
146 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTEGRADO EM 

SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

TALES IURI PAZ E ALBUQUERQUE 

 

 

 

 

Concepções sobre Promoção da Saúde  

e sua didatização nas disciplinas de  

Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 

 

 

 

 

 

 

RECIFE - PE 

Maio/2011 



1 
 

 

 

TALES IURI PAZ E ALBUQUERQUE 

 

 

 

 

 

Concepções sobre Promoção da Saúde  

e sua didatização nas disciplinas de  

Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação Integrado em 
Saúde Coletiva – PPGISC, do Departamento 
de Medicina Social do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal de 
Pernambuco, como requisito para obtenção 
do título de mestre. Área de concentração: 
Promoção da Saúde e Formação 
Acadêmica. 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.(a) Doutora Ronice Maria Pereira Franco de Sá 

 

 

 

Recife 
2011 



Albuquerque, Tales Iuri Paz e
       Concepções sobre Promoção da Saúde e sua 
didatização  nas  disciplinas  de  Saúde  Pública  e/ou 
Saúde  Coletiva  /  Tales  Iuri  Paz  e  Albuquerque.  – 
Recife: O Autor, 2011.

   145 folhas: il., fig.; 30 cm.  
                                     
  
Orientador: Ronice Maria Pereira Franco e Sá.

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCS. Saúde Coletiva, 2011.

       Inclui bibliografia, apêndices e anexo.

       1.  Concepções da Programação da Saúde.  2.  
Competências  da  Promoção  da  Saúde.        3. 
Ditdatizaçãoda Promoção da Saúde.  4. Pró-Saúdel. 
I. Sá, Ronice Maria Pereira de.    II.Título.

       
UFPE

614 CDD (20.ed.) CS2011-164



2 
 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedido este trabalho aos meus pais e aos meus irmãos 

pelo amor e carinho cultivados em família.  



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, à espiritualidade superior, que através da Doutrina Espírita me 

proporcionaram a tranqüilidade e a resignação necessárias, para ter paciência e 

aceitar os limites que a vida nos coloca. E, sobretudo, a ter fé no êxito desse 

trabalho. 

 

À minha família, em especial aos meus pais, Antônio Barbosa e Socorro Paz, pelo 

incentivo e apoio à docência e ao mestrado. E por serem exemplos de educadores, 

nos quais me espelho enquanto docente. Aos meus irmãos Tiago, Túlio, Tássio, 

Tarsila, Tairone, Tauan e a Leonardo (primo-irmão) pela cumplicidade e 

compreensão da minha ausência em decorrência do mestrado. 

 

À Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela oportunidade de 

crescimento acadêmico. 

 

À professora, e ex-coordenadora do Mestrado, Luci Graciano, pela dedicação ao 

mestrado e sensatez em suas decisões administrativas. Como também por apoiar e 

compreender o contexto de um paraibano em terras pernambucanas.   

 

Ao secretário do Mestrado, companheiro José Moreira, pela seriedade no desenrolar 

de sua função. Sendo solícito e compreensível às nossas solicitações, seja referente 

às cópias de declarações ou quaisquer tipo de pendência. Como também, pelas 

boas-vindas pernambucanas, aproximando-me da cidade de Recife. 

 

Aos professores do Mestrado Integrado em Saúde Coletiva, pelas reflexões e 

norteamentos teóricos para com o campo da saúde, dando-nos a ferramenta 

necessária para o crescimento profissional - o saber. Em especial, ao professor 

Djalma Agripino, pela seriedade com que trabalha e pela didática em sala de aula, 

demonstrando simplicidade e muitos conhecimentos. 

 

À minha orientadora Ronice Franco de Sá, por acreditar na minha capacidade, 

aceitando-me enquanto orientando e possibilitando-me estudar o universo da  



5 
 

formação acadêmica em saúde. Também apresentando-me a Promoção da Saúde 

enquanto estratégia para reorientação, cujas portas foram abertas, e me tornaram 

um apaixonado e defensor dos princípios dessa temática. 

 

Aos meus novos amigos da turma do mestrado, sempre relembrando-os com 

carinho e amizade. Agradecido pelo apoio e incentivos acadêmicos. Em especial, a 

Mônica, Juliana (nova mamãe) e Jarbas. 

 

À minha namorada, companheira do mestrado e da vida, Déborah Danielle, pelo 

ombro nos momento de angústia, pelo abraço nos momentos de vitória, pelo 

companheirismo durante a nossa vivência em Recife. E, simplesmente, pela 

felicidade de compartilhar cada etapa desta conquista junto a ela. Obrigado amor, 

pela sua paciência e compreensão! 

 

Aos funcionários do Núcleo Saúde Pública e Desenvolvimento Social (NUSP), pela 

receptividade e carinho com que me acolheram durante o período do mestrado. 

 

À banca examinadora do mestrado, às Profª Drª Simone Tetu Moysés (PUC-PR) e 

Profª Drª Solange Laurentino (UFPE), enquanto avaliadoras titulares, e aos 

suplentes Profª Drª Nilcema Figueiredo (UFPE) e o Prof. Dr. Abel Meneses Filho 

(Fiocruz) pela contribuição ao crescimento desta pesquisa. 

 

Aos difusores da Promoção da Saúde no Brasil, em especial, os que se dispuseram 

a participar desta pesquisa, demonstrando interesse nessa temática. 

 

A todos que se dispuseram a participar e auxiliar na construção desta pesquisa. 

Enfim, compartilho com todos a gratidão e alegria em concluir mais uma etapa da 

minha vida acadêmica. 

 

 

 

 

 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação não transforma o mundo. 
Educação muda pessoas.  

Pessoas transformam o mundo".  
Paulo Freire 

 
“Não é a consciência do homem  

que lhe determina o ser, mas, ao contrário,  
o seu ser social que lhe determina a consciência.”  

Karl Marx 
 

“Mas não utópica no sentido do irrealizável; não utópica no 
sentido de quem discursa sobre o impossível, sobre os sonhos 
impossíveis. Utópica no sentido de que é esta uma prática que  

vive a unidade dialética, dinâmica, entre a denúncia e o 
anúncio do sonho possível.”  

