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Resumo: Este ensaio teórico busca refletir sobre a ideia instaurada a partir da chamada indústria 

inteligente provocada pela Quarta Revolução e as perspectivas de mudanças projetadas na saúde 

e a formação neste campo, oriundo no componente de Epistemologia e Interdisciplinaridade em 

Saúde dialógica pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da 

Unochapecó. Apesar dos avanços da tecnologia moderna, o alcance da revolução 4.0 na 

formação dos novos profissionais que estarão à frente deste cenário multifacetado, também 

requer novos domínios, habilidades e conhecimentos que sejam possíveis a solucionar situações 

acerca da versatilidade nos distintos campos de atuação profissional. Com isso, a crescente 

tecnologia em saúde vem suscitando viabilidade e inquietações quanto ao rumo de novas formas 

de intervir no cuidado ao sujeito. Ambiguamente, pensar nesta realidade encontramos as 

soluções e os desafios que permeiam a realidade em saúde, portanto, em vista desses novos 

horizontes, se faz emergente perspectivar adequações necessárias nas orientações formativas e 

pedagógicas para preparar os profissionais da saúde por este prisma contemporâneo. Portanto, 

é necessário compreender os caminhos pelas quais a configuração da formação inicial em saúde 

percorre, reconhecendo as propostas formativas em resgatar e direcionar os aspectos culturais, 

éticos, políticos e filosóficos aproximados de uma determinada intencionalidade de sociedade. 
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Abstract: This theoretical essay seeks to reflect on the idea established from the so-called 

intelligent industry caused by the Fourth Revolution and the perspectives of projected changes 

in health and training in this field, arising from the component of Epistemologia e 

Interdisciplinaridade em Saúde by the Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCS) at Unochapecó. Despite advances in modern technology, the scope of the 4.0 

revolution in the training of new professionals who will be at the forefront of this multifaceted 

scenario also requires new domains, skills and knowledge that are possible to solve situations 
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about versatility in different fields of professional activity. With this, the growing technology 

in health has been raising feasibility and concerns regarding the direction of new ways of 

intervening in the care of the subject. Ambiguously, thinking about this reality we find the 

solutions and challenges that permeate the reality in health, therefore, in view of these new 

horizons, it is emerging to envisage necessary adjustments in the training and pedagogical 

guidelines to prepare health professionals through this contemporary prism. Therefore, it is 

necessary to understand the ways in which the configuration of initial training in health travels, 

recognizing the training proposals to rescue and direct the cultural, ethical, political and 

philosophical aspects approximated to a certain intentionality of society. 

Keywords: Technology. Innovation. Health. Health training. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O fascínio da humanidade pela incessante busca do desconhecido só vem sendo possível 

pela crescente necessidade tecnológica intrinsicamente relacionada com a própria evolução 

humana. A tecnologia sempre esteve presente na vida da humanidade, impulsionando as 

grandes transformações galgadas ao longo da história, reconhecidas desde os primeiros 

artefatos lapidados em pedra na era paleolítica até o momento em que os homens deixaram a 

órbita terrestre. 

Inegavelmente, essa transição contínua, nos mais diversos cenários, tem impactado 

significativamente o cotidiano das pessoas. O futuro deixa de ser algo longínquo e passa a 

dimensionar o encurtamento de tempo e espaço, trazendo rápidas mudanças nas formas de viver. 

O final do século XX anuncia o que viveríamos em poucas décadas no recém-chegado século 

XXI: a relação íntima entre humanos e máquinas, ou como temos conhecimento, estamos diante 

da Quarta Revolução Industrial, a Revolução 4.0. Diferentemente de tudo o que a humanidade 

já experimentou, novas tecnologias estão fundindo os mundos físico, digital e biológico de 

forma a criar grandes promessas e possíveis perigos (SCHWAB, 2016). 

Nessa conjuntura, a proposição instituída pela Quarta Revolução revela a magnitude 

com que as tecnologias tecem os meandros do cotidiano ao reafirmar a velocidade, a amplitude 

e a profundidade com que compartilhamos o mundo. 

