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O que se lerá a seguir é estudo sobre a formação profissional de trabalhadores da saúde, mais especificamente trabalhadores de nível fundamental e médio, debatidas e demandadas, durante o governo Fernando Henrique Cardoso nos fóruns da 10a e da 11a Conferências Nacionais de Saúde (CNS). As questões investigadas são: as concepções de formação profissional dos referidos trabalhadores demandadas pelas CNS  e as relações das demandas por formação, presentes nestas CNS,  com o pensamento crítico da área Trabalho e  Educação.  
 	Convêm ressaltar que a partir da década de quarenta, as políticas de saúde – incluindo aí os debates sobre a formação profissional dos trabalhadores da saúde -podem ser resgatadas através dos relatórios escritos das CNS. A CNS é um fórum político, governamental, com participação de vários segmentos da sociedade civil e política, onde são debatidas e traçadas as grandes questões sanitárias do país. Palco de disputas pela hegemonia e concepções nas políticas da saúde, as CNS revelam-se, entre outros pontos, lugar de produção de conhecimento sobre a força de trabalho em saúde. 
 Lembremos que a Conferência Nacional de Saúde e a Conferência Nacional de Educação foram criadas através do Ministério de Educação e Saúde, durante a Ditadura Vargas. Tinham como finalidade desenvolver maior conhecimento da situação e das atividades desenvolvidas, no Brasil, nas áreas da Educação e da Saúde, trazendo também subsídios para a orientação das ações governamentais na promoção de práticas e financiamento público nas referidas áreas. A Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, estabelecia que as Conferências seriam convocadas pelo Presidente da República :  
Ficam instituídas a Conferência Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Saúde , destinadas a facilitar ao Governo Federal o conhecimento de atividades concernentes à educação e à saúde, realizadas em todo o país, e a orientá-lo na execução dos serviços locais de educação e de saúde, bem como na concessão do auxílio e da subvenção federais...Parágrafo único. A Conferência Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Saúde serão convocadas pelo Presidente da República...(Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, art. 90)
	
	As datas das referidas Conferências sofreram adiamentos. Finalmente, o decreto n.8090 de 22 de outubro de 1941, conclama para que sejam realizadas, no período de 3 a 8 de novembro de 1941 (a de Educação) e do dia 10 ao dia 15 de novembro de 1941 (a 
da Saúde). Como proposta, na exposição de motivos enviada para aprovação, pelo Presidente da República Getúlio Vargas, o Ministro Gustavo Capanema sugere que as Conferências sejam realizadas mediante o seguinte plano de trabalho:
I. A Primeira Conferência Nacional de Educação deverá: A) iniciar o estudo das bases de organização de um programa nacional de educação, síntese de objetivos da educação nacional e sistema dos meios    de atingi-los pelo esforço comum da ação oficial e da iniciativa privada...B) Examinar a situação em que se encontra no país o ensino profissionalizante e técnico, de todos os ramos (industrial, agrícola, comercial, etc.), para o fim de ser estabelecido o processo de sua coordenação sob uma só direção, de seu desenvolvimento e de sua adequação às necessidades nacionais... II. A Primeira Conferência Nacional de Saúde deverá: A) Estudar as bases de organização de um programa nacional de saúde e de um programa nacional de proteção à infância, síntese dos objetivos a serem atingidos e dos meios a serem mobilizados...B) Estudar e definir o sistema de organização e de administração sanitárias e assistenciais, nas órbitas estadual e municipal C) Considerar, de modo especial, as campanhas nacionais contra a lepra e a tuberculose, ...» (Gustavo Capanema, “Exposição de Motivos”, in: BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. 1a Conferência Nacional de Educação e 1a Conferência Nacional de Saúde, 1941) .