Paulo Freire 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/Karl_Marx/
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RESUMO 

 

A Promoção da Saúde (PS) destaca-se enquanto estratégia para reorientar a 

formação profissional, conforme explicitado pelo Pró-Saúde. Entretanto, essa 

inserção nos cursos de saúde com o propósito de direcionar a transição do modelo 

de saúde não está detalhada. Objetivando a compreensão dessas questões sobre a 

didatização da PS nas disciplinas de Saúde Pública (SP) e Saúde Coletiva (SC), 

esta pesquisa pretende compreender as concepções da PS e como ocorre sua 

didatização a partir dos difusores da PS no Brasil. Utilizamos a abordagem 

qualitativa, através da triangulação entre entrevista semi-estruturada, observação 

participante e análise documental, analisada com base na Análise de Conteúdo 

temática. Quatorze entrevistas com difusores chave nos possibilitaram verificar que 

a compreensão predominante da PS baseia-se na perspectiva social, sendo base 

para a orientação teórica. Percebemos a proximidade das orientações pedagógicas 

com as competências para o ensino, destacando a problematização, a cultura 

reflexiva e cenários de prática diversos; principalmente relacionados à vivência 

social. O conjunto das propostas retrata uma prática pedagógica libertadora, que 

valoriza o saber do indivíduo, auxiliando os professores na didática da PS e, 

consequentemente, com os propósitos do Pró-Saúde.  Entretanto, percebemos que 

trabalhar com a PS na graduação é complexo, devido ao contexto de inserção nas 

disciplinas de SP e/ou SC, caracterizado pela indefinição conceitual, além das 

limitações institucionais. Por isso, a maioria dos difusores defendeu a existência de 

uma disciplina específica de PS na graduação. 

 

Palavras-chave: Concepções da Promoção da Saúde; Competências da Promoção 

da Saúde; Didatização da Promoção da Saúde; Pró-Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Health Promotion ( HP) is highlighted as a strategy to redirect professional training, 

as shown by the Pro-Health programme. However, the inclusion of Health Promotion 

in healthcare courses with the objective of redirecting the health model transition is 

not specified yet. In order to understand the issues concerning the didactization of 

HP in the Public Health (PH) and Collective Health (CH) subjects, this research aims 

to bring about the concepts of HP and investigate how its didactization occurs, by 

means of its promotors in Brazil. We used a qualitative approach, through a 

triangulation of a semi-structured interview, a participating observation and a 

documental analysis, based on Content Theme Analysis. Fourteen interviews with 

key-promotors enabled us to observe that the main understanding of HP is based on 

social perspective, which, in turn, serves as the basis for the theoretical orientation. 

We noticed the closeness between the pedagogical guidelines and the teaching 

skills, with special emphasis on the problematization, the reflexive culture and the 

several practice scenarios, especially those related to social life. The set of proposals 

shows a liberating pedagogical practice, which values man‘s knowledge, helping 

teachers with HP didactics, and, consequently, fulfilling the purposes of the Pro-

Health programme. However, we perceived that working with HP in graduation 

courses is complex, due to the context in which the PH and/or CH subjects are 

placed, a context  which is   characterized by concept indefinition and institutional 

limitations. Thus, most promotors were in favour of a specific HP subject in 

graduation courses.  

 

Key-words: Health Promotion Concept; Health Promotion Skills; Didactization 

of Health Promotion; Pro-Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, percebe-se que a formação dos profissionais da saúde se 

estruturou sob forte influência do mecanicismo de inspiração cartesiana-newtoniana, 

direcionando o olhar para saúde de forma fragmentada e reducionista (MITRE et al, 

2008). Esse contexto foi fomentado durante o período da modernidade, 

caracterizado pelos interesses nas ciências naturais, tendo base na compreensão de 

outros pensadores, como por exemplo, Descartes, que postulou a dicotomia entre 

corpo e mente; razão e sentimento; ciência e ética. E acrescentou que a partir disso, 

o estudo da mente passou a ser responsabilidade da filosofia e da religião e o do 

corpo, entendido como máquina, da Medicina (CASTRO; ANDRADE, 2006).  

Como consequência, o estudo do processo saúde-doença como de suas 

terapêuticas passaram a ser direcionados unicamente pelo conhecimento técnico 

dos órgãos, células, moléculas e patologias (CAPRA, 2005). Assim, no final do 

século XIX, essa associação unicausal entre saúde e doença foi reforçada pelas 

descobertas de Pasteur e Virchow, que culminaram na hegemonia do paradigma 

bacteriológico (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Santos e Westphal (1999) abordam que, a partir desse contexto, se 

configurou um esforço acadêmico para adaptar o ensino médico às novas 

evidências e ideias. No início do século XX, surge o relatório Flexner como 

estratégia para adaptação da formação médica, que a caracterizava 

predominantemente, por uma assistência curativista e individual, e, sobretudo, 

pautado no entendimento da saúde como ausência de doença. Como também, o 

biologismo, o especialismo e a tecnificação precoce enquanto eixos norteadores de 

suas práticas (ALEIXO, 2002). Posteriormente, com os avanços da medicina na área 

do ensino, da pesquisa e prática, esse modelo passou a se estabelecer enquanto 

paradigma1 hegemônico para o campo da saúde. 

Scherer et al (2005) comentam que essas características passaram a nortear 

o modelo de atenção à saúde no Brasil. E consequentemente, o processo de 

formação dos futuros profissionais da saúde. Mitre et al (2008) comentam que esse 

                                            
1
 Segundo Khun (1975, p.13), paradigma são ―realizações científicas universalmente reconhecidas 
que, durante algum tempo, oferecem problemas e soluções modelares para uma comunidades de 
praticantes de uma ciência‖. 
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processo passa a ser direcionado por metodologias tradicionais de ensino, cuja 

prioridade é a eficiência técnica. 

Cunha (1998) relata que esse paradigma cristalizou a forma convencional de 

currículo acadêmico, partindo dos fundamentos da ciência para a sua aplicação; da 

teoria para a prática; do básico para o profissionalizante. Mitre et al (2008) 

argumentam que uma das consequências desse paradigma foi a separação do 

ensino do serviço e, consequentemente, das reais necessidades do sistema de 

saúde. Isso se justifica ao observar que o conceito de aprendizagem defendido pelo 

Modelo Flexneriano se orienta, especificamente,  

pela audição e registro das verdades científicas reconhecidas que, para 
serem adquiridas, precisam de exercícios de experimentação e 
memorização. A qualidade de um curso é medida pela extensão da carga 
horária das disciplinas e, portanto, quanto mais horas/aula o aluno cumpre, 
melhor é sua formação. A prática é entendida como comprovação da teoria, 
sendo que seu sucesso depende do grau de aproximação com o 
conhecimento já construído. (CUNHA, 1998:198) 

 

Entretanto, ao observar as iniquidades sociais e o aumento de enfermidades 

crônico-degenerativas, como também a recidiva de doenças infecto-parasitárias no 

mundo, os discursos e as práticas sanitárias baseadas nesse paradigma entram em 

crise. Principalmente, por se mostrarem ineficazes para o enfrentamento da 

complexidade dos quadros sanitários presentes no final do século XX e início do 

século XXI (LEFEVRE; LEFEVRE, 2004). 