Schwab (2016) ressalta que a quarta revolução não traduz-se, necessariamente em 

sistemas e máquinas inteligentes e conectadas, e sim na ocorrência simultânea de novas 



  

 

descobertas em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das 

energias renováveis à computação quântica. Nesse sentido, “o que torna a quarta revolução 

industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e a interação 

entre os domínios físicos, digitais e biológicos” (SCHWAB, 2016, p. 16), onde as tecnologias 

emergentes e as inovações generalizadas propagam-se com muita rapidez e de forma mais 

ampla do que nas revoluções anteriores, e que continuam a desdobrar-se em algumas partes do 

mundo. 

Apesar dos avanços da tecnologia moderna, o alcance da revolução 4.0 na formação dos 

novos profissionais que estarão à frente deste cenário multifacetado, também requer novos 

domínios, habilidades e conhecimentos que sejam possíveis a solucionar situações acerca da 

versatilidade nos distintos campos de atuação profissional. Com isso, a crescente tecnologia em 

saúde vem suscitando viabilidade e inquietações quanto ao rumo de novas formas de intervir 

no cuidado ao sujeito. Ambiguamente, pensar nesta realidade encontramos as soluções e os 

desafios que permeiam a realidade em saúde, portanto, em vista desses novos horizontes, se faz 

emergente perspectivar adequações necessárias nas orientações formativas e pedagógicas para 

preparar os profissionais da saúde por este prisma contemporâneo. 

Dessa forma, os fundamentos apresentados ao longo desse ensaio são derivados, além 

de discussões e reflexões críticas decorridas ao longo do formativo matizado pelas disciplinas 

que compõem o curso de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCS) da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), e em especial 

nesse tocante, pelo componente curricular de Epistemologia e Interdisciplinaridade em Saúde, 

ocorrida no segundo semestre de 2019, bem como, de interações teórico-dialógica promovidas 

pelos debates em grupos de pesquisa e que abarcam, nessa oportunidade, a abertura de 

sistematização destas ideias em torno da temática saúde projetada em uma premissa tecnológica 

e amparada pela intencionalidade da era alinhavada pela inteligência artificial.   

Assim, tomando como base o panorama destacado nesta ideia inicial, apresentamos a 

seguir uma constituição teórica que se coloca na proposta em destacar a importância 

colaborativa das iniciativas oriundas de caráter crítico-reflexivo para o(s) entendimento(s) em 

saúde, alargando novas possibilidades interpretativas sobre os aspectos que se apresentam no 

horizonte entre saúde e inovação, e nessa abertura, direcionando novos prismas para lidar com 

as especificidades e complexidades que podem apresentar-se como potencialidades e limitações 



  

 

neste cenário. Portanto, o objetivo desse ensaio teórico busca refletir sobre a ideia instaurada a 

partir da chamada indústria inteligente provocada pela Quarta Revolução e as perspectivas de 

mudanças projetadas na saúde e a formação neste campo. 

A seguir, é ampliado o escopo dessa discussão em dois momentos caracterizados como 

propulsores da reflexão, configurados em primeiro momento em um contexto introdutório dos 

aspectos das mudanças, e em desdobramento em sua segunda parte, as possíveis configurações 

desse fenômeno para a formação em saúde. 

 

 

DA MÁQUINA À VAPOR A ERA DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM: 

TRANSFORMAÇÕES DE UM MUNDO EM MOVIMENTO 

 

Ao reconhecer que estamos de fato, diante de um horizonte espraiado e que ruma a 

passos largos frente a mudanças desconhecidas, torna-se imperativo destacar como as 

organizações criam valor e quais entendimentos podemos atribuir para a condição de “ser 

humano”. Nessa discussão, também se coloca em tela o rumo de certas áreas, como a educação 

e a saúde e o quanto essas mudanças podem afetar e redirecionar para novas proposições, 

expectativas e tendências nesse âmbito.  

