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Ementa: O tema do MC centraliza no debate da formação profissional na área da
saúde, articulado com a Educação e Saúde, e com o suporte investigativo da história
oral. Esta temática tem impulsionado as universidades brasileiras a refletir e agir, no
sentido de liderar a proposição, implementação e avaliação de ações educacionais e
pedagógicas inovadoras, desafiadoras em prol de uma formação de profissionais da
saúde aptos para atender as demandas e as necessidades da população com
habilidades e competências que priorizem o trabalho em equipe, a humanização dos
serviços de saúde, a interdisciplinaridade, a integralidade no cuidado e a melhoria da
qualidade dos serviços ofertados à comunidade.
Programa: A proposta do MC que ora apresentamos vincula-se a estudos que tem na
sua centralidade a saúde e a educação, na perspectiva multidisciplinar, no contexto
atual de formação profissional dos profissionais da área da saúde e seus impactos na
qualidade da intervenção profissional, é um campo multidisciplinar por natureza.
Assim sendo, constitui-se como um campo de saberes e práticas que se utiliza do
método científico para desenvolver seu conhecimento, tendo como objeto de estudo e
intervenção as necessidades sociais em saúde e a metodologia da história oral.
Logo, é papel ontológico da formação profissional em saúde na atualidade defende a
saúde como um direito coletivo imprescindível à construção da cidadania. Nesse
sentido, pode-se dizer que o campo da saúde e da educação, na formação profissional
se estrutura em um tripé de ações, ou seja:
- utiliza-se de uma ferramenta que desvenda a situação saúde-doença-cuidado, seus
riscos e determinantes de forma coletiva - a epidemiologia;
- a ação tecnológica se manifesta na organização de serviços e sistema de saúde via
Estado e em constante debate com a sociedade civil – a política, planejamento e
gestão em saúde;
- a prática social se realiza na busca por ações/serviços que operem maximizando a
lógica da busca pela saúde – a promoção da saúde.

Portanto, esta formação profissional abrange um campo de ações e saberes, voltado
para a promoção, proteção e recuperação da saúde das populações, respeitando suas
diversidades, entendendo saúde como um processo que envolve questões
epidemiológicas, socioeconômicas, ambientais, demográficas e culturais, articulada a
oralidade dos sujeitos (profissionais e usuários), com o suporte investigativo da história
oral.
Assim, pleiteamos discutir e vivenciar no MC o enfoque problematizador para
formação de profissionais da área da saúde e seus impactos na qualidade da
intervenção profissional, nas práticas educativas nos serviços e comunidade, com a
metodologia da história oral.
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