A partir disso, o grande desafio, segundo Mitre et al (2008), está na 

perspectiva de desenvolver a autonomia individual em íntima coalizão com o 

coletivo. Santos e Westphal (1999) comentam que essa perspectiva caracteriza o 

novo paradigma denominado da produção social da saúde. E afirmam, que a 

abordagem holística da saúde, compreendida não apenas como ausência de 

doença, e sim próxima dos determinantes sociais da saúde; o direcionamento 

teórico-prático da nova saúde pública e as Conferências Internacionais da Promoção 

da Saúde foram importantes para a estruturação desse novo direcionamento na 

saúde. Além do mais, esses autores destacam que a Promoção da Saúde (PS) pode 

ser considerada como um dos principais ganhos desse novo paradigma. 

Portanto, o Movimento da Promoção da Saúde passa a configurar com 

destaque no entendimento do processo saúde-doença, norteado pela premissa 

estabelecida na Carta de Ottawa (1986) que afirma ―a saúde deve ser vista como um 

recurso para a vida e não um objetivo de viver.‖ Além de relacionar a compreensão 
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do contexto das cidades e do meio ambiente numa escala mais macrossocial (WHO, 

1986:1).  

No Brasil, através do Movimento da Reforma Sanitária, se estabelece uma 

congruência de valores com esses novos direcionamentos das práticas de saúde 

estabelecidos por esse novo paradigma. Como resultado, em 1988, a Constituição 

Federal Brasileira, inspirada na Conferência Nacional de Saúde de 1986, apresenta 

seu capítulo de Saúde – que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) baseado no 

preceito constitucional de que a Saúde é direito de todos e dever do Estado 

(SANTOS; WESTPHAL, 1999).  

Todavia, mesmo com os avanços proporcionados por esse sistema para a 

sociedade, o Ministério da Saúde está convencido do distanciamento entre o SUS 

do papel, que estabelece uma assistência de saúde baseada nos princípios da 

universalidade, equidade, integralidade, resolutividade, controle social, e o SUS do 

dia-a-dia. E acrescenta que qualquer investimento em adequação à rede física, de 

tecnologia, de medicamentos e de insumos, será em vão se os profissionais e 

gestores de saúde permanecerem vinculados ao paradigma flexneriano e, 

consequentemente, não apostarem no SUS (BRASIL, 2005). 

Por isso, para os Ministérios da Saúde e da Educação não restam dúvidas de 

que para contrapor a essa problemática, se necessita proporcionar a articulação 

entre as instituições formadoras de ensino e as necessidades do serviço. Isso por 

acreditar que programas ou políticas em saúde apenas terão os resultados 

esperados, por base na transformação social, caso ocorra uma sintonia (coerência) 

dos seus princípios com a prática profissional (BRASIL, 2005). 

E como estratégia para facilitar essa sintonia surge o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), que propõe um 

conjunto de mudanças a serem realizados pelas instituições de ensino na 

construção de uma formação que esteja em equilíbrio entre a excelência técnica e a 

relevância social. Vale salientar que esse programa tem por meta proporcionar o 

despertar de um modelo de saúde pautado na PS. Por isso, os seus pressupostos 

teóricos para os eixos de orientação teórica, pedagógica e de cenários de práticas 

apresentam relação com a PS (BRASIL, 2005). 

Entretanto, mesmo considerando a PS importante para o processo de 

reorientação, o que se observa é a utilização do termo ‗Promoção da Saúde‘ sem 

especificações. Ou seja, não ocorrendo a preocupação com a coerência teórica, 
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nem com os demais aspectos didáticos necessários para que, de fato, essa temática 

se insira de forma coerente na formação dos profissionais de saúde como 

contraponto ao paradigma flexneriano. 

Portanto, foi a partir dessas reflexões e tendo por base que, geralmente, são 

nas disciplinas de Saúde Pública (SP) e/ou Saúde Coletiva (SC) que ocorrem a 

inserção desse saber na graduação, que se conjecturou a nossa problematização 

principal desta pesquisa. Assim, objetivamos analisar a didatização1 dos conceitos 

de PS nas disciplinas de SP e SC em relação aos seus aspectos conceituais, 

teórico-metodológicos e suas referidas práticas, através de entrevistas com os 

difusores da PS no Brasil2, considerados norteadores da construção do marco 

conceitual da PS. 

Além disso, para facilitar a compreensão das orientações dos difusores, 

objetivamos compreender as concepções de SP e SC e de como esses difusores 

estabelecem a relação com a PS; como também, conhecer as concepções e 

competências da PS compreendidas pelos difusores e entender como ocorre a 

prática de tais competências no seu contexto profissional. 

Com esta pesquisa, acreditamos favorecer à didatização da Promoção da 

Saúde na graduação, dando aos professores novas possibilidades de como 

trabalhar com a PS nas disciplinas de SP e/ou SC nos cursos da área de saúde. 

Além do mais, com esse produto, pretende-se auxiliar as instituições de ensino na 

aplicabilidade dos direcionamentos do Pró-Saúde, tendo em vista as limitações 

desse programa no que se refere ao aprofundamento da temática da PS. Assim, 

estaremos facilitando o ingresso da formação sob o olhar de um novo paradigma em 

saúde, denominado da produção social da saúde, proporcionando uma reflexão 

sobre as práticas profissionais e favorecendo à formação de um profissional 

humanizado, que seja capaz, no seu dia-a-dia profissional, de atuar sob a 

perspectiva do desenvolvimento social. 

                                            
1
 Segundo ALBUQUERQUE (2006, p.33), ―o processo que descreve as mudanças do saber a ser 
ensinado denomina-se didatização por entender que essas mudanças, alterações, reformulações 
ocorrem não apenas em relação aos saberes de referência (o saber a ser ensinado), mas com os 
vários saberes de diversas instâncias que são mobilizados e que se tornam outros em relação ao 
saber a ser ensinado em sala de aula. A didatização considera, portanto, a mobilização dos diversos 
saberes a que o saber a ser ensinado está subordinado como os saberes acadêmicos, curriculares, 
do senso comum, das políticas públicas, da instituição de ensino e experienciais do professor‖. 

2
 Para fins desse estudo, estamos considerando ―difusores de PS‖, os profissionais que militam e/ou 
atuam na área da Promoção da Saúde no Brasil. A existência de um Grupo Temático de Promoção 
da Saúde na Associação Brasileira de Pós-Graduação em saúde Coletiva (ABRASCO) facilita a 
identificação desses difusores. 
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A apresentação desta pesquisa está organizada em quatro capítulos teóricos. 