	
As Conferências Nacionais de Recursos Humanos para a  Saúde 

Antes de passarmos aos debates sobre a formação de trabalhadores da saúde presentes na 10 e 11a CNS, não podemos deixar de mencionar as I e II Conferências Nacionais de Recursos Humanos na Saúde, fóruns estabelecidos pela 8a CNS . Estas Conferências  privilegia, nas suas análises, o perfil dos trabalhadores da saúde e as propostas propriamente ditas de  qualificação e de formação profissional.Convêm observar que compartilhamos com  o pensamento crítico sobre  Trabalho e Educação e mesmo com algumas correntes da  Saúde Pública que rejeitam a coisificação e o ideário de uma “sociedade administrada” presente no termo que remete  o humano à um recurso 
No sentido de melhorar a formação profissional dos trabalhadores da saúde, durante a I Conferência Nacional de RH para a Saúde – realizada de 13 a 17 de outubro de 1986, foram feitas propostas e encaminhamentos , tais como:
- uma articulação entre o Ministério da Saúde, com o da Educação e do Trabalho para  “.estudo e avaliação de habilitações existentes e aprovadas pelo CFE e CEEs. Tal ação seria validada pelas comissões interinstitucionais de RH em nível dos estado”;
- a criação de Escolas Técnicas Públicas , multiprofissionais e específicas para o setor saúde e o fortalecimento de Centros Formadores para a Saúde, que atendam as demandas imediatas dos serviços e atuando com trabalhadores já inseridos nos serviços, promovendo formação profissional a quem não teve oportunidade no ensino regular.
Os conteúdos pragmáticos dessas qualificações deverão estar adequados às necessidades do serviço. O setor saúde deve participar de sua elaboração devendo contemplar a realidade político-social...com metodologia que privilegie a integração ensino-serviço,...o processo deve ser descentralizado e voltado para as características das unidades locais do setor (Ministério da Saúde, Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde/ Relatório Final, 1986, p24).

A II Conferência Nacional de RH para a Saúde, realizada de 12 a 17 de setembro de 1993, analisa e correlaciona as transformações no cenário epidemiológico brasileiro com as políticas econômicas e sociais vigentes. Esta conferência priorizou, nos debates e nas propostas, a formação de trabalhadores para o SUS, em consonância com os modelos assistenciais “...novos, a serem coletivamente construídos tomando como base a epidemiologia e as ciências sociais” (Ministério da Saúde, Relatório Final da II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, 1993, p.19). A Conferência reitera o apoio à realização de reformas agrárias e urbanas e à implementação de políticas que visem à redistribuição de renda no país,.
Há o reconhecimento e denúncia, por parte dos integrantes deste Fórum, de que a formação dos trabalhadores para o SUS tem como empecilho a política neoliberal que orientou a Reforma do Estado:
 O resultado dessa política neoliberal foi a deterioração e o sucateamento do serviço público, a diminuição do financiamento da área social e a tendência à privatização...esta ação política agudizou o problema em relação à formação de recursos humanos comprometidos com a população... (BRASIL. Ministério da Saúde, Relatório Final da II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, 1993, p.14).

Foram ainda identificados pelos profissionais da saúde presentes à II Conferência Nacional de RH, problemas como: um modelo assistencial que fortalece a perspectiva burocrática no tratamento das questões de RH;
Um grande número de trabalhadores sem qualificação específica; currículos em desacordo com princípios da Reforma Sanitária... ausência de disciplinas que permitam a compreensão do SUS; carência de escolas profissionalizantes, e predomínio, nas escolas existentes, de perfil de preparação para a área hospitalar...dificuldade na liberação de pessoal para cursos (BRASIL. Ministério da Saúde, Relatório Final da II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, 1993, p.15). 

Em relação à formação de trabalhadores de nível médio e fundamental, foram ratificados pontos já levantados em outros fóruns políticos, como: o não atendimento pelos setores governamentais da educação às demandas por acesso e por um ensino qualificado e o não oferecimento de mecanismos de profissionalização qualificada para os trabalhadores já inseridos no SUS. É denunciada a “proliferação de escolas privadas para a formação aligeirada, por falta de vontade política do setor pública para enfrentar a falta de qualificação de trabalhadores”
 
