ao projeto pretendido...

-a concepção que se tem acer- 
do objeto, dos instrumentos, 
das necessidades e das fina- 
dades do trabalho; da socie- 
de, da ciência, do saber..,
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-instrumentos propriamente ditos 
(técnicas e equipamentos): como 
usa-los, quem pode usá-los, para 

quais seus custos e 
quais suas caracte

rísticas, que vantagens oferecem 
ao trabalho, quais principios 
científicos embasam sua aplicação

que servem, 
viabi1 idade,

-estágio de desenvolvimento 
técnica, apropriação pelos 
traba1hadores dos avanços 
científicos e tecnológicos, 
investimento destinado pela 
sociedaide àquele trabalho e 
suas relações com o mercado.

•local ou ambiente de trabalho : 
se é institucionalizado ou nâ'o, 
suas características, organiza- 
ç«o, estrutura, facilidades ou 
obstáculos que impõe ao trabalho 
e sua posição na sociedade...

-características da estrutura 
social e local ocupado pe- 
trabalho na mesma, estágio 
de desenvolvimento das ins- 
cões sociais, do estado...

Apesar das diversas e singulares relações que os ins

trumentos de trabalho estabelecem no processo de trabalho como um 

todo, normalmente a noção de instrumento se limita aos aspectos 

abordadas no item "instrumentos propriamente ditos". Qualquer que 

seja o conhecimento relacionado às outras dimensões dos instru

mentos e mesmo que estas tenham sua importância negada, este sem

pre será expresso nas ações, revelando, assim, as concepções que 

alicerçam o próprio trabalho. Ou seja, mesmo quando o trabalhador 

se abstém de defender qualquer posiçào ou entendimento sobre seu 

trabalho (em qualquer de seus momentos), ele transmite., em todas 

as suas ações, uma concepção sobre o mesmo. Se nSo foi. uma con

cepção refletida, construída, assumida, mesmo qu.e provisoriamen

te, foi assimilada acriticamente e do mesmo modo está sendo re

produzida. Se o trabalhador nSo se preocupa, por exemplo, em de

senvolver seu entendimento sobre o objeto do seu trabalho, indica 

uma percepção acerca, do mesmo, embora esta possa ser inconscien

te, como algo revelado e evidente ou como sendo este um conheci

mento supérfluo ou desnecessário. De certa forma, associa-se a 

isto a noçà'o de neutralidade atribuida ao conhecimento norteador
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do trabalho e às suas finalidades mesmas. Os instrumentos adqui

rem , assim, uma ilusória neutralidade, como se fosse possível 

desvincular o seu uso de uma opção política do trabalhador. E um 

instrumento fundado em um "saber neutral izado" e aplicada segunda 

"métodos científicos neutralizados", permanece protegida da "con

taminação, na medida em que é deseantextual izado e não relaciona

do a qualquer aspecto com significância político-ideológica. Isto 

culmina com o deslocamento da finalidade para a utilização de um 

.instrumento, ou seja, a aplicação de um método torna-se finalida

de última do trabalhos -o método não existe para instrumental izar 

um trabalho, mas sim, o trabalho e o profissional existem para a 

a d eq uad a aplicaçâo do mé tod o .

Em síntese, poder-se—i.a dizer que, uma compreensão res

trita do que seja instrumento de trabalho tem levado os profis.

sionais da saúde, e especificamente da enfermagem, a se manter 

atrelados a instrumentos educativos convencionais. Assim, impõem 

ao objeto do seu trabalho uma ação pouco criativa e que não se 

renova pela abertura a novos conhecimentos e referenciais de ou

tras disciplinas, como a psicologia, pedagogia,, sociologia, an — 

t r o p o 1 o gia, entre o u. t r a s «

0 processo de trabalho de educação em saúde permanece, 

por tudo isso, pouco estudado, desvalorizado e incompreendido. E 

confundido com açSes e técnicas instrumentais para atingir fina

lidades como curar, tratar, previni r. A prática educativa, redu

zida a simples ações, passa a se constituir num momento demarcada 

da prática "do profissional", o momento de orientar, dar informa

ções, reforçar e até cobrar e repreender.
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Os "instrumentos" dessas açfâes são, geralmente, técni

cas e recursos didáticos tradicionais e raramente incluem expe

riências mais participativas e democráticas. A centralização do 

poder na figura do profissional inicia desde a decisão de "fazer 

educação em saúde" até como, porqué e com quem fazê-la.

Se consolida, assim, uma dupla redução: o processo de 

trabalho ê reduzido ao instrumento e este já foi reduzido a téc

nicas e recursos operacionais, com fim em si mesmas.

Para se contrapor a esta redução é necessário empreen

der a busca do significado dos instrumentos de trabalho e também 

de sua socialização ao longo do processo educativo. A compreensão 

que para o profissional, é compreensão do outro e de sua realida

de, será para o sujeito a compreensão de si mesmo e de seu mundo. 

Este conhecimento, como tantos outros, tem que ser buscado não 

para pertencer ao profissional ,, mas buscada através de uma cons

trução coletiva para instrumental izar a práxis coletiva.
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TESE III - DAS NECESSIDADES

"DO DISCURSO DO NECESSÁRIO PARA O DES(EN)COBRIMENTO DAS 
NECESSIDADES DOS SUJEITOS SOCIAIS"

- As necessidades humanas geradoras do trabalho educa
tivo em saúde sâo expressões das relações entre os ní
veis micro e macro-sociais e não podem ser reduzidas à 
demandas por ações complementares.

Um dos instrumentos de trabalho referidos foi o conhe.

cimento acerca das necessidades geradoras do trabalho. 0 primeiro 

passo no sentido do entendimento deste tema seria o de tentar 

comprt;ender quais necessidades têm realmente determinado o traba

lho em saúde, entre eles o trabalho educativo e de como o argu

mento da "necessidade" pode levar a ideo 1ogizações em torno do 

traba1 ho .