O capítulo 1 apresenta os conceitos de Saúde Pública, Saúde Coletiva e Promoção 

da Saúde. O capítulo 2 se refere à Saúde e Formação Acadêmica.  Em seguida, o 

capítulo 3 aborda os objetivos e a contextualização metodológica da pesquisa. Esta 

de natureza qualitativa, contextualizada pelos seguintes instrumentos: entrevista 

semi-estruturada, observação participante e análise documental. E por fim, o 

capítulo 4, intitulado de concepções de PS e sua didatização na formação 

acadêmica, caracterizado pela análise e discussão dos dados em três eixos 

temáticos (Saúde Pública e Saúde Coletiva; Promoção da Saúde; Didatização da 

Promoção da Saúde), com base na análise de conteúdo do tipo temática. Para 

finalizar, apresentaremos as considerações finais e as recomendações relacionadas 

aos objetivos desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - PERCORRENDO OS CONCEITOS DE SAÚDE PÚBLICA, SAÚDE 

COLETIVA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 
Nos últimos 60 anos, destacaram-se acontecimentos que direcionam o 

homem para novos e maiores desafios, tais como: o crescimento populacional; o 

necessário ajuste cultural decorrente do viver em grandes comunidades e o 

acelerado desenvolvimento industrial – assim como o da ciência e tecnologia 

(TARRIDE, 1998). Além desses acontecimentos, Lefevre e Lefevre (2004) 

acrescentam a questão da mudança no estilo de vida e nas relações entre as 

pessoas; e as mudanças nos modelos de Estado, com consequente 

desestruturação/reestruturação dos serviços estatais.  

Para os países do terceiro mundo ou em desenvolvimento, como o Brasil, os 

autores enfatizam a questão das iniquidades1 típicas do modelo de desenvolvimento 

social do país, mantendo um perfil epidemiológico de doenças características da 

pobreza aliada a doenças típicas do capitalismo avançado (LEFEVRE; LEFEVRE, 

2004).  Esses acontecimentos convergem direto ou indiretamente para o campo da 

saúde, apresentando-se ora como causa para a reflexão por novas estratégias 

estruturantes na saúde ou como consequência de ações limitadas pelo Estado.  

Por isso, Tarride (1998) insere o campo da saúde dentro da perspectiva do 

sistema complexo, devido, principalmente, ao fato de apresentar interdependência 

entre seus componentes sociais, econômicos, políticos, urbanos, etc. Araújo (2004) 

reforça essa afirmação, ao retratar que a própria palavra ‗saúde‘ já reflete um objeto 

de estudo complexo e variável, por apresentar uma ligação direta com a vida, e nela 

com a existência humana, circunscrita pela sua subjetividade e inespecificidade. 

Tarride (1998:10) se apóia na Teoria da Complexidade para chamar atenção 

do fato de a produção do conhecimento dentro desse campo - saúde, quando afirma 

que ―todo conhecer passa a ser considerado como um construir a realidade a partir 

do real e por parte de um sujeito epistêmico‖. Com isso, constata-se que não basta 

apenas conhecer os componentes intrínsecos e suas interrelações dentro de um 

sistema complexo. É necessário ampliar essa abordagem procurando entender, a 

partir da afirmativa de Humberto Maturana e Francisco Varela, que ―tudo o que é dito 

é dito por alguém e para alguém‖, enfatizando a importância de conhecer os 

                                            
1
 ―O Brasil está entre os países com maiores iniqüidades em saúde, ou seja, desigualdades de saúde 
entre grupos populacionais que além de sistemáticas e relevantes são também evitáveis, injustas e 
desnecessárias‖ (COMISSAO NACIONAL...,2008:11). 
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interesses existentes por traz da construção teórica dos diversos saberes, pois só 

assim se obterá todo o ‗quadro epistêmico‘ (TARRIDE, 1998). 

Assim, é através desse jogo epistemológico que se conjectura a formação de 

paradigmas que, por sua vez, influenciam na sistematização de Modelos de Saúde 

e, consequentemente, em suas práticas. Scherer et al (2005:55) destacam que o 

conceito de paradigma é ―particularmente importante para compreender, não apenas 

a ciência, mas a própria vida em sociedade‖. 

Paim e Almeida Filho (2000 apud SCHERER et al, 2005:30) enfatizam o 

sentido de movimento ideológico dado ao termo paradigma dentro do campo da 

saúde, que corresponde a um ―conjunto de noções, pressupostos e crenças, 

relativamente compartilhados por um determinado segmento de sujeitos sociais, que 

serve de referencial para a ação‖. E foi através da influência dos Movimentos 

Ideológicos que ocorreram profundas transformações na Atenção à Saúde durante o 

Século XX (PAIM, 2006). A área da saúde, inevitavelmente referida ao âmbito 

coletivo-público-social 

tem passado historicamente por sucessivos movimentos de recomposição 
das práticas sanitárias decorrentes das distintas articulações entre 
sociedade e Estado que definem, em cada conjuntura, as respostas sociais 
às necessidades e aos problemas de saúde (PAIM; ALMEIDA FILHO, 
2008:301). 

 

Mudanças que transitaram desde a concepção de saúde até as suas práticas, 

a qual era entendida, primeiramente, como ausência de doença e, posteriormente, 

ampliada, dentro da teoria da multicausalidade, a partir da identificação de outros 

fatores, como por exemplo, os determinantes sociais da saúde. 

Dentre os Movimentos Ideológicos, Scherer et al (2005) citam os Modelos 

Flexneriano, da Medicina Preventiva, da Saúde Comunitária, da Saúde Coletiva e da 

Promoção da Saúde, destacando o fato de que os quatro últimos opõem-se em seus 

princípios ao primeiro. Tal exemplificação confirma a preocupação de Forattini 

(1983:01) de que existe uma ―certa tendência a colocar de lado, ou mesmo a relegar 

ao esquecimento, a expressão "Saúde Pública" no contexto brasileiro.   

A partir dessas reflexões, este capítulo aborda o referencial teórico que 

subsidiará a análise, o qual está subdividido nas seguintes temáticas: Saúde Pública 

e Saúde Coletiva; Promoção da Saúde e Formação Acadêmica. 
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1.1 UM OLHAR SOBRE A HISTORICIDADE DA SAÚDE PÚBLICA  

 

Ao se propor conhecer a historicidade da Saúde Pública, no que se refere à 

sua construção conceitual, assim como à sua respectiva influência no 

direcionamento das práticas em saúde, convém iniciar tal reflexão a partir da 

afirmação de Meihy e Bertolli Filho (1990 apud NUNES, 2000), de que 

(...) a história da saúde pública se coloca como uma variação ou ramo da 
história social, espaço útil para se refletir sobre a continuidade e/ou ruptura 
das relações entre o poder, as atitudes médicas vinculadas à população em 
geral e as implicações íntimas, constantes na prática da ética política. Trata-
se de uma história da circulação da vontade governante manifestada nos 
cuidados médicos e nas aceitações populares. (p.252) 
 

Através dessa colocação, os autores destacam a ligação existente entre a 

construção teórico-prática da Saúde Pública com o seu contexto macrossocial, 

refletida na dualidade de interesses políticos e sociais.  

Assim, desde o final do século XVI e começo do século XVII, o estado de 

saúde da população já era uma preocupação de todas as nações da Europa. 