  Dentre as propostas feitas na II Conferência Nacional de RH para a  Saúde, ressaltam-se aquelas que dizem respeito à formação de trabalhadores de nível médio e fundamental da saúde. Uma delas reconhece que as políticas de preparação de recursos humanos para a saúde devem ser pensadas e definidas a partir de programas e de estratégias que garantam o acesso e a melhoria de escolarização geral, assegurada no ensino básico, devendo ser ampliado o número de escolas e vagas na rede pública, melhorando com isso a qualidade na atuação dos profissionais da saúde. 
No destaque dado à qualidade e à maior possibilidade de acesso da população ao ensino básico, como condição necessária para o desenvolvimento qualificado do trabalho na saúde, os participantes da referida conferência reafirmam a necessidade das políticas voltadas à profissionalização na saúde não serem apartadas das políticas educacionais.
Como condições essenciais para se instalar uma política eficiente de preparação/formação de trabalhadores, reitera-se a regulamentação de art. 200, Inciso III, da Constituição Federal que delega ao SUS competência de formar trabalhadores para a saúde. É também ressaltada a integração entre as instituições formadoras de Recursos Humanos e as instituições prestadoras de serviços. Da mesma forma, é considerada significativa a articulação entre os Conselhos de Saúde e os de Educação, viabilizando a participação do SUS nos processos de formação profissional.
Ambas as Conferências de Recursos Humanos em Saúde enfatizam que a formação profissional dos trabalhadores da saúde não é adequada às demandas da saúde da população brasileira. E que a ausência de planos de carreira, assim como os baixos salários, contribuem para a uma qualificação profissional aquém do requerido.

A 10a Conferência Nacional de Saúde
A 10a CNS foi realizada no período de 2 a 6 de setembro de 1996, com a participação de delegados de entidades nacionais; 1260 delegados, provenientes das Conferências Estaduais de todos os estados da União e do Distrito Federal, e de cerca de 3000 Conferências Municipais de Saúde; 351 convidados e 1341 observadores.  “Há de se ressaltar que, conforme prevê nossa legislação, as etapas desta Conferência tiveram uma constituição paritária, com metade dos participantes representando usuários dos serviços de saúde” (Relatório, 10a CNS, p.11).A conferência reafirmou a importância do SUS como garantia de acesso para toda a população às ações de prevenção, de promoção, de assistência e de reabilitação da saúde, e como exemplo significativo de democratização do Estado.
A respeito das diversas questões analisadas dentro do tema “Saúde, Cidadania e Políticas Públicas” ressaltam-se a rejeição às teses e às iniciativas de privatização e de terceirização, características do modelo neoliberal.Indo além, a 10a CNS coloca-se contrária às políticas de ajuste econômico e social impostas pelas agências internacionais, que têm  gerado efeitos perversos nos países de Terceiro mundo – como o aumento da desigualdade, do desemprego e da miséria- e que, no Brasil, estão provocando, dentre outros pontos: restrição de recursos para a execução de ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças e ou seus agravos; implementação de políticas de privatização e/ou de terceirização de ações nos serviços públicos, especialmente na assistência à saúde no âmbito hospitalar (Relatório da 10a CNS, p.16). Trata-se, portanto, de uma da rejeição às reformas implementadas no Estado brasileiro. Reformas estas que traduzem tendências mundiais em relação ao papel do Estado no capitalismo, sustentadas a partir da premissa de esgotamento do mesmo como provedor de bens e serviços. 
As políticas - traduzidas na maioria das vezes em Programas - chamadas a responder às demandas do processo de globalização do capital apontam o aprimoramento do controle político e econômico dos países hegemônicos sobre a América Latina durante os anos noventa. Como afirma Soares (1996):
Embora alguns componentes desses programas tenham variado ao longo do tempo, são cinco os seus eixos principais: 1. Equilíbrio orçamentário, sobretudo mediante a redução dos gastos públicos; 2. abertura comercial, pela redução das tarifas de importação e eliminação das barreiras não-tarifárias; 3. Liberalização financeira, por meio da reformulação das normas que restringem o ingresso de capital estrangeiro; 4. Desregulamentação dos mercados domésticos, pela eliminação dos instrumentos de intervenção do Estado, como controle de preços, incentivos etc; 5. Privatização das empresas e dos serviços públicos (Soares, 1996, p.23).
 