Todo trabalho concreto tem como fim a satisfação de uma 

necessidade ou carecimen to e sua execução se constitui no meio 

para tal. A partir da leitura de Heller poder-se-ia proceder a 

uma análise das necessidades de saúde sob, pelo menos, dois enfo

ques diferentes: se são necessidades naturais ou sociais, e se 

sâo necessidades materiais ou não.
Esta tese se baseia no ponto de vista de que os cars- 

cimentos de saúde (e de educação em saúde) sâo essencialmente so

ciais, o que pode ser fundamentado nas seguintes reflexões»

- As necessidades de saúde não são carecimentos de um 

único homem, mas, embora, sejam expressas individualmente, elas
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são geradas na vida cotidiana; nascem no cotidiano das relações 

humanas, no trabalho, na família, na luta pela sobrevivência, ou 

seja, no processo de produção e reprodução do homem e da socieda

de .

- As necessidades de saúde sào satisfeitas (ou pelo me

nos parcialmente atendidas) através de um trabalho socialmente 

organizado. Na sociedade se estabelecem relaçSes entre os porta

dores das necessidades e os agentes que tiveram seu trabalho 

diferenciado para atender tais necessidades.

- Como o trabalho, numa visão marxista, faz parte da 

sociedade assim como da vida de cada homem, o atendimento das ca

rt? n c: i a '.s d e s t e s h o m e n s — t. r a b a lhadores torna-se u rn a n e c e s s i. d a d e d a 

reprodução da força de trabalho social e, assim, constitui-se? 

p a r t e da. r e m u neraçSo deste t r a b a 1 h o . Ou se j a , o trabalhador re

cebe uma remuneração indireta pelo seu trabalho através de servi

ços e beneficios destinados a satisfazer tais necessidades; além 

da remuneração direta que deveria ser suficiente para viver 

dignamente. (Quanto maior for a exploração do trabalho mais insu— 

f i c i e n t e s erá s u a remu n e r a ç ã o dire t. a e d e p i o r q u a 1 idade ser á s u a 

remuneração indireta — serviços públicos destinados ao atendi— 

m e n to de s u a s n e cessid a. d e s ) »

Outro aspecto ê que os carecimentos de sáude são simul

taneamente materiais e não materiais. (Heller, apud Leopardi, 

1989). São materiais quando necessitam para sua satisfação, da 

produção de meios e objetos materiais (hospitais, escolas, equi

pamentos, tecnologia,...), e são não materiais, quando podem ser 

satisfeitos pela atividade humana em si e pela realização do ho

mem na vida comunitária.



98

Neste aspecto, percebe-se uma distorção gerada pelo de

senvolvimento do capitalismo, ao invés da esfera da produção es

tar subordinada e dirigida para suprir carecimentos, acaba sobre

pondo-se ao homem portador do carecimento e dirigindo-o para a 

finalidade econômica do lucro. Assim, o sistema de produção, para 

que se amplie e se torne mais lucrativo, precisa alimentar e mul

tiplicar as carências que o solicitam. (Os homens passam a exis

tir para consumir produtos e nâo os produtos para suprir necessi

dades humanas).

Por tudo isso torna-se compreensível o poder exercido 

pelo setor industrial (farmacêutico, equipamentos médicos e hos

pitalares, ...) na definição das políticas de saúde e na manuten

ção do modelo clínico-curativista e, principalmente, como a pres

tação de serviços mostra sinais que, segundo alguns analistas, 

podem indicar sua diferenciação, cada vez menor, em relação ao 

processo de produção de mercadorias,, Se esta diferenciação era 

evidente principalmente pelo caráter da finalidade dos serviços, 

produzir "açftes úteis" não sus ce; tive is ao comércio, como produtos 

mercantis em si mesmos, hoje já não se pode negar que os serviços 

( i n c 1 u s i V e s a ú d e e e d u. c a ç â o ) s ã o agora um import a. nte setor de 

a c u m u I a ç a o c a p i t. alista. ( N ogu.eira, 1991).

0 objetivo de tais colocações é salientar que os traba

lhos de saúde e educação , como integrantes do processo de produ

ção de serviços, nâo podem ser vistos apenas como "trabalhos no

bres e necessários". Devem ser vistos, também, corno um investi

mento do capital (que atende à necessidade de reprodução da força 

de trabalho) e como um trabalho social que consegue realizar si

multaneamente o processo de circulação e consumo de seu produto.
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Talvez, resida aí su.a diferenciaçào em relação à produção de mer

cadorias, já que no instante em que as açftes de saúde são produ

zidas são também imediatamente consumidas (mesmo que neste pro

cesso sejam consumidas também, insumes e instrumentos fabricados 

em um momento anterior).

Assim, a produção de serviços se dirige para as neces

sidades de consumo individual e coletivo, tornando "consumidor" 

ou "usuário" o portador da carência, o que não impede que a orga

nização destes serviços imponha urna profunda fragmentação deste 

usuário (enquanto objeto) e torne alheios ao seu controle os ob- 

j e t i V os e e s t r a t é g ia s d o s mesmos.

Mas, normalmente, os trabalhadores, executores das prá

ticas de saúde, não levam em conta estas "outras" necessidades 

sociais determinantes do seus trabalhos, ressaltando exclusiva

mente as necessidades de assistência ao ser humano em seu ciclo 

vital e especialmente de controle e tratamento de suas doenças. 

Com vistas a tais necessidades, a educação em saúde revela-se, 

ora corno "solução salvadora", ora como "pretexto" ou. "escape mo

ral", justificativo da não resolu.tivida.de dos problemas de saúde 

(à ignorancia, falta de consciência e responsabilidade são atri

buidas a cu. 1 pa do fracasso de açoes e programas de saúde). E es

tas formas de se encarar a educação ern saúde é frequente, tanto 

quando realizada como ação complementar (já que centraliza o mo

delo na consulta médica à demanda espontânea), ou quando o pro

grama é dirigido a grupos específicos ( prevendo uma maior abran

gência e urn enfoque preventivo).

Com isto percebe—se que, apesar da contraditória posi

ção que a educação ocupa nas diversas formas de sua interpenetra-
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ção com a saúde, raramente ela ê percebida como um "processo" 

inerente ás relações humanas e sociais e portanto presente em to

do gesto, troca., ação, não importa se incluidas dentro de práti

cas denominadas como de "curar", "prevenir", "educar", "promo

ver". .Assim, a educação, ocultada enquanto processo de construção 

do sujeito histórico ou homem total e tomada como ação aplicável 

ao campo da saúde, incorpora, para sua justificação, as necessi

dades de saúde apregoadas como legitimadoras das próprias práti

cas de saúde, sejam da perspectiva do modelo clinico ou do modelo 

epidemiológico. Tais necessidades, no entanto, sofrem uma pecu— 

1iarisaçâo, sâo pensadas de forma a decompor, da carência geral 

(saúde), aqueles componentes que serào atribuidos 3,0 individuo e 

percebidos como "carências constitutivas ou. predisponentes" (da 

carência de saúde); a ignorância, a incompetência, o desestímulo, 

a inabilidade, o despreparo, a "falta de consciência" dos indiví

duos e população.