Diante das projeções advindas da quarta revolução e que impactam, inclusive, a 

formação em saúde, alguns questionamentos edificam-se na esteira da reflexão destes novos 

tempos: por essa perspectiva, não haverá uma potência para a hiperespecialização do saber na 

área da saúde? Qual e como será a vez das ciências humanas e como estes conhecimentos 

podem ser valorizadas em um contexto que, por tendência, priorizará o destaque da automação 

e a inteligência artificial? Como fomentar a interdisciplinaridade em um panorama que tende a 

expressar a redução do conhecimento, trazida nesse entendimento, sobre o domínio de uma 

pequena parte de algo maior? 

Com isso, o esforço em compreender a projeção dos novos caminhos no “fazer saúde” 

permite refletir teoricamente sobre a ideia instaurada a partir da chamada indústria inteligente 

provocada pela Quarta Revolução e as perspectivas de uma formação em saúde que precisa 

estar atenta às mudanças na área da saúde humana. 



  

 

Nesse escopo, a orientar essa discussão é fundamental a percepção de que vivenciamos 

dois momentos muito distintos configurados, em certa medida, um contexto inicial de 

mudanças mais lentas e morosas, e a premissa atual onde os aspectos das mudanças vem se 

desdobrando de forma simultânea e vertiginosa, e logo, implica em novos reordenamentos 

advindas das configurações desse fenômeno, para o na formação em saúde atualizada e que 

acompanha o desenvolver dessas transformações. 

Sabemos e sentimos essas mudanças. Da máquina à vapor até a era de armazenamento 

em nuvem, seguimos em transformações de um mundo em movimento. Esclarecemos que, esse 

pensamento não trata de descrever historicamente os conceitos abrangentes às revoluções 

demarcadas em nossa história, mas reconhecer as profundas transformações nas conjunturas 

sociais e econômicas vivenciadas até então. Como afirma Schwab (2016, p. 15) “a história é 

usada como referência, já as alterações podem levar anos para se desdobrarem”. Nesse sentido, 

o que nos cabe é acompanhar como a inovação e o desenvolvimento de tecnologias incitaram 

mudanças nas formas de viver em sociedade.  

Como ponto de partida, é importante destacar a primeira mudança profunda em nossa 

maneira de viver ocorrida há cerca de 10.000 anos com a transição do forrageamento (a busca 

por alimentos) para a agricultura quando foi possível a domesticação dos animais (SCHWAB, 

2016). Esse período retratou da revolução agrícola, culminada com a força animal somada a 

força humana em prol da produção, do transporte e da comunicação. Os grupos humanos, que 

outrora eram nômades se sedentarizaram, e passaram a construir habitações e a fixar moradas 

e a formar as primeiras comunidades.  

A partir da revolução agrícola, deu-se a abertura para a sequência de uma série de 

revoluções industriais iniciadas na segunda metade do século XVIII, evidenciando, em analogia 

que se faz real, da transição da força muscular para a energia mecânica. 

Schwab (2016) nos apresenta que a sociedade presenciou as mudanças ocorrendo 

lentamente, no entanto, provocando mudanças nas suas formas de ser e estar no mundo. A isso, 

podemos mencionar a primeira revolução industrial, datada de 1760 a 1840, provocada pela 

construção das ferrovias e pela invenção da máquina a vapor, deu início a produção mecanizada 

e incentivada pela fragmentação do trabalho. 

 Outros apontamentos acerca da segunda revolução industrial, trazidas por Schwab 

(2016), iniciou ao final do século XIX e adentrou ao século XX, e teve como configuração 



  

 

principal o advento da eletricidade e encampou nesse período a linha de montagem que 

possibilitou uma produção em massa.  

Nessa direção, a terceira revolução industrial ou também chamada como revolução 

digital ou do computador, começou na década de 1960 impulsionada pelo desenvolvimento dos 

semicomputadores, da computação em mainsframe (década de 1963), da computação pessoal 

(década de 1970 e 1980) e da internet (década de 1990), como identifica Schwab (2016). Todos 

estes processos impactaram os segmentos de ordem social, cultural, político, econômico e 

ambiental e antecederam o que hoje presenciamos como a quarta revolução, ou o que alguns 

teóricos abordam enquanto indústria 4.0 

Neste panorama, para compreendermos do que se trata a quarta revolução industrial 

Schwab (2016), ressalta que este cenário teve início na virada de século e caracteriza-se por 

uma internet mais ubíqua e móvel, amparadas pela inteligência artificial e pela aprendizagem 

automática (ou aprendizado de máquina), e que tem gerado uma tecnologia digital mais 

sofisticada e integrada transformando a sociedade e a economia global.  