Na década de noventa do século passado, a maior parte das orientações do BIRD, do BID e do FMI foram fielmente cumpridas pelo Brasil. Desde a política econômica até as políticas sociais. De acordo com Pochmann (2001, p.131) a transição da política econômica tradicional para uma nova política econômica trouxe implicações para a educação profissional a qual
tenderiam a apontar para a uma educação continuada, voltada para a transferência tecnológica e para a multidisciplinariedade dos programas de qualificações. Dessa forma, o compromisso da educação profissional estaria se adequando às exigências de preparar o trabalhador ao longo de sua vida ativa para competir para a empregabilidade, mais do que especificamente para qualificá-lo para uma função específica e estável de longa duração.

Para manter a hegemonia da “nova ideologia do capital”, seus arautos têm que garantir um mínimo de sobrevivência aos países explorados. Todos os indicadores oficiais, produzidos por instituições ligadas aos sistemas dominantes de poder, indicam a crueza da transição: de países dependentes para países inseridos de maneira subalterna no sistema-mundo do capitalismo, na nova divisão internacional do trabalho e no acesso à linha de frente das inovações tecnológicas, vitais para as economias e Estados nacionais, o que antes se chamava Terceiro Mundo vê aguçadas suas disparidades sociais, com o aumento da miséria, da concentração de riqueza, do desemprego, da violência urbana e, aumento também das doenças, psíquicas e somáticas, associadas à  superexploração do trabalho, à competição ilimitada. 
Tome-se como exemplo de análise crítica desse processo de competição ilimitada, promovendo uma espécie de guerra de todos contra todos, à custa dos mais fracos, dos menos adaptados e, em geral, da saúde dos trabalhadores, a associação que Dejours (1999) faz entre a atual banalização da injustiça social e a análise, já clássica, de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, quando do julgamento de Eichmann em Jerusalém. Ou seja, um modelo de competição e de busca pela qualidade total que é cego para suas conseqüências sociais, ao promover a competição ilimitada, a aceitação da injustiça, da violência e do sofrimento no trabalho, a virilidade como sustentação do projeto, e uma noção individualista de disciplina e necessidade, naturalizando um processo que é, em todas as suas etapas, histórico e situado na imanência do tempo histórico. 
	Para o movimento de instituição do modelo neoliberal, a formação de consenso é fundamental. A finalidade é promover mudanças de comportamento no indivíduo e na sociedade. Mudanças essas afinadas com a noção de Estado mínimo e os conseqüentes desdobramentos a favor da privatização. Nesse sentido, uma das alterações constatadas é a idéia de que os gestores públicos passem a agir com a lógica da gerência privada. Como enfatiza Santos (2000), o que acontece é que, com essa mudança, a relação entre a entidade e o seu usuário também muda. E aí ele deixa de ser um simples cidadão, passando a ser o cliente daquela instituição, ou cidadão usuário, o que traduz uma visão privatista da relação do cidadão com o Estado. 
O processo de privatização requer que se defina o que deva ser e o que deva não ser função do Estado, o que pode e o que não precisa ser privatizado. Nas palavras de Santos (2000 p.15).
Essa medida envolve as relações de trabalho no âmbito da administração pública, naquelas atividades que são essenciais, necessárias para que qualquer organização pública funcione e naquilo que continua sendo público e estatal, e que, no entanto, não precisam ser exercidas por quem seja servidor público. E aí a alternativa é a da terceirização... onde as organizações públicas passam a comprar serviço do mercado

Junto com outras formas de “retração” do Estado, entra em cena a contratualização, ou contracting out, que se caracteriza por atividades que são dever do Estado, mas que podem ser desenvolvidas por empresas privadas. Esta forma de contratualização, onde o Estado apenas financia, tem sido adotada por países que sofreram reformas administrativas de cunho neoliberal no aparelho de Estado. Analisa Santos (2000, p.16), que: 
Esse processo de contratualização tem sido identificado na doutrina internacional como condizente com um tipo de Estado que é o chamado ‘ Estado Mínimo Comprador’. O Estado só tem cabeça, não tem braços, nem pernas... E a cabeça está em cima de um grande cofre. A cabeça manda abrir o cofre, tira o dinheiro e dá para quem executa o serviço. È muito interessante essa imagem porque o Estado Mínimo Comprador tem duas opções de configuração: normativa e institucional. As duas são contraditórias, mas as duas são possíveis. Nesse modelo, o Estado é excessivamente regulamentador e fiscalizador da aplicação daqueles recursos, e aí ele pode produzir aquilo que os especialistas chamam de administração enjaulada, onde o Estado colocamuitos obstáculos para o emprego do dinheiro pelas entidades. 

