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Mesa redonda: Conselho Regional de Psicologia – 12ª Região  
 
A interdisciplinaridade em Saúde Pública e as mudanças curriculares nos Cursos 

de Graduação: os desafios para a Psicologia em Saúde no Brasil 
Participantes: Ana Cristina Costa Lima (coord.), Cristine Cabral e José Luiz Crivelatti de Abreu 
................................................................................................................................................. 

 

A interdisciplinaridade e a construção coletiva das profissões para a 
mudança na educação  

Ana Cristina Costa Lima 

 

Podemos partir de um ponto que penso ser pacífico de que a formação tem 

poder sobre a forma de atuação profissional maior do que a literatura existente na área, 

pela força que a educação exerce sobre os corpos e as mentes. 

A história da graduação em psicologia no Brasil não é muito diferente da de 

outras profissões e da mesma forma as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 

todas ou quase todas as profissões foram aprovadas entre 2001 a 2004. O nosso foco 

é a saúde pública e assim temos de deixar bastante claro que entre as profissões da 

área de saúde, a psicologia é uma profissão que atua na área de saúde e em outras 

áreas, sendo que a medicina, enfermagem, odontologia, por exemplo, são profissões 

específicas da área de saúde. 

As profissões específicas da área de saúde trazem em suas diretrizes 

curriculares o compromisso com o Sistema Único de Saúde - SUS, enquanto nas DCN 

da Psicologia há a responsabilidade social, mas não especificado o campo de atuação, 

já que a profissão pode atuar em todos os espaços em que haja relação humana, como 

saúde, educação, trabalho e justiça, entre outros. 

 A formação, de maneira geral, esteve voltada ao mundo liberal, o que se reflete 

na atuação profissional, segundo pesquisa do CFP de 2003, em que 52% dos 

profissionais têm sua principal atividade em clínica privada (documento arquivado na 

autarquia). No mundo público a inserção do psicólogo é incipiente, sendo a maior na 

área de saúde, em geral de maneira desarticulada com o Estado.  

Temos, assim, pelo menos três questões a serem abordadas na discussão da 

mudança curricular, em que, como e para que formar o psicólogo. Buscaremos nesta 

mesa trazer informações e dúvidas que nos possibilitem pensar juntos por meio do 

debate. 
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Trataremos da área de saúde, como já disse, sem qualquer intenção 

reducionista da profissão. E na área de saúde vamos focar a saúde pública, levando em 

conta a responsabilidade social e a compreensão de que a psicologia tem muito a 

contribuir na diminuição do sofrimento humano e para o exercício de cidadania e 

participação social. 

O Sistema Único de Saúde do Brasil – SUS é um dos poucos no mundo 

conquistado e construído com participação social e tem entre seus princípios a 

universalidade de direitos, a descentralização, a integralidade da atenção e o controle 

social da sociedade sobre o Estado. Aqui não teremos tempo também de trazer a 

história do SUS, mas acho importante lembrar em um evento latino-americano, a 

importância de Mário Testa (Argentina) e Carlos Matus (Venezuela) na construção do 

planejamento em saúde pública no Brasil. 

Na CF88, em seu artigo 200, inciso III, cabe ao SUS “ordenar a formação de 

recursos humanos na área de saúde”, o que neste governo o Ministério da Saúde 

chamou para si a responsabilidade pela formulação da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde (EPS), 

com o documento-base do Ministério da Saúde pactuado com o Conselho Nacional de 

Saúde e Comissão Intergestores Tripartite, datado de 18/09/2003. A Política de EPS é 

ampla e compreende a educação em saúde, no ensino fundamental, educação popular, 

dos trabalhadores do SUS, da formação em saúde, em nível médio, superior e de pós-

graduação. 

O projeto Política Nacional de Desenvolvimento de Educação Permanente para 

o Sistema Único de Saúde (18/09/2003) indica, especificamente para a graduação 

superior, que a mudança curricular seja iniciada pela Medicina, Enfermagem, 

Odontologia e Psicologia (MS, 2003: 29).  

Iniciaremos as ações com as escolas de medicina e enfermagem, odontologia 
e psicologia, mas que estará aberta à inclusão de escolas de todas as 
carreiras de saúde interessadas e em condições de aderir à proposta de 
mudança, bem como à pactuação de compromisso com as carreiras das 
áreas de humanidades e de gestão pública para o desenvolvimento da 
abordagem sobre saúde e sociedade, planificação e administração, 
epidemiologia social e saúde das populações. (MS, 2004:29) 

O trabalho em torno do estudo já foi desencadeado e conta com a 
participação do Ministério da Saúde, Conass, Conasems, AMB, CFM, CFO, 
CFP, ABEM, ABEn, Abeno e ABEP. (MS, 2004:32) 1 

                                                 
1 Grifos meus. 
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A possibilidade de a educação se dar como processo de ensino-aprendizagem 

no sistema de saúde é um desafio tanto às instituições formadoras como aos serviços. 