Nesse processo, o que podemos acompanhar nesta transição é o destaque central de 

máquinas e equipamentos cada vez mais elaborados permeando espaços que até então, eram 

predominantemente executados pelas forças humanas. Tais transformações podem ser sentidas 

no cotidiano na substituição da força braçal por máquinas nos campos agrícolas, na produção e 

industrialização de alimentos, na interação digital e novos campos de trabalho através dos meios 

eletrônicos, maior conectividade informacional e cultural promovidos pelo domínio da 

globalização, e mudanças significativas que acabam por sua vez, afetando a saúde e tudo o que 

nela se produz e se determina enquanto práticas e serviços.  

Nesta seara, o que esperar para a área da saúde? No que tange a saúde o que, como e 

para quem se está produzindo tecnologia e inovação em relação a revolução 4.0?  

A este sentido, não seria exagero predizer que, o que poderia ser taxado como ficção 

científica em tempos pretéritos, hoje é realidade. Por sua vez, na área de saúde, em particular, 

a efetiva aplicação de novas tecnologias tem proporcionado avanços no sentido das mudanças 

de conduta e de protocolos clínicos capitaneados pela presença expressiva da Engenharia 

Biomédica/Genética, neurotecnologias e suas áreas interdisciplinares. 

Um exemplo disso é a chamada saúde humana 3D. Segundo Schwab (2016), o primeiro 

uso de um implante de coluna impressa em 3D foi relatado na Popular Science, onde médicos 



  

 

do Terceiro Hospital da Universidade de Pequim em 2014, conseguiram implantar a primeira 

seção de uma vértebra impressa em 3D em um paciente jovem para substituir uma vértebra 

cancerosa de seu pescoço, sendo que a vértebra foi modelada a partir da vértebra existente do 

menino, facilitando sua integração3. 

O autor ainda avalia enquanto impactos positivos dessa nova conduta “3D”, a 

consideração referente a escassez de órgãos doados (muitos óbitos acabam ocorrendo por falta 

de órgãos disponíveis), impressão de próteses na substituição de partes do corpo/membros e 

ainda efetuadas nos próprios hospitais para pacientes que precisam de cirurgias; impressão de 

componentes de equipamentos médicos que são difíceis ou caros de achar; impressão de 

alimentos, que poderia melhorar a segurança alimentar (SCHWAB, 2016). 

Em contrapartida, Schwab (2016) também aponta os impactos negativos que a era 3D 

pode consolidar como a produção não regulamentada de partes do corpo humano, equipamentos 

médicos ou de alimentos; aumento de resíduos sobrecarregando mais o meio ambiente, grandes 

debates éticos decorrentes da impressão de partes do corpo e órgãos: quem irá controlar a 

capacidade de produzi-los? Quem irá garantir a qualidade dos órgãos impressos?; desincentivos 

distorcidos para a saúde: se tudo é substituível, por que viver de forma saudável?; e, impactos 

na agricultura (e na economia) dos alimentos impressos. 

A esta conjuntura, se tanta transformação está adentrando na área da saúde, que tipo de 

conhecimento será importante para a formação contemporânea em saúde? O que precisa (ainda) 

ser aprendido, em um panorama em que a inteligência artificial dominará em grande parte o 

contexto profissional?  

Nessa esteira, faz-se necessário compreender que, o cenário atual vem apresentando-se 

pela convergência das tecnologias digitais, físicas e biológicas articulados a robôs integrados 

em sistemas ciberfísicos. A este propósito, este cenário não representa uma condição como um 

fim predestinado e imutável, mas como possibilidade imprevisível, assim como a própria 

natureza humana, de um autoconhecer-se contínuo. 