Inicialmente, apenas sob o aspecto da força de trabalho tão valorizada pelo 

Mercantilismo. Contudo, apenas no século XVIII, quando a saúde e o bem-estar 

físico da população passam a ser um dos objetivos essenciais do poder político, é 

que se evidencia a adoção de medidas para garantir a saúde da população 

(FOUCAULT, 2008). 

Foucault (2008) sistematiza a emergência do processo de desdobramento da 

Medicina Social, no final do século XVIII e início do século XIX, detalhando-a em três 

formas e locais distintos: Alemanha - Medicina do Estado ou Polícia Médica, França 

- Medicina Urbana e Inglaterra - Medicina dos Pobres. 

Dessa forma, pode-se citar nesse período como o primeiro desdobramento da 

Medicina Social, a Polícia Médica, programada na Alemanha, que consistia de uma 

prática médica estatizada, com características autoritárias, apresentando mecanismo 

mais completo de observação do quadro de morbidade. Isso será fundamental para 

direcionar medidas de higiene (cuidar da qualidade dos gêneros postos à venda, do 

abastecimento de água, da limpeza das ruas) com o objetivo de controlar os surtos 

epidêmicos. Aos médicos também ressaltaria a responsabilidade por orientações 

quanto à higiene dos alimentos, do habitat e da importância de procurar tratamento 

quando enfermos (FOUCAULT, 2008). 
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  Na França, surge a Medicina Urbana, considerada o segundo 

desdobramento, caracterizada pela preocupação com o controle da circulação, 

essencialmente da água e do ar, conforme justificada pela teoria miasmática. Por 

isso, a preocupação com a cidade, ou seja, com sua estrutura urbana, analisando 

desde a distribuição de fontes de água, aos melhores locais para o esgoto, a partir 

do conhecimento de salubridade. Nesse período, a medicina era de exclusão, em 

que a higiene pública era compreendida como variação sofisticada do tema da 

quarentena da idade média, através dos métodos da vigilância e hospitalização 

(FOUCAULT, 2008). 

Por fim, a terceira direção da Medicina Social se dá na Inglaterra durante o 

Século XIX, através da Medicina dos Pobres, que possibilitou a assistência médica 

ao pobre, o controle de saúde da força de trabalho e a organização de ações de 

Saúde Pública no que tange aos problemas gerais como a vacinação, as epidemias, 

etc.. Tais medidas objetivavam fortalecer a mão de obra, como também proteger as 

classes ricas de diversos quadros epidêmicos originários da classe pobre 

(FOUCAULT, 2008). 

A partir do desenrolar da Medicina Social, percebe-se que as primeiras 

preocupações da Saúde Pública se estabeleceram no universo do social, ou seja, da 

coletividade. Paim e Almeida Filho (1998) comentam que mesmo desbaratado no 

plano político, o movimento da Medicina Social foi importante para a construção 

doutrinária e conceitual da base do pensamento social em saúde. Grigório (2002) 

acrescenta que a ideia do pensamento social em saúde apenas será aprofundada a 

partir da metade do século XIX, nos movimentos europeus de reforma médica, que 

posteriormente caracterizará a ciência médica como uma ciência social. 

 Buss e Pellegrini Filho (2007:78) trazem o conceito de Saúde Pública 

atribuído por Virchow, defensor da teoria miasmática, que retrata bem esse primeiro 

momento. Para ele, 

(...) o próprio termo ―saúde pública‖ expressa seu caráter político e que sua 
prática implica necessariamente a intervenção na vida política e social para 
identificar e eliminar os fatores que prejudicam a saúde da população. 

 

Paim e Almeida Filho (1998) afirmam que, paralelamente a esse 

processo, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, surgia um movimento 

denominado de Sanitarismo. Segundo os mesmos autores 

(...) em sua maioria funcionários das recém-implantadas agências oficiais de 
saúde e bem-estar, os sanitaristas produzem um discurso e uma prática 
sobre as questões da saúde fundamentalmente baseados em aplicação de 
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tecnologia e em princípios de organização racional para a expansão de 
atividades profiláticas (saneamento, imunização e controle de vetores) 
destinadas principalmente aos pobres e setores excluídos da população 
(p.303) 

 

Contudo, com a Revolução Biomédica ou Bacteriológica presente, no final do 

Século XIX, ocorreu uma inversão de prioridades na Saúde Pública. A partir dos 

estudos de Koch e Pasteur, observou-se uma revolução científica no tratamento das 

doenças. Todavia, iniciava-se concomitantemente um processo de medicalização da 

sociedade, refletida na legislação da Saúde Pública (NUNES, 1998). 

Birman (2005:12) comenta que as descobertas biológicas favoreceram o 

poder universalizante da medicina, e acrescenta que a Saúde Pública  

(...) encontrou definitivamente seu solo fundador na Biologia, perdendo 
assim qualquer medida que relativizasse seus dispositivos e que permitisse 
considerar a especificidade social das comunidades sobre as quais incide. 

 

Buss e Pellegrini Filho (2007) comentam que o ―paradigma bacteriológico‖ 

inicia um processo de hegemonia quando passa a direcionar o novo campo de 

conhecimento, de prática e de educação em Saúde Pública, concretizando-se por 

intermédio da Fundação Rockefeller, primeiramente, na Universidade Johns Hopkins 

e posteriormente estimulada em outros países, como por exemplo, no Brasil. Ainda 

os mesmos autores afirmam que 

(...) esta decisão representou o predomínio do conceito da saúde pública 
orientada ao controle de doenças específicas, fundamentada no 
conhecimento científico baseado na bacteriologia e contribuiu para 
―estreitar‖ o foco da saúde pública, que passa a distanciar-se das questões 
políticas e dos esforços por reformas sociais e sanitárias de caráter mais 
amplo. (p.79) 

 

Outro elemento decisivo no processo de hegemonia desse paradigma no 

ensino foi o ―Modelo Flexneriano‖ que destaca a busca da excelência na formação 

médica e da racionalidade científica. Em contrapartida, prioriza, na formação 

médica, o modelo biomédico centrado na doença e no hospital, favorecendo uma 

saúde curativista e medicalizada (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). Os autores ainda 

acrescentam que para Flexner 

(...) a doença é considerada um processo natural, biológico. O social, o 
coletivo, o público e a comunidade não contam para o ensino médico e não 
são considerados implicados no processo de saúde-doença. (p.496) 
 

Em 1948, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta o conceito de 

Saúde como ―o estado de completo bem-estar físico, mental e social‖, passando a 

reinserir o enfoque social na compreensão do processo saúde doença.  

Concomitantemente, durante a década de 40, ainda sob reflexos da crise 

econômica de 29, ocorrem questionamentos ao aumento do custo da prática médica 
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devido à alta especialização e da tecnologização. Nesse momento, se propõem nos 

Estados Unidos a possibilidade de implantação de um sistema nacional de saúde, 

todavia essa proposta foi logo desconsiderada pelas corporações médicas que 

propuseram como estratégia a incorporação do entendimento sobre prevenção no 

ensino médico (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998).  