Assim, a Política Nacional de Educação Permanente e as Diretrizes Curriculares tornam 

este um momento importante de debate entre os diversos atores do processo, 

profissionais e gestores, professores e coordenadores de cursos, estudantes e 

comunidade. 

Para uma efetiva mudança na formação é preciso que haja comprometimento 

das instituições de ensino superior com a responsabilidade social da profissão, sendo 

condição que o trabalhador deseje-a politicamente e tenha instrumental técnico-

científico para implementá-la.  

“A efetividade da educação permanente em saúde está intimamente relacionada 

à efetividade da formação de políticas de saúde” (MS, 2003: 17), com dois enfoques 

estruturais: a necessidade territorial em um contexto geopolítico e a organização da 

rede de atenção, com níveis crescentes de complexidade e resolutividade de mais de 

80% na atenção básica. O projeto propõe mudanças na formação profissional na área 

da saúde em todos os níveis, com aulas, estágios e residências no SUS e educação 

permanente aos servidores nas três esferas de governo. A proposta de 

intersetorialidade entre Educação e Saúde está envolvendo as universidades e as 

associações de ensino com o SUS, para que sejam feitas mudanças curriculares para 

uma formação integrada com os serviços, com compreensão de ensino-aprendizagem 

integrando teoria e práticas e os atores envolvidos, professores, estudantes, 

profissionais e comunidade. 

Tem-se também de levar em conta, que uma formação profissional se faz 

vivendo o processo, conhecendo a política de desenvolvimento do SUS com uma visão 

crítica e de participação coletiva no controle social e na pesquisa e desenvolvimento de 

novas metodologias de trabalho em saúde. A 11ª Conferência deixa claro que não se 

trata somente de tecnologia, mas que a educação na área da saúde deveria incluir “ter 

vivido e refletido sobre o acesso universal, a qualidade e humanização na atenção à 

Saúde, com Controle Social” (MS, 2002: 103). 

Com esta perspectiva, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em 

Saúde (Sgtes/MS) realizou o AprenderSUS, dentro da Política Nacional de Educação 

Permanente, para cuidar das graduações na área de saúde. O “Seminário Nacional 

sobre o AprenderSUS e as mudanças na graduação na Saúde” reiterou o acordo de 

cooperação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, com a presença 

dos ministros Humberto Costa e Tarso Genro. Acordo que havia se dado na 140ª 
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Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, quando o Ministro Humberto Costa, 

como Presidente do Conselho, reconheceu a importância do trabalho articulado entre 

os dois ministérios, “respeitando o controle social, o que inaugura histórica 

possibilidade de uma ação interministerial e intersetorial na construção de decisões 

conjuntas entre os setores da saúde e da educação” (CNS, 2004). 

A Política Nacional de Educação Permanente para o SUS compreende que o 

processo ensino-aprendizagem tem de se dar tanto no campus como na comunidade, 

relacionado à rede de serviços (unidades locais, centros de atenção psicossocial 

(CAPS), hospitais, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde...) e 

que se deva proporcionar a relação intercursos no meio universitário. É uma proposta 

de interdisciplinaridade, com compromisso com as demandas sociais, as políticas 

públicas e o controle social do SUS. 

As associações de ensino reunidas no Aprender SUS decidiram organizar o 

Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área de Saúde, com as seguintes 

entidades: Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), Associação Brasileira 

de Enfermagem (ABEn), Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), 

Associação Brasileira de Ensino de Fisioterapia (ABENFISIO), Associação Brasileira de 

Ensino de Psicologia (ABEP), Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS), Rede UNIDA, Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de 

Ensino (ABRAHUE) e Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

(ABRASCO), seguidas pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) e, 

posteriormente, pela Rede Nacional de Ensino de Terapia Ocupacional (RENETO).  

O Fórum (FNEPAS) é um espaço de articulação interdisciplinar e tem como 

principal objetivo contribuir para o processo de mudança na graduação, partilhando da 

concepção de integralidade para o desenvolvimento de redes de cuidados progressivos 

com interdisciplinaridade.  