 

 

 
3 SCHWAB (2016, p. 152-153). Fonte. Loren Grush, “Boy Given a 3-D Printed Spine Implant”, Popular Science, 

26 ago. 2014. Disponível em:http://www.popsci.com/article/Science/boy-given-3-dprinted-spine-implant. 



  

 

A TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: A TRADIÇÃO E A INOVAÇÃO 

COMO INTERFACE PARA UM DIÁLOGO HORIZONTAL 

 

A tecnologia na formação em saúde suscita para a tradição e a inovação como interfaces 

para um diálogo horizontal. A este respeito, tem se tornado comum, quase que uma ordem, 

destacar propostas utilizando-se da expressão “inovação” nos mais diversos ramos. Essa 

“tendência” também tem aportado no ensino superior, muitas vezes justificada pelas demandas 

e das necessidades em acompanhar as transformações que ocorrem a nível global e, refletir 

acerca dessa problemática enriquece o próprio sentido da formação inicial, especialmente na 

área da saúde, enfoque central desta narrativa. 

 Historicamente, sabemos que a tradição na formação em saúde tem proporcionado 

diferentes formas de interpretação, daquilo que foi e do que ainda pode ser. Junto a isso, alguns 

equívocos referentes ao que é a “tradição” ou sua pertinência pode ainda circundar e 

descaracterizar premissas importantes para a formação em saúde.  

Importante reiterar que a palavra tradição deriva do latim traditio, cujo verbo tradere 

significa ceder ou oferecer algo, e se refere ao processo de passar adiante alguma coisa, algum 

ensinamento, num movimento geracional. A tradição vai além do fundamento racional e, em 

grande, parte determina nossas instituições e atitudes. Sua reabilitação se justifica por ser uma 

importante noção da teoria social e cultural e a ela cabe a atividade de difundir o conhecimento 

construído por diferentes identidades. Portanto, é uma força vital inserida na cultura dos homens 

e a irradiação do conhecimento de geração em geração é uma ação reflexiva, pois a tradição é 

linguagem e nunca podemos escapar dela, uma vez que sempre nela nos encontramos 

(GADAMER, 1997).  

Por sua vez, Plonski (2017, p. 10) argumenta que “a inovação não é um fenômeno uno, 

mas um gênero multíplice de iniciativas humanas. Essas iniciativas visam, de forma cada vez 

mais metódica, a criação de novas realidades. Ocorre que essas realidades atendem a 

determinados interesses”. 

 Nesse sentido, tradicionalmente encontramos na área da saúde um perfil tecido por uma 

instrumentalização racionalista predominante na esfera que abarca o enfoque nas definições de 

doença pelos seus aspectos biológicos, caracterizados pelos conhecimentos anatômicos, 

fisiológicos e morfológicos, evidenciando o imperativo modelo flexneriano, que ainda é 



  

 

referência expressiva, por explorar o viés biomédico que vincula o conhecimento no ensino 

superior, embora, atualmente nos deparamos com as críticas a esse método e a incorporação de 

novas condutas de fazer saúde enquanto (também) ato pedagógico. 

Logo, convém lembrar que é preciso pensar no ensino superior como um tempo-espaço 

de formação que possibilite construir uma formação sob a égide de diferentes saberes. 

Articulado a essa premissa, é indispensável a abordagem recente do conceito ampliado de saúde 

e práticas voltadas ao comportamento integral do processo saúde-doença, porquanto, ainda 

vislumbramos uma predominância do pensamento biológico advindos de uma concepção 

reducionista, e que circunda nas proposições em saúde.  

Em virtude de um cenário altamente tecnológico, é emergente criar condições para que 

existam canais de diálogo permeados pelos diferentes saberes para qualificar a formação inicial, 

levando em conta o posicionamento de práticas para além dos procedimentos técnico-

científicos necessários, valorizando o pensamento crítico e pedagógico dos processos de ação. 

Assim, as transformações do mundo contemporâneo impactam significativamente na 

área e formação em saúde, requerendo um afrouxamento da resistência do apenas saber 

técnico/tecnológico nesse contexto e construído pelo amparo cultural e histórico, a fim de 

efetivar a aproximação com a realidade por uma perspectiva da pluralidade e da diversidade 

implicadas na própria condição de humanidade e no lidar com o outro.  