Para concluir esta tese aponto para a necessidade de 

"des(en)cobrimento" dos carecimentos dos sujeitos sociais, entre 

os quais, aqueles que se relacionam mais diretamente com o traba

lho em saúde e educação. Krischke (1989, p .48-49) faz este 

des ( en ) cobrimen to ao analisar as carências como "mediaçCJes histó

ricas ou microfundamentos da sociedade". Nesta perspectiva, esta.

belece--se a posição dos carecimentos como "mediaçftes entre os ní

veis micro e macro da vida social".

Considero esta concepção mais dinámica e abrangente 

pois evita a polarização dos níveis de explicação destas necessi

dades ou carecimentos em u.m polo determinista-reoucionista ( ca

rências determinadas sempre teleoloqicamente nas estruturas só—
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cio-econômicas, políticas, institucionais e outros objetos de 

análise macro social) e um polo individua1ista-voluntarista (pre

valência dos elementos de análise baseados em valores, crenças e 

outros elementos de maior interna 1 idade em relação ao homem).

Neste sentido destaco a importância deste "des(en)co~ 

brimento" dos carecimentos dos sujeitos sociais se dar nu.m pro

cesso educativo, onde, tanto os profissinais, quanto a população, 

sejam tomados como "sujeitos", pois este ê um fator importante 

para a superação de problemas que hoje se evidenciam nos serviços 

e nos movimentos sociais. Saber reconhecer que reais necessidades 

estão impulsionando urna ação, que relações entre as dimensões mi

cro e macro social as estão determinando e a que outras necessi

dades, não tão evidentes, respondem tais práticas, é requisito 

para se dar novo rumo, nova perspectiva à práxis dos sujeitos, 

argamassa, do processo histórico social .
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TESE IV : DAS FINALIDADES

DA INTENCIONALIDADE APARENTE PARA O DESVENDAMENTO
IDEOLOGICO

A apreensão das carências dos sujeitos e sua tradução 
em finalidades do trabalho educativo em saúde indica o 
cárater político-ideológico dos fins, manifestos ou 
não, destas práticas.

Após um melhor entendimento acerca das necessidades em 

torno das quais se organiza o trabalho em saúde, constata-se que 

a relação entre necessidade concreta e trabalho não se dá de for

ma direta e linear, (fato já. comentado no capítulo I ). Esta rela

ção é mediada por um momento intelectual que, ao confrontar o 

produto desejado e a necessidade a que deve responder, preside e 

d i r e c ion a o p r o c e s s o d e t r a n s f o r ni a ç ã o (Gonçalves, 1989) „ I s to ê , 

objeto e produto "se determinam reciprocamente como potência e 

realização" através de final idades abstraídas de carecimentos.

Seguindo a linha de pensamento que situa esta análise 

não seria necessário repetir que, na forma como normalmente o 

processo educativo é concebido e delimitado em suas relações com 

as praticas de saúde, as finalidades da educação em saúde não so

frem grandes modificações frente às necessidades que guiam as 

açb'es de diagnóstico e terapêutica em nível individual ou. de con

trole e prevenção da doença em escala social.

Sem ir contra tal consideração, mas tentando caracteri

zar o modo como se opera a "peculiarização" das finalidades edu-
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modelo assistencial de saúde, poder— se-ia, apenas para efeito de 

exercício da imaginação, descrever diferenciadamente tais fins.

- Finalidades Depurativas: quando visam "extrair" dos 

indivíduos e grupos as idéias, crenças e valores que são contrá

rios ou. desfavoráveis ao comportamento esperado ou. ao conhecimen

to acadêmico hegemônico.

-••• Finalidades Normativas: quando visam "ordenar" a vida 

dos indivíduos e grupos de acordo com padrões de normalidade ver

ticalmente estabelecidos (saneadores dos "desvios" que conduzem â 

doença), sem que o agir cotidiano se torne insumo à reflexão.

Finalidades Qual ificativas: quando visam qualificar 

(preparar, treinar ...) os indivíduos e grupos para práticas e 

hábitos considerados saudáveis, sem considerar a iniciativa, 

criatividade e história dos sujeitos, bem como, as diferenças e 

conflitos da vida social.

Finalidades Legitimadoras : quando visam legitimar os 

conteúdos e as formas das próprias práticas de saúde institucio- 

n a i s ( c u j o sab e r é o ú ni.co c o n s i. d e r a d o v álid o ) , de mo d o a s u p 3. a n — 

tar ou cooptar qualquer conhecimento ou iniciativa contra-hegemô- 

nica, garantindo a reprodução do sistema e nã'o reconhecendo a. di

versidade de vias para o conhecimento e a ação crítica-criativa.

O que se percebe ê que, apesar das múltiplas facetas da 

relação educação e saúde, as práticas educativas ainda são nor

teadas por uma dimensão comportamentalista, numa visão reduzida e 

linear que se resume na fórmula: 

praticas e1 hábitos i pi d i v i d li a i s in corretos e i ct n o f a n c i a - DOENÇA 

-informação e mudança de comportamanto - SAtllDE



Desta forma, constata-se que, por mais contundentes 

que possam parecer as necessidades da população, o crivo ideoló

gico as traduz de forma parcial e distorcida. A partir desta in

terpretação, tornada "representativa do real" e com o poder espe

cial de ser inculcada, não só nos trabalhadores da'área, mas tam

bém na própria população, são constituidas as finalidades nortea— 

doras do processo educativo em saúde.

Com a tradução das necessidades em f inal idades, ocorre

comu.mente, entre outras coi sas, pelo menos dois fenômenos s

- as final idades "exteriorizam-se " em relação ao suj ei-

to portador do carecimento e manifestam-se como próprias do agen-

te executor da "depuração, normatização, qual ificação e legitima-

ção", o que, em última instância, as tornam finalidades próprias 

dos mecanismos de reprodução do sistema.