		O “Estado Mínimo Comprador” pode não só produzir uma administração enjaulada, como também se transformar no modelo conhecido como “Modelo Sem Cabeça,” “Headless Chicken”, “Galinha Sem Cabeça”. Este modelo, que  terceiriza atividades e se quer um comprador em escala mínima, não tem capacidade de  fiscalizar ou regulamentar. Assim, o que se apresenta como modelo de eficiência gerencial e economia de recursos público pode apresentar dois problemas importantes : uma espécie de engessamento do sistema, que pode ser acompanhado de anomia social, tirando a iniciativa dos agentes e sujeitos envolvidos no processo. 
	Para alguns estudiosos no papel do Estado, como Santos (2000, p.16), o Brasil, infelizmente, tem caminhado no rumo da contratualização, de maneira perigosa. E tende a permitir que se instale uma administração Headless Chicken, em função de não estar adotando as cautelas necessárias.	
 Na “Carta da 10a Conferência Nacional de Saúde” é ressaltada a necessidade de se atender às demandas inerentes à construção de um novo modelo de atenção à Saúde que passa pela maior autonomia dos municípios, das regiões e pela reafirmação da participação popular. (Relatório da 10a CNS, p.12). 
Em relação à força de trabalho do setor público e a reforma do aparelho do Estado, foram implementadas, mudanças de caráter institucional, como a quebra do Regime Jurídico Único, e de estabilidade, devido ao fato de ser possível demissão de funcionários por excesso de despesa. Além disso, foi aprovado na Câmara, o projeto de Lei 4811/98, que prevê que daqui para frente todos os servidores públicos serão servidores celetistas, “menos os das atividades exclusivas do Estado, cujo número se quantifica rapidamente em torno de 8 a 10% do total da atual força de trabalho” (Santos, 2000, p.25). Diante desse dispositivo legal, o restante da força de trabalho público pode ser terceirizada e precarizada.
 	A 10a CNS afirma a necessidade do Ministério da Saúde e as Secretarias, em nível estadual e municipal, implantarem uma política de recursos humanos para a área da Saúde, “através de ampla discussão com os setores sociais interessados. Essa política deve ser permanentemente rediscutida e deliberada com os Conselhos de Saúde”. (Relatório da 10a CNS, p.61). Neste sentido, de acordo com as deliberações da referida Conferência, devem ser consolidadas equipes multiprofissionais de saúde, priorizando, portanto, o trabalho coletivo, mediante as condições epidemiológicas e a adequação para cada tipo de unidade ou serviço de saúde. 
É interessante ressaltar que a 10a CNS explicita de forma contundente a responsabilidade dos gestores no processo de qualificação dos trabalhadores. Neste sentido, os gestores do SUS devem criar mecanismos de estímulo à participação de todos os trabalhadores em saúde em seminários, cursos, congressos e atividades científicas.  
Dentro da política de qualificação profissional dos trabalhadores da saúde, apontadas pela 10a CNS, ressalta-se, no que tange aos trabalhadores de nível médio e fundamental, o seguinte:
A formação introdutória abordando a legislação e a implantação do SUS para todos os trabalhadores ingressantes; a qualificação específica dos trabalhadores que atuam em áreas onde a violência se constitui problema significativo de saúde, para o diagnóstico e a atenção integral à saúde, para as vítimas de violência; a capacitação de pessoal para trabalhar com sistemas informatizados em todas as redes de unidades e serviços de saúde; a capacitação de trabalhadores em saúde, para que não se repitam situações como de Caruaru-Pernambuco (mortes por complicações nos procedimentos de hemodiálise) e da Clínica Geriátrica Santa Genoveva – Rio de Janeiro (mortes por falta de cuidados aos internos); a capacitação de trabalhadores em saúde, para que as Secretarias Estaduais e Municipais de saúde assumam efetivamente o controle de qualidade para a água; a preparação de todos os trabalhadores para acolhimento, atendimento e tratamento de doentes com sorologia positiva para HIV e doentes terminais; a formação dos trabalhadores em Saúde para a atuação em zonas rurais e indígenas. (Relatório da 10a CNS, p.66): 

