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RESUMO 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação FE/ 
UFG, na linha de pesquisa “Cultura e Processos Educacionais". O  estudo teve 
como objetivo a análise da concepção da Educação Permanente em Saúde 
(EPS) constante da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS), implantada pela Portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004. A questão 
central foi analisar os fundamentos da  Educação Permanente em Saúde (EPS) 
da proposta em estudo. A metodologia utilizada foi o estudo e análise de 
documentos ministeriais do período de 2003 a 2009, artigos de autores 
envolvidos com a temática e documentos oriundos da OPAS relacionados ao 
surgimento da idéia da EPS. O referencial teórico foi obtido junto a autores que 
se aproximam da corrente marxista de educação e trabalho. Pelo estudo foi 
possível constatar que a concepção da  EPS na PNEPS   transcende um 
significado pedagógico, respondendo a  um processo de reestruturação dos 
serviços  diante das novas demandas do modelo de produção toyotista dos 
tempos neoliberais e pós-modernos.  Justamente no momento em que o 
trabalho se encontra cada vez mais instável e precarizado é que o Ministério da 
Saúde aposta na gestão inovadora, dando centralidade à questão da EPS.  Por 
meio da descentralização da gestão da EPS,  perante a idéia da micropolítica 
do trabalho vivo,  do método da roda e das pedagogias construtivistas, os 
sujeitos do "quadrilátero  da formação" são estimulados a pensar 
permanentemente em soluções criativas para a superação da ineficiência dos 
serviços. A idéia não é de educação permanente, mas de gerenciamento 
permanente. Ao contrário de um instrumento de transformação radical, a EPS 
converte-se em uma ideologia que seduz pela sua aparência de novidade 
pedagógica. 
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