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Introdução/Objetivos

Com a conquista do Sistema Único de Saúde, através da mobilização popular, os
avanços na saúde pública brasileira são inegáveis. No entanto há muito ainda a
progredir para que os princípios e diretrizes do SUS se materializem nas práticas de
atenção, gestão e educação no setor saúde. Este estudo teve como principal objetivo
investigar em profundidade o desenvolvimento do curso de extensão universitária
Saúde, Educação e Política: práxis no SUS, prática pedagógica que visou contribuir
com mudanças na formação para o SUS.

Metodologia

Foi realizado um estudo de caso, na Universidade Federal do Rio Grande/RS, no ano
2009, seguindo os preceitos éticos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. A
observação participante foi o método utilizado para a produção dos dados, o conteúdo
das observações foram, sistematicamente registrados em diários de campo. Também
constituiram-se em material para análise, as narrativas e reflexões das estudantes. Os
dados produzidos foram analisados na perspectiva da hermenêutica-dialética, sendo
repetidamente lidos, ao longo da pesquisa buscando responder as questões iniciais
que balizaram as observações: Como se deu o processo de ensino-aprendizagem no
curso? De que forma a dialogicidade, a conscientização e a esperança foram
abordados/praticados? Quais as dificuldades e potencialidades desta práxis? Do ponto
de vista dos/das estudantes, quais são os significados desta vivência em sua
formação? Estas questões foram discutidas nas categorias de análise “A Educação
Popular na práxis da formação universitária, “Caminhos do conhecimento na formação
para o SUS” e “Interfaces entre saúde e educação”.

Resultados e Discussão

A amorosidade, a dialogicidade, a politicidade e a esperança foram, entre outros,
elementos da educação popular que caracterizaram esta prática educativa que não se
colocou neutra na formação dos estudantes, e sim, esteve marcadamente à favor da
formação universitária crítica-reflexiva para que se atenda aos interesses da
população na busca da consolidação do direito à saúde pública de qualidade. A
formação para o SUS exige caminhos problematizadores, que ultrapassem os limites
da sala de aula, e dos conteúdos pré-determinados. É preciso que se rompa com a
dicotomia entre os modelos pedagógicos na educação para a saúde e os modelos de
relações humanas esperadas para a consolidação do SUS.
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Considerações Finais

Na medida em que foram relatados aspectos da prática educativa investigada, foram
também analisadas suas características, com base no referencial teórico de Paulo
Freire. Em uma perspectiva de teorização a partir de uma prática, em esforço de
abstração dos fatos para poder analisar seus sentidos, buscando atingir o objetivo da
pesquisa obtendo uma visão crítica, política, histórica e socialmente situada sobre o
fenômeno estudado. A orientação político-pedagógica assumida na formação tanto
pode projetar uma postura profissional-usuário autoritária e detentora da verdade
absoluta como pode ajudar a romper com a passividade, fazendo com que os
profissionais se solidarizem com as lutas populares, que ouçam atenta e
sensivelmente o outro compreendendo o diálogo como possibilidade transformadora.
O referencial teórico-metodológico da educação popular pode contribuir para esta
formação universitária crítica. O SUS, seus princípios, diretrizes e políticas são objetos
de estudo que não devem estar limitados à uma disciplina ou a um curso isolados,
devem ser problematizados ao longo de toda a formação.