 É ressaltado que as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais das capitais devem implantar e manter técnica e financeiramente “Centros Formadores de Trabalhadores em Saúde, autônomos, com atuação integrada com os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde e com as Secretarias de Educação e Universidades”. (Relatório da 10a CNS, p.67).
Visando à defesa do acesso às informações e ao conhecimento traduzido pelos participantes da 10a CNS, ressalta-se que a Educação em Saúde deve constar dos currículos escolares em todos os níveis, assim como devem ser incluídos na formação de professores de toda a rede escolar “como estratégia de disseminação de informações, conteúdos a respeito de saúde e funcionamento do Sistema Único de Saúde” (Relatório da10a CNS, p. 19).      

 A 11a Conferência Nacional de Sáude
A 11a Conferência Nacional de Saúde foi realizada no período de 15 a 19 de dezembro de 2000, com o tema “Efetivando o SUS: Acesso, Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde, com o Controle Social”, reunindo cerca de 2500 delegados. Na “Carta da 11a Conferência Nacional de Saúde”, documento redigido e aprovado conjuntamente por entidades significativas no debate sobre a Saúde no nosso país, como: o Movimento Popular da Saúde, Movimento de Minorias, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), Centrais Sindicais, Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Cebes consta que:
Passados quatorze anos da 8a Conferência Nacional de Saúde, início do processo de construção do SUS, é possível constatar avanços. É significativa a transformação urbanística, sanitária, e de criação do arcabouço jurídico institucional ocorrida. Construímos um processo de reforma setorial impulsionado por um movimento composto de vários atores sociais e ao longo dessas três últimas décadas, produzimos saberes e práticas políticas, discursivas e paradigmáticas. Com a garantia legal conquistada, o desafio passou a ser a transição de um sistema desintegrado e centralizado para um outro, com comando único, em cada esfera do governo. Aqui não mais uma tarefa de resistência, mas uma tarefa construtiva (Relatório da 11a CNS, p.13).

  	Apesar dos avanços apontados acima validando o SUS, constata-se que seus princípios fundamentais ainda não se efetivaram de forma significativa, o que não surpreende devido ao fato de que qualquer política voltada para as práticas sociais como a Saúde e a Educação está intrinsecamente relacionada às políticas socio-econômicas governamentais que, na gestão neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, privilegiaram a privatização dos serviços públicos. Os participantes da 11a Conferência Nacional de Saúde não ignoram essa premissa e fazem críticas contundentes e pertinentes ao modelo político-social-econômico vigente, entendendo o SUS “como um movimento contra-hegemônico a um modelo político-econômico predominantemente excludente” (Relatório 11a CNS, p.14).  
 Podemos observar, no período, que o Banco Mundial e o BID intervêm, ditam e controlam, diretamente, as políticas dos países periféricos, incluindo as políticas de educação profissional nos diversos setores.
É importante compreender que essa influência se dá menos em função do volume de recursos emprestados, embora este seja importante paras grande número de países, do que pelo fato de os grandes capitais internacionais e o Grupo dos Sete terem transformado o Banco Mundial e o FMI nos organismos responsáveis não só pela gestão da crise de endividamento como também pela reestruturação neoliberal dos países em desenvolvimento. Assim, esse novo papel do Banco reforçou a sua capacidade de impor políticas, dado que, sem o seu aval e o do FMI, todas as fontes de crédito internacional são fechadas, o que torna muito difícil a resistência de governos eventualmente insatisfeitos com a nova ordem (Soares, 1996, p.21).
      