Arouca (1975) comenta que é a partir desse contexto que a Medicina 

preventivista se estrutura, logo se incorporando na História Natural da Doença 

(HND), proposto por Leavell & Clark, em 1967, reorganizando o conhecimento 

médico clínico ao novo campo discursivo. Assim, se reestrutura um modelo de 

intervenção com base nos níveis de prevenção (primária, secundária e terciária) que 

compreendam simultaneamente a presença e ausência de doença. Entretanto, o 

mesmo autor é enfático ao afirmar que esse discurso ocorreu somente no nível da 

retórica, demonstrando a limitada pretensão de transformação do movimento. Por 

isso, o autor denominou de ―Dilema preventivista.‖ 

Paim e Almeida Filho (1998) comentam que na Conferência de Alma-Ata 

(1978), que teve por lema ―Saúde para todos no ano de 2000‖, difundiu-se a 

estratégia da Atenção Primária à Saúde como modelo reorientador para assistência 

à saúde. Os mesmos autores ainda destacam que, em 1974, no Canadá, surge o 

Movimento de Promoção da Saúde, baseado no relatório de Lalonde que tem como 

principal objetivo adicionar não só anos à vida, mas vida aos anos. 

Entretanto, a década de 80 caracteriza-se por uma ―nova ordem mundial‖, 

influenciada pelo neoliberalismo, que defende o ―estado mínimo‖ e o corte nos 

gastos públicos, comprometendo o âmbito institucional conhecido por Saúde Pública 

(PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998). Buss e Pellegrini Filho (2007) acrescentam que 

nesse período a saúde é tida como um bem privado, centrado na assistência médica 

individual. 

Assim, a notória dualidade existente entre o enfoque biológico e o social no 

entendimento do processo saúde-doença, com a preponderância do aspecto 

biológico, além da influência político-econômica privada para a prática em Saúde 

Pública, ocasiona o surgimento de uma crise de identidade, denominada como a 

―Crise da Saúde Pública‖. 

Paim e Almeida Filho (1998) comentam que essa crise passa a ser percebida 

de modo diferente pelos sujeitos inseridos neste campo social, desencadeado em 

medidas, como por exemplo, o da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) em 
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reavaliar a ―teoria e prática da saúde pública‖, ou até mesmo propor uma ―nova 

saúde pública‖. Ainda esses autores comentam que a teoria e a prática da ―Nova 

Saúde Pública‖ estariam inseridas na prevenção das doenças não infecciosas, 

prevenção das doenças infecciosas, promoção da saúde, melhoria da atenção 

médica e reabilitação. 

 

1.1.1 A Saúde Pública e sua inserção no contexto Brasileiro 

 

Após uma breve compreensão da construção teórica do campo da Saúde 

Pública através de suas práticas, fomentadas por diversos movimentos ideológicos, 

pretendemos entender como se estabeleceu essa influência desse campo de saber 

nas práticas de saúde no Brasil, para posteriormente, refletirmos sobre como o Brasil 

encarou a crise da Saúde Pública. Dessa maneira, realizaremos uma retomada 

histórica, procurando correlacionar as práticas de saúde com o seu contexto e 

prioridades de cada período.  

Primeiramente, destaca-se o fato de que enquanto a economia brasileira 

esteve dominada pelo modelo agro-exportador, concentrado na monocultura 

cafeeira, o que se verificava como medida de saúde pública era, sobretudo uma 

política de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias, como também 

uma preocupação com a erradicação ou controle das doenças que afetassem as 

exportações (MENDES, 1996). 

Foi dessa forma que o Sanitarismo Campanhista com características 

militaristas, de combate às doenças de massa, concentração de decisões, e um 

estilo repressivo de intervenção sobre os corpos individual e social se estrutura, e se 

desenvolve no decorrer do século XX (MERHY et al, [s.d]). 

A primeira década do século XX culminou com a origem de um movimento em 

saúde pública, denominado por ―médico-sanitário‖, influenciado pela escola norte-

americana de saúde pública de John Hopkins University e pela Fundação 

Rockefeller (MERHY; QUEIROZ, 1993). Labra (1985) denomina essa expansão do 

movimento sanitarista mundial para América Latina de ―conexão sanitária 

internacional.‖ 

Merhy e Queiroz (1993) enfatizam que, de fato, a história da Saúde Pública 

brasileira inicia-se no começo do século XX, com Emílio Ribas, em São Paulo, e 

Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Tais autores acrescentam que o modelo 
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assistencial público, baseado na teoria bacteriológica, preconizava a descoberta e o 

isolamento dos indivíduos doentes contagiantes, o saneamento do meio, a 

destruição dos vetores biológicos e a proteção dos sadios; tendo na campanha e na 

polícia sanitária seus principais meios de efetivação. 

Na década de 20, o modelo médico-sanitário tornou-se hegemônico, 

organizando-se nos grandes centros urbanos, preocupando-se com a construção de 

serviços regionais permanentes de saúde pública, sem qualquer conflito com a 

organização liberal existente. Dentre as suas características, pode-se citar:  

(...) o processo saúde-doença como um fenômeno coletivo, porém 
determinado, em última instância, pelo nível individual. O conceito de 
―consciência sanitária‖ permitia compreender como o meio insalubre atingia 
os indivíduos. Medicina e saúde pública eram entendidas como campos 
distintos; a primeira para curar através da clínica, patologia e terapêutica, e 
a segunda para prevenir doenças, prolongar e promover a saúde através da 
higiene e da educação sanitária (MERHY; QUEIROZ, 1993:178) 
 

Labra (1985) acrescenta que foi durante esse período que foi entregue a 

iniciativa à Fundação Rockefeller para a implantação de métodos de profilaxia da 

malária, o combate à febre amarela e a formulação do currículo para formar 

sanitaristas no Brasil. Assim, em 1925, por intermédio da reforma do ensino, ocorreu 

a criação do primeiro Curso de Higiene e Saúde Pública para médicos na Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro. 

