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CLINICA-ESCOLA: DISCUSSÃO E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA SAÚDE
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Resumo

A tese emerge do meu envolvimento com as políticas públicas de saúde, com a educação superior, com a
formação de profissionais de saúde comprometidos com o sentido social do trabalho em saúde e com a
participação da formação na consolidação do Sistema Único de Saúde. A tese apresenta um exercício
ensaístico do compromisso da universidade com a formação superior em saúde diante da exigência das
Diretrizes Curriculares Nacionais de instalar clínicas-escola em cursos que, em teoria, deveriam estar
inseridos em serviços do sistema de saúde. A problematização do compromisso da Universidade com a
sociedade e com o egresso dos cursos de graduação, na perspectiva das clínicas-escola, e como essa
condição se ajustaria à sociedade tal como apontam as instâncias de participação, consulta e tomada de
decisão junto com a população mostram-se como um desafio necessário. A quais compromissos e interesses
a universidade deve responder? Consideramos que a Universidade deve participar, por meio da própria
formação profissional, da composição de cenários nos quais exista a interdisciplinaridade, a
multiprofissionalidade do trabalho, a apropriação do sistema de saúde vigente no país e a interação entre
universidade e sociedade. A tese analisou alguns dilemas postos no contexto acadêmico, destacando o
compromisso da universidade com a produção de pensamento, de relações sociais, de pertencimento da
instituição à sociedade e de uma formação comprometida com o cenário contemporâneo nacional. Estudos
científicos apontam esses compromissos, mas revelam também que não temos recursos conceituais, práticos
ou históricos que nos dêem sustentação para a execução, o que leva à repetição do velho e já naturalizado
nos processos de formação: cada área de conhecimento organiza as suas práticas específicas, desvinculados
das redes públicas, do contexto das relações na sociedade e dos modos de vida, em territórios concretos de
organização política. Esses modelos de formação também têm contribuído para a manutenção de serviços e
clínicas-escola que fortalecem a formação disciplinar como espaço de treinamento de técnicas e
procedimentos. Por fim, a tese apresentou uma proposição teórico-prática inovadora na forma de se
organizar e implementar uma clínica-escola comprometida com a formação de profissionais de saúde,
orientados pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, procurando responder aos compromissos
sociais da educação superior com a sociedade.
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