Nessa premissa, a tradição é o aporte de tudo aquilo que temos como compreensão, e é 

a partir do confronto desses conhecimentos que é possível a aproximação com aquilo que se 

mostra estranho inicialmente. A busca por essa ruptura dos preconceitos referente à saúde não 

se dá pelo “despimento” total do que se apresenta como confortável e adequado, mas pela 

possibilidade do confronto que origina o diálogo pela pergunta e resposta através do 

tensionamento das “verdades”. O contexto do ensinar-aprender é aquele que possibilita 

problematizar o conhecimento, não como modelo de reprodução, mas repensar a 

profissão/formação ressignificando as intervenções através de uma ação dialógica (GADAMER, 

1997). 

Na perspectiva gadameriana, a tradição deve ser pensada como objeto de compreensão 

histórico-filosófica, uma vez que a tradição não é vista como algo externo, objetivo nem 

pertencente unicamente ao passado. Pelo contrário, na maioria das vezes, as tradições 



  

 

funcionam ‘às nossas costas’, elas já estão lá, à nossa frente, condicionando nossas 

interpretações. 

Gadamer (1997) ainda ressalta a compreensão da história humana como parte de um 

incessante diálogo que somos sempre refletidos a partir da tradição, mas transformando-a todo 

o momento numa espécie de dialética sem síntese. É uma concepção que assume ao mesmo 

tempo a produtividade e certa humildade do conhecer humano, nunca repousado numa verdade 

absoluta.  

Diante dessas proposições, a potencialidade envolvida na formação em saúde em tempo 

de revolução 4.0 e da crescente tecnologia envolvida, o momento da compreensão indica um 

caráter próprio presente no mesmo, no qual há uma interação entre intérprete e tradição; este 

acontecer da compreensão pressupõe, desta forma, uma relação dos horizontes da tradição e do 

intérprete que, para Gadamer (1997), se constitui em uma ‘fusão de horizontes’, e que se torna 

uma possibilidade para refletir sobre os desdobramentos ocasionados pela era digital na 

produção e serviços em saúde, evidenciando sempre que o fim, ou que é de interesse, sempre 

será o sujeito. 

O caminho realizado pela humanidade deve ser compreendido sob o prisma de uma 

educação enquanto prática permanente e na consideração do homem na sua condição de ser 

sujeito histórico social, ser político e que experimenta de forma contínua seu inacabamento. 

Nesse ensejo, Freire (2020c, p. 25) argumenta de que: 

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política 

ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão de um lado, 

da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais 

ainda, pelo fato de, ao longo da história, te incorporado à sua natureza “não apenas 

saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais.” A educação 

e a formação permanente se fundam aí. 

 

 Nessa conjuntura, o amparo nas propostas curriculares autocríticas na área da saúde é 

uma intencionalidade oriunda dos tempos em que a mudança se faz necessária, e reconhecer na 

práxis dialógica entendendo o contexto da formação inicial como momento que nos coloca 

frente à possibilidade de lidar com a complexidade de um mundo que está em constante 

transformação e que exige novas formas de investigar e intervir sob os fenômenos com os quais 

operamos e vamos operar em nossa realidade. Freire (2020c, p. 18) corrobora ao afirmar que 



  

 

“é assim que se impõe o reexame do papel da educação, que não sendo fazedora de tudo, é um 

fator fundamental na reinvenção do mundo.” 

O esforço teórico é ampliar o escopo da reflexão acerca das necessidades em saúde, para 

que nos passos de sua condição social, possam ser compreendidas as benesses e prejuízos que 

o advento dessas novas tecnologias pode acarretar no âmbito da saúde e sobre as demandas para 

uma formação para lidar nesta configuração. Nesse contexto, Freire (1996, p. 93), sinaliza para 

que, ao cenário da formação em saúde, “o educando que exercita sua liberdade ficará tão mais 

livre quanto mais eticamente vá assumindo a responsabilidade de suas ações.” 