- as práticas educativas em saúde manifestam uma impor

tante mas velada estratégia de poder e dominação sobre a maioria 

dos sujeitos. No entanto, "onde há poder há resistência" (Fou

cault, 1989, p.172) e a contradição do processo educativo reside 

exatamente na sua capacidade de, em meio ã inculcação ideológica, 

a manipulação e ao aprendizado da submissão, abrir os primeiros 

espaços para o aprendizado da resistência e da liberdade.

A desmistificação das "boas intenções" da educação ern 

saúde pressupõe uma reelaboração dos conceitos de saúde-doença e 

educação e de seus modos de relação. Isto requer um referencial 

epistemológico que sirva á critica social e ao amadurecimento do 

sujeito individual e coletiva através do ejercicio da reflexão, 

da criatividade, da organização e da conquista da cidadania como 

território para a construção do homem autônomo e genérico.
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CAPITULO II

PARA ALEM DO COTIDIANO - elementos para um re
ferencial teórico-metodológico do processo de 
trabalho de educação em saúde

Toda crítica se fundamenta na idéia de que "podia ser 

diferente". Pode nlo estar claro o "como" mas é a possibilidade 

da transformação que dá sentido è crítica. E a possibilidade de 

"ir além" que torna desafiador o cotidiano. E a possibilidade de 

realização do homem livre e do indivíduo genérico (p .40-42) que 

torna interessante o trabalho, a saúde, a educação.

Até este momento do estudo, minha posição foi de refle

xão. Nesta reflexão opus-me â utilização de referenciais teóricos 

que não privelegiassem o sujeito histórico, sua vida, sua liber

dade e felicidade. Opus-me a pensar as práticas de saúde fundadas 

em estereótipos, fragmentações e ideologizaçôes. Opus-me a redu

zir a educação a simples instrumento, técnica de um trabalho com 

finalidades e estratégias questionáveis. Opus-me a considerar o 

trabalhador da saúde e da educação um mero instrumento ideológi

co, um "feitor", uma vítima ou um reprodutor do poder, um produto 
"totalmente determinado" pelo sistema. Opus-me a conceber o pro

cesso educativo apenas como processo de inculcação e dominação.
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Mas em que esperanças se baseiam minha reflexão e cri

tica ? O que se pode desejar do processo educativo em saúde ?

"...Tudo está cheio desse algo que falta..."

Esta expressão, utilizada por Aydos (1991, p.39), pare

ce ilustrar bem a minha percepção sobre o trabalho em saúde e es

pecialmente o trabalho educativa em saúde. Mas a reflexão e o es

tudo vão tornando cada ves mais compreensível este "algo” que de

safia o sentido de nossas práticas. Da compreensão (parcial) sur

gida ao longo do desenvolvimento deste estudo, apresento uma sin.

tese que constitui minha contribuição para a construção de um re

ferencial teór i co-metodo lógico do processo de trabalho de educa— 

ç S o e n f s a ú d e „

2.1. A REDESCOBERTA DG SUJEITO

O prime;iro e inevitável elemento para este referencial 

teórico-metodo1ógico é o de "redescoberta do sujeito". Isto im

plica na análise das práticas educativas em saúde, como um encon

tro de sujeitos, um processo de relaçSes interpessoais, onde pro

fissionais e população se percebem, trocam e crescem como sujei

tos. Se percebem em suas marcas pessoais, suas diversidades, suas 

histórias de vida, seu cotidiano. Trocam percepções, conhecimen

tos e estratégias de ação sobre este cotidiano. Crescem, à medida 

que se realizam corno sujeitos de suas vidas, ao mesmo tempo que 

participam do processo onde "o outro sujeito nasce” , o processo 

de construção do sujeito coletivo.
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Este processo implica, na ruptura com a posição do pro- 

fisional como reprodutor ou como reformador impotente que, abri

gado em suas referências teóricas e técnicas, se protege do im- 

previsivel cotidiano dos assistidos. Implica na renúncia â auto

ridade a priori, à norma a priori, à certeza, à imposição de 

aç'Ôes educativas pré--def in idas à clientela elegível. Por par

te da população, o sujeito nasce onde morre o objeto fragilizado 

e manipulável, onde a necessidade, por mais forte que seja, não 

obscurece a possibilidade, pelo contrário, a evidencia.

Mas, de que sujeito eu falo ? Não é a toa que o pró

prio significado do conceito (sujeito) já tenha se perdido em 

suas múltiplas manifestações a nivel do discurso. Seria, esse su

jeito, aquele trat.ado tradicionalmente pela filosofia e ciências 

humanas como algo peculiar à essência humana ? Seria o sujeito 

produzido em escala industrial que, na linguagem de Gu.att.ari e 

Rolnik (1986), é consumidor da subjetividade que circula na so

ciedade capitalista, infantil izando, aniquilando o desejo e a 

s i n gularidade.

Sem dúvida, os trabalhadores sociais têm se confrontado 

com certas limitações das explicações teóricas mais globais, so

bretudo no que se refere à análise de fenômenos sociais próprios 

da atualidade. A concepção de sujeito e a constituição do sujeito 

coletivo ê uma questão teórica que se inscreve neste impasse. Por 

um lado, reconhece-se que a perspectiva marxista contribuiu deci

sivamente na compreensão do sujeito, atráves de uma concepção de 

sociedade que recupera a situação de classe e as relações sociais 

inerentes a este sujeito. Ist.o imprimiu um inquestionável avanço 

no desenvolvimento da medicina social e epidemiologia, inclusive
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consolidando as bases do movimento de reforma sanitária brasilei

ra â partir da década de 70.

Por outro lado, a dimensão produtiva ou econômica da 

macro-teoria marxista e a sua utilização em estudos de cunho emi

nentemente estruturais, parece ter inibido, de certa forma, a 

aplicação do referencial dialético em questBes de nível micro so

cial. A .insuficiência de explicaçòes aos questionamentos surgidos 

com o acirramento da crise econômica e a divisão do cenário polí

tico nâo mais apenas entre trabalhadores, sindicatos, partidos, 

patrbes e Estado, mas também entre movimentos sociais focais que 

expressavam identidades sociais heterogêneas, trouxe à tona uma 

certa descrença nas macro teorias. Isto resultou na retirada do 

"foco" sobre a contradição básica capital versus trabalho e o 

crescimento da esperança nos "movimentos alternativos".