Os participantes da 11a CNS ratificam a crítica ao projeto político social e econômico adotado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que adere e institui a ideologia neoliberal, responsabilizando-o pelo agravamento da saúde da população. No ano 2000, o Brasil pagou, com juros e amortização da dívida pública, 480 milhões por dia  Neste sentido, a redução e a reorientação dos gastos públicos em prejuízo das demandas sociais; da diminuição da proteção social por meio da precarização das relações de trabalho buscam cumprir orientações do Banco Mundial. 
	Em relação à saúde da população é reiterado o quadro nefasto de doenças características das condições do desenvolvimento industrial e do modo de viver das sociedades modernas, somado à persistência de doenças típicas da pobreza e subdesenvolvimento, onde as doenças como a febre amarela, já erradicadas no início do século XX, estão reaparecendo. Os participantes da 11a CNS enfatizam que no Brasil, “as desigualdades sociais, a concentração de renda e a existência de um verdadeiro estado de mal-estar social produzem as condições que determinam a atual situação de saúde da população” (Relatório da 11a CNS, p.21).
Apesar de considerar que a Saúde da Família é a principal estratégia para a reorganização da atenção básica em saúde no Brasil, os participantes da 11a CNS atentam para o fato de que os agentes de saúde, em várias regiões, não possuem garantias trabalhistas. Soma-se a isso o fato de que o PSF tem sido implantado de formas diferenciadas no que diz respeito a questões como salários, jornadas de trabalhos e a composição da equipe de trabalho. A eficiência desses Programas passa, portanto, pelo enfrentamento das mencionadas questões. Fundamental para o êxito de modelos é a atuação dos profissionais da Saúde, o que remete à necessidade de processos de formação e de qualificação profissional que tenham criticidade ao caráter curativo-assistencial e privilegiem o caráter preventivo articulado à assistência.
Em relação aos trabalhadores de nível médio e fundamental da Saúde que devem integrar as equipes de Saúde da Família, a formação e/ou a qualificação profissional necessárias para que desenvolvam ações na saúde é ainda incipiente na sua formulação e principalmente na sua operacionalização. Em relação aos ACS, observa Cardoso (2001, p.16):
Pensemos em quão genérica precisa ser uma formação com o grau de escolaridade – saber ler e escrever- exigido entre os parâmetros nacionais. Ao mesmo tempo, quão específica tem que ser essa formação para capacitar um educador em saúde capaz de transmitir e produzir informações sobre saúde. 

O Ministério da Saúde define quais são as atividades que deverão ser desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde, além de considerar obrigatórios treinamentos em serviços e a distribuição de material instrucional. Porém, os municípios têm certa autonomia para a formação e/ou qualificação profissional desses trabalhadores. Portanto, as parcerias com as Escolas Técnicas do SUS são fundamentais para que se consiga efetivar a formação dos agentes comunitários de saúde.  Neste sentido, são apresentados desafios, como:
Implementar uma formação que não reproduza a lógica tradicional de abordagem dos problemas de saúde quando a referência instituída de prática constituiu-se a partir de noções de programas e centrada na assistência. Formular uma visão compreensiva da atuação destes profissionais sem propor um trabalho sem especificidade, polivalente... Estabelecer os níveis de resolutividade desejáveis e factíveis e, integrar a estas concepções, a definição do perfil dos profissionais desses programas. Confirmar a dimensão pedagógica como aliada do desenvolvimento do Programa, fazendo com que a educação permanente não se limite a uma forma de qualificação profissional e torne-se um mecanismo de orientação do processo de trabalho (Cardoso, 2001, p.16).

	O papel do Sistema Único de Saúde como “ordenador da formação de recursos humanos para a Saúde” incluí a educação continuada e/ou permanente, pelo qual todas as instituições (incluindo os serviços de Saúde) devem, através de uma formação presencial ou à distância, propor e promover sistemas de atualização do conhecimento para as diversas categorias profissionais. A educação permanente na literatura produzida pelo campo da Saúde Pública, é definida como aquela oferecida para os profissionais já inseridos no sistema de saúde.
A 11a CNS indica a necessidade de um redimensionamento das escolas técnicas do SUS no fortalecimento do sistema de saúde, contemplando:
Revisão das estruturas curriculares para que se enriqueçam pelo debate da política, legislação e trabalho no SUS; articulação dos aparelhos formadores com os segmentos de controle social do SUS; estabelecimento acadêmicas capazes de exercer o assessoramento permanente às comissões técnicas que debatem práticas, rotinas e métodos na atenção à saúde (Relatório 11a CNS, p. 161).