O Fórum estará nos próximos dois anos, em cooperação técnica com o 

Deges/MS, promovendo encontros com coordenadores de cursos, professores e 

estudantes, nas cinco regiões do país, buscando agregar as várias experiências 

multiprofissionais e intersetoriais desenvolvidas e em desenvolvimento. O objetivo é 

contribuir para a mobilização de atores que impulsionem e estimulem os processos de 

mudança orientados pelas diretrizes curriculares e sob a ótica da integralidade e da 

política de educação permanente em saúde.  
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Estas e outras iniciativas de abertura de espaços de reflexão e formulação de 

estratégias de ações comuns intercursos e entre instituições, promove a possibilidade 

de superar a fragmentação dos saberes das diversas profissões e entre si.  

O sentido de integralidade, neste momento, está caminhando para que se 
formem redes de cuidados progressivos, em que a atenção se dê em todas as 
instâncias de atendimento e por todas as profissões de saúde, que têm como 
desafio o desenvolvimento da interdisciplinaridade, descobrindo dentro de cada 
ciência, novos fazeres profissionais, buscando uma atenção em saúde mais 
próxima das necessidades das populações, que minimize o sofrimento dos 
indivíduos e proporcione o exercício da cidadania.  

É de se esperar que um projeto de formação profissional integrando teoria e 

prática, conhecendo a comunidade e a estrutura do SUS e, também, trocando com os 

outros cursos, possa ampliar a compreensão sobre o processo saúde-doença e sobre o 

compromisso com o sistema público de saúde. Desta forma, poderá se estabelecer um 

exercício profissional crítico e com pressupostos humanistas, sob a ótica da 

integralidade. 

A formação em Psicologia, no mais das vezes, quando desenvolve serviços para 

a comunidade não o faz integrado às políticas públicas e aos serviços oferecidos pelo 

município e/ou estado. Não há integração do modo de ensinar ao espaço de atuação 

profissional. Um exemplo é na área de saúde mental, em que os psicólogos são 

construtores fundamentais das políticas públicas, como atores no movimento da Luta 

Antimanicomial, desde os anos 1970, e como esta história é pouco contada na 

academia e muito menos as práticas em saúde mental tem-se dado nos espaços de 

serviços da rede de atenção psicossocial que, mesmo que incipiente, vem se formando 

no país. 

Um outro exemplo interessante é a saúde do trabalhador, direito constitucional 

que o controle social não se esquece e que nestes últimos anos vem tendo mais 

atenção do Estado e se desenvolvido maiores possibilidade de construção com os 

trabalhadores em saúde. Enquanto as IES faziam seus laboratórios de psicologia do 

trabalho para analisar o sofrimento do trabalhador, no mais das vezes nas organizações 

privadas, a medicina faz as perícias na esfera pública, definindo o que é e o que não é 

sofrimento advindo do trabalho. E o psicólogo não conhece a realidade do trabalho, 

principalmente o público, desconhece as leis e normas, e não tem de maneira geral 

contribuído na construção do controle social. Sendo intersetorial por natureza, é 
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responsabilidade do SUS a saúde do trabalhador e não adianta se desenvolver teorias 

e técnicas que não tenham conexão e vivência no SUS. 

É ponto-chave na construção e implementação de políticas, a participação da 

sociedade, como disse ao início. Os trabalhadores em saúde, servidores e não 

servidores públicos, professores, pesquisadores e profissionais liberais são integrantes 

desta sociedade e ao mesmo tempo interventores na promoção de saúde, prevenção 

de doenças e intervenção terapêutica, independente de seu locus de atuação.  

E a alienação da formação sobre a legislação, a organização da saúde pública e 

a mobilização social na área tem cristalizado a ciência. Não sei se é consenso, mas 

grande parte dos psicólogos percebem a formação como um fim em si, estuda-se 

psicologia, teorias, métodos e técnicas para serem aplicados às pessoas, em um 

currículo nem sempre oculto que faz com que o estudante opte por uma linha teórica e 

um lócus de atuação e se especialize em determinado corpo teórico-prático 

independente das pessoas e das realidades sócio-culturais.  

Passo a palavra ao colega, mas quero lembrar que neste ano serão realizadas 

Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Conferência Nacional de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde. 

E também informar que será realizado o Encontro Nacional da Associação 

Brasileira de Ensino de Psicologia – ABEP em São Paulo, de 7 a 10 de setembro, onde 

será realizada eleições. A sua participação e afiliação à ABEP é muito importante na 

construção da formação em Psicologia. 
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