Ferreira Nunes (.1989), ao abordar os impasses teóricos 

na análise do sujeito coletivo, aponta para os riscos e desvios 

de análise, às vezes gerados ao se assumir de? forma radical estas 

novas manifestações do sujeito coletivo. Ou. seja, apesar da im

portância de se recuperar a "perspectiva dos sujeitos” na refle

xão do social, privilegiando aspectos culturais e subjetivos (va

lores, percepções, história de vida...), deve—se estar atento ao 

risco de confundir a voz do sujeito, antes silenciada, com a voz 

da nova verdade. Isto implicaria em "tomar o discursa, ou um mo

mento do discurso, como a representação da totalidade do sujeito" 

e de fazer que "um momento simbólico ocupe, portanto, o lugar do 

real" (ibidem p.63).

A preocupação dessa autora em demonstrar o quanto a 

construção do sujeito e de identidades sociais podem ser orqani-
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zadas e produzidas por diferentes discursos, pode ser referida ao 

trabalho em saúde. Se considerarmos os discursos que, enquanto 

profissionais, produzimos acerca dos sujeitos envolvidos no nosso 

trabalho e, se considerarmos o discurso em sua materialidade, em 

seu poder de criar representações sobre "si mesmo", "o outro", "a 

doença", e de torna-las fato social; poderemos, entâ'o, tomar o 

discurso como organizador de poder e por isto mesmo, também, de 

resistência. (Foucault)

Nesta perspectiva, se coloca a possibilidade de u.ma 

educação em saúde popular, na construção do sujeito histórico 

que, reconhecendo-se como indivíduo genérico em desenvolvimento, 

é capaz de se apropriar do discurso que o conforms â situação de 

"assistido”, "excluido", "despossu.ido" e de opor-se a ele, crian

do um novo discurso, onde constitui-se corno sujeito novo. Neste 

processo,, construído coletivamente, tomam parte profissionais e 

população e nele o referencial macro teórico nào inibe e nem se 

fecha para as reflexões mais pontuais dos problemas e da vida de 

cada homem.

Seja qual for nossa noção de sujeito, ê inegável que 

nossa posição pode ser de reforço à. ideologia dominante ou de 

ruptura com os modos de relações humanas pelos quais fomos pro

gramados para o trabalho e a vida.(como se esta fosse a ordem na

tural do mundo). Ocupamos efetivamente, enquanto trabalhadores 

sociais, uma posição neste processo. Quando negligenciamos nosso 

papel de educadores nada mais fazemos do que negarmos nossa in

fluência no processo de construção, ou destruição, do sujeito 

personificado como cliente.
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O reconhecimento da nossa posição leva a um processo de 

percepção totalmente novo (de nós, do outro e da realidade). Esta 

percepção pode ser difundida, comparti 1 hada, abrindo brechas para 

a criatividade, o desejo, a singularidade virem à tona, para que 

a consciência do "nós" possa se desenvolver. E a condição do su

jeito, num movimento que pode ir da pura e simples resistência à 

elaboração de suas próprias referências teóricas e práticas. Re
ferências que podem subverter a mental idade sanitária, a intelec

tualidade, a psicologia, todas ditadas pelo modelo de saúde, de 

homem e de sociedade dominante, e que podem, também, subverter o 

"discurso competente", assim resumido por Chaui (1989, p.7): "não 

é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em 

qualquer lugar e em qualquer circunstância". Ou seja, da compe

tência como discurso que imputa aos homens sua incompetência en

quanto sujeitos políticos e sociais e que, atribuindo a poucos o 

poder de nomear, distinguir, ordenar, pretende deter o conheci

mento da vida real e permitir ao não competente a ilusória expe

riência de imaginar-se participante deste saber e apto a viver. 

Competência, somente neste sentido, faz do profissional um pseu- 

do-su.je.ito, artificial e descontextualizado ao mesmo tempo que 

lhe confere a autoridade de.aniquilar no outro o que tem de mais 

humano: o sujeito que cria e recria, cotidianamente, a história.

Algumas formas concretas de consolidação de uma propos

ta de educação popular em saúde passam por estratégias relaciona

das a redescoberta do sujeito. Talvez, a primeira, delas, seja o 

desvendamento da concepção de sujeito, implícita nos discursos e 

programas educativos da saúde para, a. partir daí, realizar a sua 

contraposição com o sujeito real, desconhecido, evitado, fragmen-
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tado pelas disciplinas e condutas norteadoras da assistência à 

saúde, diminuido e negado pelos parâmetros práticos de legitimi

dade cientifica, legal e ética da atuação profissional. Para is

so, o profissional deve propiciar a discussão em torno das múlti

plas formas de manifestações do sujeito: no silêncio, na reivin

dicação, na relação terapêuta-cliente, nos modos de se expressar 

no interior das instituições, nos ensaios de resistência e orga

nização, nos mecanismos de compensação e reação frente às políti

cas sociais e de infiltração nas estruturas do sistema. Deve, an

tes de tudo, colocar a serviço dos indivíduos, grupos e de si 

mesmo, um instrumental teórico de análise que se preste aos inte

resses dos mesmos e que se amplie e reformule, à medida que os 

sujeitos se redefinem e ampliam seu horizonte de reflexão e ação.

2.2. A PRAXIS COMO OBJETO E FINALIDADE

Toda a noção de sujeito que permeia este texto, está 

ligada à noção de cotidiano - já. que é nele e à partir dele que 

o homem pode perceber—se como ser ativo na história, desenvolver 

sua individualidade e uma relação consciente com sua generi.cida.de

— e à noção de prâxis.

Surge, aqui, a necessidade cJe uma melhor conceituação 

do termo prâxis e de como ele emerge no processo de trabalho de 

educação em saúde. Para isso vou acrescer ao referencial de Hel

ler algumas contribuições de Vazquez (1986).

Prâxis é a ação humana ou atividade concreta e trans

formadora sobre a natureza (objeto natural), sobre produtos mate-
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prio homem (objeto humano-social). Como atividade material cons

ciente e objetivante, a práxis se diferencia de qualquer ativida

de prática geral pelo seu caráter simultaneamente objetivo e sub

jetivo, ou seja, por ser atividade teórico—prática (irredutível a 

apenas uma de suas dimensões), realização guiada pela consciência 

que, por sua vez, é guiada pela realização.