Tecendo Considerações
	As propostas de formação e qualificação profissional para os trabalhadores de nível médio e fundamental da saúde, contidas nas propostas da 10a e 11a CNS, têm, cada qual a seu modo, como concepção o combate à naturalização das ações de saúde desenvolvidas por estes trabalhadores. A naturalização deste trabalho  foi, durante muito tempo, hegemônica, destinando, como já observamos, meros treinamentos  para o exercício de determinadas ações da saúde
Apesar de traduzirem de maneira consistente as reflexões sobre a formação profissional mediante demandas da organização do trabalho na saúde, em nenhum momento, nas CNS analisadas, a qualificação profissional traduz a incorporação  dos debates travados no campo “Trabalho e Educação”. Isto certamente dificulta a superação da qualificação profissional como mero treinamento e no ma´ximo desta superação reitera a qualificação do trabalho  "como características objetivas das rotinas de trabalho... ela é definida em termos do tempo de aprendizagem no trabalho  ou do tipo de conhecimento que está na base da atividade...” (CASTRO, 1992). No mesmo passo apartada dos debates travados no campo do Trabalho e Educação e da Sociologia do Trabalho, a qualificação profissional em saúde não se apropria  da idéia da qualificação como construção social, que como nos ajuda a entender CASTRO (1992) 
 “... depende de fatores ...como o costume e a tradição socialmente construída ...e nela jogam papel importante não apenas os aspectos técnicos , mas os aspectos de personalidade e os atributos do trabalhador...amplamente variáveis segundo o tipo e a situação do trabalho; são também diferencialmente valorizáveis segundo o contexto societal, as condições conjunturais e a experiência histórica dos distintos grupos profissionais...” .

O  passeio pelas CNS, via relatórios e anais, desvela o movimento, embora contraditório e insuficiente, pela profissionalização destes trabalhadores.Como exemplo desse movimento, a criação de Centros Formadores na Saúde (Escolas Técnicas ligadas ao Sistema de Saúde), voltados para a formação profissional de trabalhadores de nível médio da saúde. 
Os participantes da 10a CNS afirmam a necessidade de se ampliar a parceria com as Escolas Técnicas do SUS, visando a qualificação e a formação profissional dos trabalhadores de nível médio e fundamental da saúde, dando ênfase ao fato de que os gestores devem viabilizar condições para a qualificação dos atendentes de enfermagem que atuam nos serviços públicos e privados de Saúde. Tratou-se ainda de propor que o Ministério da Saúde desenvolvesse um Programa Nacional de Qualificação e Formação Profissional.O que não aconteceu de imediato, mas que no ano de 2000 e 2001, conforme se viu posteriormente, motivou a criação de Programas, como o PROFAE e o PROFORMAR, que são Programas em nível nacional. 
 Convêm ressaltar nos debates da 11a CNS,  a recusa ao trabalho polivalente, pois o cuidar, característica no processo de trabalho em saúde, é diferenciado, quer seja no trabalho desenvolvido por profissionais de nível superior, quer nos de nível médio e fundamental. 
A formação profissional de boa qualidade técnica, ética e política para os trabalhadores da área da saúde é uma das principais reivindicações dos profissionais reunidos na 11a CNS, diante do fato constatado de que a formação dos profissionais não está orientada para o atendimento da população. Há deficiência técnica e ética na formação do profissional que chega aos serviços. Uma das observações, com caráter propositivo, dos participantes do referido Fórum, é a de que as Universidades e as Escolas Técnicas precisam construir currículos, incluindo como prioridades as ações de atenção básica, relacionadas com as questões econômicas e sociais. Como impedimento para essa proposição, constata-se que a formação dos trabalhadores da Saúde tem se constituído sem que haja interlocução entre os órgãos gestores da Educação, da Saúde e do Trabalho e sem diálogo com as esferas que traduzem o princípio da participação popular do SUS.
Apesar do desejo de uma formação qualificada dos trabalhadores, a análise das demandas e debates travados nas CNS ainda percebe a questão educacional numa dimensão pragmática . 
Podemos acrescentar que há de se encontrar formas de  articular as esferas, fóruns, GTs, que desenvolvam debates e produção de conhecimento sobre o Trabalho e a Educação como viabilidade de qualificar as demandas e debates travados nas CNS e que resultam muitas das vezes em políticas de formação dos trabalhadores a serem implementadas.
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