Dessa forma, e as orientações pedagógicas para uma formação inicial em saúde deve 

estar atenta para a contribuição social de seu tempo e através dela, possibilitar a superação do 

que não mais lhe cabe e adotar aberturas para novas incorporações, assim como destaca Freire 

(2020b, p. 128) “através de sua permanente ação transformadora da realidade objetiva, os 

homens, simultaneamente, criam a sua história e se fazem seres histórico-sociais.”  

Diante dessa necessidade peculiar, nos parece apropriado a este contexto resgatar os 

preceitos de uma consciência crítica, ao qual Freire (2020b) estabelece por esta transição, sair 

de um estado ingênuo e estagnado e que se utiliza da percepção de uma sociedade estática, sem 

perspectivas de mudanças e não aprofunda a análise das relações sociais, e não incentiva a 

superação dos sujeitos em ser mais e produzir a sua história. A isto, contrariamente, a 

consciência crítica por si, é uma superação do estado ingênuo, pois amplia a percepção da 

realidade como manifestação mutável e encontra na análise de suas problemáticas a 

profundidade necessária para o desvelar de novas proposição e, frente a isso, o engajamento 

comprometido com as mudanças reais da história. Freire (2020b, p. 251) ainda reforça que: 

 

Ter a consciência crítica de que é preciso ser o proprietário de seu trabalho e de que 

“este constitui uma parte da pessoa humana” e que a “pessoa humana não pode ser 

vendida nem vender-se” é dar um passo mais além das soluções paliativas e enganosas. 

É inscrever-se numa ação de verdadeira transformação da realidade para, 

humanizando-a, humanizar os homens.  

 

Por sua vez, Freire (2020c, p. 14-15) acrescenta de que “a desumanização, por isso 

mesmo, não é vocação mas distorção da vocação para ser mais [...] por isso, toda prática, 

pedagógica ou não, que trabalhe contra este núcleo da natureza humana é imoral.” 

 

 



  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas finais, lidamos com (in)conclusões provisórias, pois, em “era de descarte”, 

nem tudo o que se construiu deve ser rejeitado, e nem tudo que se inova, parte do nada e deve 

ser obrigado. Se faz imperativo compreender os caminhos pelas quais a configuração da 

formação inicial em saúde percorre, reconhecendo nas propostas curriculares a missão em 

resgatar e direcionar os aspectos culturais, éticos, políticos e filosóficos de uma determinada 

intencionalidade de sociedade, refletindo na formação de profissionais de forma generalizada e 

não no incentivo cunho especializado da hiperespecialização do saber. 

É preciso dar espaço para a horizontalidade nas interações, do protagonismo, das 

fruições culturais, do reconhecimento do outro, da empatia e do cuidado integral como 

prioridade frente aos avanços tecnológicos que permeiam a indústria, o serviço e o meio em 

saúde. Nesse sentido, as coerções de ordem política e epistemológica colaboram na colonização 

do mundo da vida pelo sistema e determinam as orientações no ensino através de 

leis/legislações, condutas e práticas que fortalecem na investida de uma comunicação efetiva 

para a qualidade da formação em saúde. 

A cada instante estamos diante de um novo desconhecido. O que vemos acelerar nesses 

tempos são manifestações tão velozes que, em alguns momentos as respostas parecem estar 

antecipando as próprias perguntas. Desenvolvemos a sensação de que quando se alcança algo, 

esse algo já está obsoleto. Portanto, encontramos nas relações com o outro os verdadeiros 

sentidos da transformação, assim como assevera Freire (2020a, p. 34) de que “o homem não é 

uma ilha. É comunicação. Logo, há uma estreita relação entre comunhão e busca.” 

O que deve ficar nessa esteira sem fim é um voltar-se sempre ao sujeito como 

personagem principal desse pano de fundo intitulado como “inovação” e/ou “tecnologia” e não 

peça coadjuvante desse enredo, mesmo que o lembrete digital insista em nos lembrar: A 

atualização de Ser Humano já está disponível. Há uma nova versão de Ser Humano 4.0 pronta 

para ser instalada. Clique aqui para continuar. 
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