Segundo Vazquez, existem vários tipos ou níveis de prá- 

xis e isto pode ser indicado pela consciência e criação presentes 

na atividade» Para ele, pela criação, o homem enfrenta novas si- 

tuaç'ôes e necessidades e, portanto, a práxis criadora ê fundamen

tal para a práxis humana total ou. autocriação do próprio homem. 

"O homem é o ser que tem de estar inventando ou criando constan

temente novas soluçftes" (ibidem, p.247).

A práxis é essencialmente criadora, porém, se apresenta 

em muitos momentos como práxis reiterativa, caracterizando seu 

ritmo alternado entre o criador e o imitativo, entre a inovação e 

a regularidade. E é exatamente a indissolubilidade da consciência 

e da. ação que define o processo criador.

Na verdade, a relação que a práxis mantém com a cons

ciência será decisiva nos resultados ou produtos desta práxis. 

Por isto, a intervenção da consciência na atividade prática é 

analisada pelo autor para caracterizar, também, a práxis espontâ

nea e a práxis reflexiva.

A práxis espontânea é aquela em que a consciência se 

encontra numa posição de i.nterioridade com o processo prático, ou 

seja, ela impregna a ação, a rege e se materializa em seu de

correr ("consciência prática"). Já, na práxis reflexiva, a cons-

112
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ciência se dá sobre si mesma, ou seja, percebe a consciência mes

ma que está determinando e impregnando a ação, é capaz de compre

endê-la e, portanto, é auto-connsciência prática ("consciência da 

práx is").

Por exemplo, um enfermeiro que executa mecanicamente 

ações educativas planejadas por outro, está tendo uma práxis rei

terativa (nâo criadora) e pouco espontânea (possui baixa cons

ciência prática, já que está aplicando um plano e finalidades que 

se lhe impõem externamente), Pode, no entanto, reconhecer isto, 

descobrir a racional idade que dirige sua prática e, assim, elevar 

sua consciência da práxis, tornando—a uma práxis reflexiva. A 

partir dai, pode estabelecer estrategias para tornar esta práxis 

mais criadora e espontânea. Do mesmo modo, "a clientela" a que se 

destina aquela açâo, pode, no decorrer da mesma, ter:

uma práxis reiterativa (se apenas receber e obedecer 

às normas e orientações);

uma práxis criadora (se construir saberes, caminhos,

so  1 u.çcíes ) ;

uma práxis espontânea (se participar de todos os mo

mentos subjetivos e objetivos da prática);

uma práxis reflexiva (se reconhecer a raciona 1 idade 

presente em todo o processo).

Da minha interpretação dos referenciais apresentados, 

passei a considerar o objeto do processo de trabalho de educação 

em saúde (ou como eu o imagino possível) como sendo a PRAXIS CO— 
TIDIANA-CONSERVADORA, quando esta se revele como práxis reitera

tiva, pouco criadora, pouco espontânea e pouco reflexiva, além do 

sentido de cotidiano dado por Heller (conforme exposto nas p.43 a
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46). A finalidade deste processo passou, a ser, para mim, a PRAXIS 

CRITICO-CRIATIVA, ou seja, aquela que ultrapassa esse cotidiano e 

torna-o criador, espontâneo e reflexivo.

Só que, a PRAXIS COTIDIANA-CONSERVADORA, por mais ime

diata que possa ser, possu.i uma dinamicida.de - mesmo que diminui

da em certas fases e.la carrega em si a possibilidade de sua pró

pria transformação - e nSo pode ser compreendida completa e defi
nitivamente. Mesmo assim, o conhecimento acerca desta práxis è 

indispensável para desencadear o desejo de sua transformação.

Assim, também, a PRAXIS CRITICO—CRIATIVA nunca se dá 

por alcançada. Mesmo enquanto ideal, ou finalidade, ela muda 

constantemente; a cada passo dado se vislumbra uma nova sequência 

de passos futuros; o devir não se esgota, mas se mostra, sempre, 

corno possibilidade de ir mais além, mesmo que resultados reais 

sejam obtidos ao longo do processo. "...[o] homem nega uma rea

lidade efetiva, e afirma outra que ainda não existe." (Vázquez, 

1986, p.139)

Se a PRAXIS COTIDIANA-CONSERVADORA como objeto e a PRA

XIS CRITICO—CRI ATIVA como finalidade, possuem esta dinamicidade, 

então, o processo educativo também se dará de forma dinâmica ï 

parte de uma realidade em movimento, toma parte deste movimento 

tentando imprimir-lhe novo rumo, chega a resultados que, longe de 

finalisarem o processo, impulsionam a sua continuidade em ritmos 

e sentidos cada vez mais amplos. A práxis desejada já será outra 

e c o n t i n u a r á m u d a n d o .

E em que de concreto resulta estas reflexoes para a en

fermagem e outros trabalhadores da saúde ? Alguns indicativos 

podem ser apontados para melhor encerrar este tópico :
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-••• a necessidade de estudar mais a práxis cotidiana tan

to dos profissionais (não só como técnicos mas como cidadãos), 

como dos individuos, grupos e comunidades a que se destina o tra

balho em saúde, a fim de descobrir os pontos, a partir dos quais 

se abre a possibilidade de sua transformação;

— a necessidade de criar novas estratégias e instrumen

tos de trabalho que respondam a esta perspectiva do objeto e fi- 

n a1 idade ñ
a necessidade de se opor definitivamente à toda e 

qualquer prát.ica que se concretize através de uma práxis reite

rativa, não criadora, não espontânea e não reflexiva;

a necessidade de reconhecer a premência de tornar o 

processo educativo em saúde um espaço de instrumentalização cole

tiva para uma práxis cri tica—criativa. Isto significa, na práti

ca, renunciar ao controle absoluto sobre o processo, a manipula

ção e o autoritarismo, bem como a todo o referencial teórico que 

sustente tal atuação em favor da busca constante de novos refe

renciais que orientem uma postura compromentida.