Vale salientar que, durante esse período, o foco principal era proporcionar 

assistência aos trabalhadores urbanos e industriais com a finalidade de manter sua 

capacidade produtiva, ou seja, a preocupação primordial já não era sanear os 

espaços. É com esse direcionamento que o modelo liberal privatista ou médico 

assistencial privatista tem início no Brasil, junto com o surgimento da Assistência 

Médica Previdenciária. (MERHY et al, [s.d]) 

Durante a fase de transição de 30-37, constata-se praticamente uma redução 

da atuação da saúde pública ao aspecto campanhista pelo país. E a partir do final da 

década de 40, observa-se uma inversão dos gastos públicos, privilegiando a 

assistência médica à saúde pública. (MERHY; QUEIROZ, 1993) 

No pós-guerra, evidencia-se a inserção de novos elementos no modelo 

médico-sanitário, como por exemplo, a utilização da medicina clínica pelos 

programas de saúde, justificados pela concepção Leavell & Clarck, que preconizam 

a união dos conjuntos das ações de saúde com fins comuns de prevenção e cura 

(MERHY; QUEIROZ, 1993). 
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Na década de 60, os Departamentos de Medicina Preventiva (DPM) foram 

criados pelo próprio regime militar, como forma de atender à crescente pressão por 

assistência à saúde. Os Departamentos congregavam elementos da medicina 

preventiva e da medicina comunitária, passando a serem considerados como a base 

institucional responsável pela produção de conhecimento sobre a saúde da 

população e o modo de organizar as práticas sanitárias (ESCOREL et al, 2008; 

ESCOREL, 2008). Nunes (1994) destaca o fato de que as reformas propostas pelo 

movimento se concentram em reformas pedagógicas, e não em reformas diretas das 

práticas médicas.  

Nesse período, a dicotomia entre a assistência médica e a saúde pública se 

intensifica, refletindo um modelo institucional com ações pontuais e desordenadas, 

incapazes de inibir as péssimas condições sociais e de saúde da população 

brasileira. Para contrapor a esse dilema, propostas de um modelo técnico-

assistencial baseado na integração de ações coletivas e individuais que rompiam 

com essa ideia de dicotomia foram refletidas. Além disso, acreditava-se que a 

miséria e a doença só seriam controladas através do desenvolvimento econômico, 

baseado numa perspectiva desenvolvimentista (MERHY; QUEIROZ, 1993). 

Merhy e Queiroz (1993:180) comentam que a derrota dessas propostas em 

1964, catalisou o modelo neoliberal, abrindo outra fase para saúde no Brasil, que se 

baseava: 

na estruturação de um modelo centrado na assistência médica 
comercializada, que passava pelo setor previdenciário, sendo a saúde 
pública reduzida a um braço auxiliar. Na realidade, promoveu-se uma 
completa separação entre o campo da assistência médica e o da saúde 
pública, com maciços investimentos no primeiro e o sucateamento do 
segundo. Neste novo contexto, foi implementado um projeto privatizante e 
medicalizante. 
 

Entretanto, em fins da década de 60, desenvolve-se na América Latina uma 

forte crítica aos efeitos negativos da medicalização, como também a elitização da 

prática médica, e a inacessibilidade dos serviços médicos às grandes massas 

populacionais, que tiveram seu auge com a Conferência de Alma-ata (1978) 

(ESCOREL et al, 2008).  

No Brasil, o Movimento Sanitário simboliza tais críticas, sendo considerado 

como campo de saber, que pretendia uma reforma sanitária coerente com os limites 

financeiros ocasionados pela crise econômica, mas que fosse capaz de oferecer 

melhores condições de saúde à população brasileira (MERHY; QUEIROZ, 1993). 
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Santos ([s.d]) destaca o fato de esse movimento nascer na metade dos anos 70, 

inserido no contexto social por liberdade democrática contra a ditadura. 

Matta e Lima (2008) acrescentam que a Reforma Sanitária no Brasil pode ser 

considerada como um movimento social, cujos objetivos se direcionavam para além 

do que era entendido por saúde, como por exemplo, a preocupação por um estado 

mais democrático, que lutasse contra os princípios da ditadura brasileira. Merhy e 

Queiroz (1993) acrescentam que, para a disseminação dessa nova consciência, 

foram importantes a criação dos Departamentos de Medicina Preventiva, do Centro 

de Estudos Brasileiros de Saúde e da Associação Brasileira de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva – ABRASCO. 

Nos anos 70, surgiram os primeiros projetos-piloto de medicina comunitária, 

interpretados como atenção primária seletiva, ao se comparar ao propósito da 

atenção primária em saúde preconizada internacionalmente (MENDES, 1996). 

Em 1986, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), ocorreu uma 

participação ativa das organizações da sociedade civil com o propósito de formular 

proposições políticas para a saúde do Brasil, cujas recomendações em grande parte 

foram incorporadas pela Constituição da República Federativa do Brasil do ano 1988 

(PAIM, 2006). Escorel e Bloch (2008) acrescentam que essa CNS é considerada a 

grande matriz da reforma sanitária brasileira.  

Silva (1995) destaca o grande avanço da constituição ao garantir o direito de 

cidadania à saúde, sendo considerada a carta magna mais abrangente quando 

comparada a de qualquer outro país. Entretanto, Paim (2009) lembra que embora o 

direito à saúde tenha sido difundido, desde 1948, com a criação da Organização 

Mundial de Saúde, apenas 40 anos depois, o Brasil o reconhece como direito social. 

Durante a década de 90, ocorre a elaboração da lei orgânica de saúde (lei 

8080/90 e 8142/90) e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) (PAIM, 

2009). Mendes (1996) destaca o fato de que reformas democráticas, o SUS, são 

lentas e politicamente custosas, devendo serem compreendidas como processo 

social em marcha. E recorda que, neste último século, o sistema de saúde já 

transitou  

... do sanitarismo campanhista (início do século até 1965) para o modelo 
médico-assistencial privatista, até chegar, no final dos anos 80, ao modelo 
plural, hoje vigente, que inclui, como sistema público, o SUS (p.46) 
 

Campos (2000:220) destaca, nesse processo de construção e implementação 

do SUS, a importância do movimento de Saúde Coletiva. Paim (2007) comenta que 
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a Saúde Coletiva nasce dos movimentos e lutas sociais do seu tempo, e não a partir 

do Estado ou dos interesses das classes dominantes, tornando-se um fato 

importante para o movimento de reforma sanitária brasileira. 

Dessa forma, percebe-se que o campo teórico da saúde no Brasil passou a 

circunscrever entre o entendimento sobre Saúde Pública, inserido dentro de um 

processo de reforma, e o da Saúde Coletiva, considerada por alguns como a nova 

saúde pública. Assim, para se entender o porquê desse novo campo teórico no 

Brasil, e se de fato existe diferenciação, faz-se necessário um aprofundamento 

teórico. 

 

1.1.2 Uma invenção chamada Saúde Coletiva 

 

Segundo Nunes (1994), a historicidade do projeto da Saúde Coletiva pode ser 

compreendida a partir de um conjunto de eventos que caracterizam, primeiramente, 

a mudança da perspectiva em relação ao social e ao coletivo. Assim, o autor 

sistematiza esse projeto em três diferentes momentos. O primeiro, denominado de 

“pré-saúde coletiva”, foi marcado pelo ―projeto preventivista‖, característico da 

segunda metade da década de 50. O segundo, baseado na perspectiva da 

“medicina social”, ocorre até o final dos anos 70. E por fim, a partir da década de 

80 aos dias atuais, vai se estruturando o campo da “saúde coletiva”. 