2.3. A MEDIAÇRO

Mediação é uma categoria de análise que, embora não 

precise ser abordada, de modo específico neste estudo, deve estar 

integrada ao processo reflexivo, deve fazer parte da postura do 

analista, como requisito para o conteúdo do mesmo não se tornar 

mecânico, parcial, estreito e cristalizado em si mesmo.
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"A categoria da mediação expressa as relações concretas 
e vincula mútua e dialéticamente momentos diferentes de um todo". 
(Cury, 1987, p .4 3 ). Através da mediação os fenômenos são compre

endidos não de forma isolada, determinados externamente, absolu

tos, mas em suas contradições, em suas relações com outras mani

festações da rea. 1 idade, em sua relatividade.

Talvez por tudo isso é que eu tenha optado, ao final do 

estudo, dedicar alguns comentários a esta categoria.(mediação). 

Outras categorias, entre as quais a contradição, historicidade e 

totalidade, também essenciais na análise do cotidiano e do pro

cesso de trabalho, mereceriam atenção. Mas a mediação me pareceu, 

neste momento, um elememto inegável "daquele algo que falta".

Em relação a educação em saúde esta categoria (media

ção) torna-se indispensável pelo próprio caráter mediador da edu

cação. Se já pensamos a educação como poderoso instrumento de 

equalização social; se já pensamos a educação impermeável aos in

teresses da maioria e apenas como instrumento de reprodução da 

dominação e exploração entre classes; hoje não podemos duvidar 

que ela pode assumir diversos significados na sociedade. Como so

cial, histórica e política ela é essencialmente mediadora. Media

dora na relação entre classes , na relação entre projetos políti

cos diferentes; na relação com o saber, o poder, a ideologia.

Como parte do processo de pensar o real, de elaborar 

saberes, de criar estratégias de transformação, a educação pode 

não ser suficiente mas é sem dúvida necessária. E o campo da saú

de é um terreno profícuo de sua realização.

Isto confirma as indicaç&'es apontadas no item anterior, 

sobre a práxis. A educação, tomada em seu caráter mediador, pode
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se contrapor ás práticaxs assistência], i s ta s ,, autoritárias, alie

nantes e reprodutoras das normas e regras do jogo da dominação. 

Mas também necessita, conforme já apontado,, que todos os agentes 

envolvidos no processo se capacitem e se instrumentalizem para 

tal» Para que o profissional nâo perca mais o controle? do seu 

processo de trabalho e para que a população nâo perca mais o con

trole do processo de gestão de suas vidas e da sociedade.

2.4. 0 PROCESSO : UMA ILUSTRAÇRO

As teses apresentadas sobre os momentos do processo de 

trabalho de educaçào em saúde, as considerações sobre alguns es

tereótipos que o envolvem e a discussão sobre as possibilidades 

teóricas de referenciais como o de Heller, culminaram com a expo

sição de uma síntese- na qual se destacam tres elementos básicos 

para a construção de um referencial teórico—metodológico deste 

processo de trabalho s sujeito, práxi.s e mediação.

Nâo foi pretensão isolar este capítulo das reflexões 

anteriores, mas apenas organizar meu trabalho de forma que possa 

ser usado em suas partes, constituidas sobre temas focalizados, e 

em sua totalidade, como um ensaia livre, que tem como eixo de li

gação uma proposta de educação em saúde Para além do cotidiano.

Para uma ilustração do pensamento norteador desta pro

posta, apresento agora uma figura esquemática do mesmo. Não dese.

jo denominá-lo modelo, já que não serve para representar a reali

dade toda do trabalho educativo e nem pretende "enquadrar" toda a 

dinamicidade do real. Mais do que novos modelos precisamos libe—
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rar nossa forma de pensar dos modelos já. existentes. Precisamos 

pensar além deles, ver o que não conseguem ou nâo querem mostrar.

Apesar do risco de uma ilustração ser tomada como ten

tativa de moldar, cristalizar, dar uma aparência ilusória ao que 

se pretende conhecer, mesmo assim, optei por interromper este 

trabalho de forma mais didática e compreensível, representando 

alguns de seus elementos básicos na figura à seguir.

De modo sintético, esta figura pode ser assim descrita;

0 homem frente á realidade tem a atitude de "um ser que 

age objetiva e praticamente, de um indivíduo histórico que exerce 

a sua atividade prática no trato com a natureza e com os outros 

homens, tendo em vista a consecução dos próprios fins e interes

ses dentro de um determinado conjunto de relações sociais. (Ko~ 

sik, 1986, p.9).

Assim, a realidade passa a ser o campo de atividade 

prático—sensível do homem e estas atividades constituem sua prá- 

xis cotidiana-conservadora, apoiada no pensamento comum, imediato 

e fragmentário acerca desta mesma realidade.

O processo educativo tem como objeto de trabalho esta 

PRAXIS COTIDIANA-CONSERVADORA e como finalidade a sua. transforma

ção em uma PRAXIS CRITICA E CRIATIVA, através de um contínuo pro

cessa que une dialeticamente reflexão e ação. Isto é, pelo conhe

cimento o homem se apropria do mundo e este conhecimento se dá na 

medida que a própria realidade é construida, prática e objetiva

mente. Só que a práxis crítica e criativa nunca se dá por alcan

çada e a finalidade do processo é redefinida ao longo do mesmo, 

caracterizando o movimento de desenvolvimento do humano genérico, 

da consciência do nós, do sujeito histórico.
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Na educação em saúde o processo saúde-doença é o terre

no ou porta de entrada a partir da qual se desenvolve o processo 

educativo (ref 1exâo-açâo), numa gradativa apreensão critica das 

relaç'ô'es do processo saúde—doença com o todo social e deste todo 

social como produto humano.

0 conhecimento iniciai e provisório acerca da realidade 

imediata da vida cotidiana e outros possíveis instrumentos de 

traba1 ho constituem a alavanca que mobiliza o processo. Dentre 

estes instrumentos, o referencial teórico e a concepção dialética 

da realidade constituem uma base fundamental no desenvolvimento 

do processo educativo.

Ao longo de todo o processso educativo atuam condiçfies 

favoráveis e desfavoráveis, reflexos da organização social qu.e, 

por permearem o processo, nunca se encontram em posição de exte- 

r i or id ade em r e 1 a çã o a o mesmo.

0 processo de enfermagem ë o conjunto de relações que a 

enfermagem estabelece durante seu trabalho, ou seja, é o modo 

próprio da enfermagem e "clientela" (indivíduo, família, grupo ou 

c. o m u n i. d a d e ) v i v e n c i a r e m o p r o c e s s o e d u c a t i v o .

Para melhor desenvolvimento do processo educativo em 

saúde a enfermagem se instrumentaliza e busca "organizar" seu 

trabalho através de uma método1oqia própria. Isto é, o processo 

de trabalho da enfermagem é instrumental izado por um método que 

organiza o trabalho pela previsão dos possíveis momentos que o 

comporão e das consequentes açôes que cada momento irá requerer.

0 instrumental utilizado durante o processo educativa 

social.iza.-se, ao mesmo tempo em que é criado e desenvolvido, in

tegrando-se, assim, â capacitação coletiva para uma nova práxis.
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V - UMA PAUSA... E UMA AGENDA PARA O RECOMEÇO.

Todo trabalho possui um momento final, de fechamento e 

conclusão. Definir exatamente onde se localizará este momento, no 

percurso de uma refelxSo, ê uma. tarefa dificil. Quanto mais re

flito mais incompleta me parece a reflexão, de forma que se torna 

impossível dá-la. por concluida. Como um trabalho acadêmico, no 

entanto, necessita de u.m contorno mais preciso. Por isso, prefiro 

dar a estas considerações finais o significado de um momento de 

pausa e de agendamento para o trabalho que demonstrou estar ape- 

n as c o rn e ç a ndo.

Ao fazer esta pausa, retomo meus objetivos iniciais e 

procuro vislumbrar os limites e as contribuições deste estudo. 

Desta avaliação surgem novos desafios e motivações para. trabalhos 

futuros. Nesta perspectiva, considero que a contribuição deste 

^estudo reside na análise de temas e idéias; que ainda recebem um 

tratamento um pouco marginal em relação aos conteúdos mais coirm— 

mente tratados a nível de ensino e prática de enfermagem, mas que 

vêm demonstrando sua importância e exigindo bases teóricas mais 

coerentes à construção de um projeto profissional de caráter po— 

p u lar.

Na tentativa de propor alguns elementos para a constru

ção de um referencial teórico-metodológico do trabalho educativo 

da enfermagem foi que desenvolvi algu.ns recortes de referenciais
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filosóficos amplos (alguns pouco conhecidos na área de saúde, co

mo por exemplo o pensamento de Agnes Heller), que incluiram con

cepções de cotidiano, ser particular e ser genérico, práxis, me

diação, entre outros. Com base nestes conceitos tentei explicitar 

algumas noções incorporadas, às vezes de forma mítica, aos dis

cursos e práticas de saúde, como, por exemplo, as idéias de indi

vidual e coletivo, educação e trabalho.
Mesmo relacionando o estudo na sua forma abstrata com o 

cotidiano da. prática educativa na enfermagem, muitas limitações 

se fizeram presentes. Limitações que dizem respeito a minhas di

ficuldades pessoais, como profissional que, preparada para o 

pronto—agir, fragmentado e acrítico, com base no estritamente 

imediato e cotidiano, se volta para a crença de que a prática po

de não estar dizendo tudo (ao mesmo que mostra, também esconde) e 

a teoria pode não ser tão descolada do real como nos fizeram 

acreditar. A superação do divórcio pensar— fazer, ref1exão—ação, 

carece de exercício persistente e, portanto, esta aproximação 

inicial ao tema encaminha para a continuidade de análise, sob es

tas e novas facetas da questão.

Acredito, no entanto, que esta dissertação tenha gerado 

a motivação necessária para a programação de uma agenda que des

taque novos estudos sobre as questões do processo de trabalho em 

saúde, do processo educativo, das contradições entre discurso e 

prática, das concepções norteadoras da prática, de enfermagem, das 

possibilidades de referenciais que alicercem a transformação de

sejada, através de aprofundamento teórico, pesquisas e experiên

cias concretas.
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Por tudo isso, não é a toa que ao fazer esta pausa cha

mo Rubem Alves (educador, filósofo e poeta) para falar por mim. E 

ele quem pergunta: "por que nos esquecemos de nossos sonhos ? ... 

Que ato de feitiço fez adormecer o educador que vivia em nós ?" 

(ibidem.^ 1989, p.24).

E ele quem acusa a "assepsia do desejo, a repressão do 

amor, a vergonha de revelar as paixões e esperanças". E é ele 

quern, ao constatar que o educador se retirou do próprio discurso, 

se ausentou, perdeu. seu nome e sua memória, nos diz; " é necessá

rio reaprender a falar" (ibidem, p.25). Falar sem estar no dis

curso, enunciar idéias sem paixão é ventroloquia. 0 despertar do 

educador em nós, passa "por um ato de regeneração do nosso dis

curso" (ibidem, p.26).

Este ê o grande desafio que me estimulou neste traba

lho: a possibilidade de descobrir o educador no profissional de 

saúde,, a possibilidade de reconstruir nosso discurso e prática 

educativa sob novos fundamentos e a possibilidade de tornar nosso 

t r a b a 1 h o u m a e x p e r i. # n c i a e x p r e s s i v a , criadora, mediadora de pro- 

j e t o s , u t o p i a s e t r a nsf o r m a ç Í3 e s .

"Posto que o homem não cessa de construir mundos, entre 

aqueles em que vive e os que imagina, a quais deles servirá o 

educador ? Na prática, ao mundo real em que vive, porque o edu

cador trabalha com as idéias e reproduz teorias e imaginários en

tre pessoas existentes em sociedades concretas de que é parte. Na 

prática, a qualquer mundo, a qualquer evidência ou projeto de 

mundo real ou imaginado, dado que todos necessitam da educação e 

constituem o educador como um cúmplice ou um aliado" (Brandão, 

1985, p.16).
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r i o . 

minha

mudar

podem

Ao chegar aqui percebi, novamente, como tudo é provisó- 

Entre as 1 i.mitaç'Ôes deste trabalho, expressão do momento da 

caminhada, pude ver sua maior qualidades ele é tão utópico 

E a utopia é capaz de desenterrar desejos, mover paixões, 

direções, encarnar-se em açftes.... Sonho, trabalha e prazer 

não ser tão excludentes como pensavamos.
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