Nunes (2005:25) complementa o fato da Saúde Coletiva poder 

ser dimensionada, em suas origens, como um fato sociológico e político – 
nasce no embate das questões postas pela área da Saúde nos anos 70, no 
processo de institucionalização da formação de recursos humanos e dos 
conhecimentos que se encontravam dispersos nas escolas de saúde 
pública, departamentos de Medicina Preventiva e Social e nos primeiros 
cursos de Medicina Social e nos interesses de realizar pesquisas e produzir 
práticas políticas voltadas à melhoria das condições de saúde, 
caracterizando-se por ser um movimento contra-hegemônico visando a 
rever criticamente o modelo sanitário brasileiro, mas também dos interesses 
corporativos e associativos de destacada parcela da intelectualidade da 
saúde. 
 

L‘Abbate (2003:266) ao comentar sobre a origem do termo, afirma que  

a expressão saúde coletiva é uma invenção tipicamente brasileira que 
surgiu em fins da década de 1970, na perspectiva de constituir um 
paradigma que permitisse uma nova articulação entre as diferentes 
instituições do campo da saúde. 
 

Ceccim e Ferla (2009:454) acrescentam que 

o Brasil inventou um referencial teórico, a Saúde Coletiva, para absorver a 
cidadania em compromisso científico e acadêmico; desenvolveu o controle 
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social em saúde para gerar uma prática de abertura e efetuação política 
pelo compromisso legal, moral e ético com a cidadania. 
 

Barata (2001:21) argumenta que o Movimento da Saúde Coletiva surge 

como reação ao ―autoritarismo‖ de Estado. A Saúde pública conferia ao 
Estado, e apenas a ele, a possibilidade de recortar do conjunto das 
necessidades sociais de saúde aquelas que iriam se constituir em objetos 
para as práticas de intervenção, que por sua vez, também eram 
exclusividade do Estado. A saúde coletiva pretende introduzir novos atores 
na arena política, conferir voz e intencionalidade a outros sujeitos. 
 

Então, a partir desse contexto, verifica-se a necessidade de discutir o sentido 

da palavra ―coletivo‖ como adjetivo de saúde, para assim, refletir sobre os seus 

vários significados no âmbito das ciências sociais. E é por isso, que esse termo é 

considerado adequado, embora impreciso, para designar a diversidade de aspectos 

do campo da saúde (L‘ABBATE, 2003). 

Nunes (1996, apud L‘ABBATE, 2003:268) destaca o fato que o 

termo saúde coletiva passou a ser utilizado [...] para nomear reuniões, 
eventos, cursos, departamentos, núcleos e instituições de pesquisa e, 
finalmente, para dar nome a uma entidade, a Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva/ABRASCO. 
 

L‘Abbate (2003) afirma que a criação da ABRASCO em setembro de 1979 e a 

divulgação do artigo sobre o conceito de Saúde Coletiva em abril de 1983, por 

Cecília Donnangelo, são marcos que caracterizam a  fundação da saúde coletiva 

enquanto instituição. Fonseca (2006) destaca a importância da ABRASCO, no 

transcorrer de sua historicidade, para as transformações que ocorreram não apenas 

no âmbito da Saúde Pública, mas também para o contexto político institucional 

brasileiro.  

Pode-se dizer que a utilização do termo Saúde Coletiva se estabeleceu com a 

finalidade de fomentar um novo campo1 científico com uma orientação teórica, 

metodológica e política que privilegia o social como categoria analítica (NUNES, 

1996 apud CAMPOS, 2000). É por isso que a construção desse novo campo do 

saber ganha destaque, pelo fato de enfatizar no seu campo teórico a ruptura com o 

monopólio da concepção de saúde pública, eminentemente fundamentada no 

discurso biológico, para o campo da saúde (BIRMAN, 2005).  

Birman (2005:13) sintetiza o discurso da Saúde Coletiva, afirmando que a 

mesma pretende ser uma ―leitura crítica do projeto médico-naturalista estabelecida 

historicamente com o advento da sociedade industrial.‖ Aproximando-se de uma 

                                            
1
 Segundo Bourdieu (1983 apud NUNES, 2005:15), campo ―é o locus onde se trava uma luta 
concorrencial entre os agentes em torno de interesses específicos que caracterizam a área em 
questão.‖  
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perspectiva crítico-reflexiva, que dialoga com a filosofia, entre outras disciplinas das 

ciências sociais e humanas (CAMARGO JR, 2007). 

 Paim e Almeida Filho (1998:310) detalham que o discurso da Saúde Coletiva 

se preocupa com 

a superação da naturalização da vida social, da sua submissão à clínica e 
da sua dependência ao modelo médico hegemônico - cuja expressão 
institucional no âmbito das universidades é a sua subordinação funcional, 
política e administrativa às faculdades de medicina. 
 

Além disso, destacam-se na construção do marco conceitual desse novo 

campo de saber, as críticas aos diferentes movimentos e projetos de reforma em 

saúde ocorridos em países capitalistas, como também, a sintonia com os 

movimentos pela democratização das formações sociais latino-americanas, 

especialmente os movimentos pela reforma sanitária (PAIM; ALMEIDA FILHO, 

1998). Contudo, é interessante frisar que, dentre os movimentos democráticos, 

apenas no Brasil, a recomposição do campo da saúde denominou-se de saúde 

coletiva (L‘ABBATE, 2003).  

Paim e Almeida Filho (1998) destacam que o fato de ocorrerem fecundos 

diálogos da saúde coletiva com a saúde pública e com a medicina social possibilitam 

uma delimitação compreensivelmente provisória desse campo científico, enquanto 

campo de conhecimento e âmbito de práticas.  

Esses autores detalham as atribuições da Saúde Coletiva, respectivamente, 

como:  

campo de conhecimento, a saúde coletiva contribui com o estudo do 
fenômeno saúde/doença em populações enquanto processo social; 
investiga a produção e distribuição das doenças na sociedade como 
processos de produção e reprodução social; analisa as práticas de saúde 
(processo de trabalho) na sua articulação com as demais práticas sociais; 
procura compreender, enfim, as formas com que a sociedade identifica suas 
necessidades e problemas de saúde, busca sua explicação e se organiza 
para enfrentá-los. (p.309, grifo nosso) 
 

Os autores ainda acrescentam, nessa perspectiva, que a Saúde Coletiva 

pode ser compreendida como campo de conhecimento de natureza interdisciplinar, e 

não propriamente como uma disciplina científica, ou muito menos uma ciência. E 

dentre as disciplinas básicas que a compõe podem-se citar a epidemiologia, o 

planejamento/administração de saúde e as ciências sociais em saúde. Paim (2006) 

acrescenta que tanto a Saúde Pública como a Saúde Coletiva não constituem 

especialidade médica. 

Nunes (2005:32) enfatiza o aspecto da interdisciplinaridade por ser 
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possibilitadora da construção de um conhecimento ampliado da saúde, no 
qual continuam presentes os desafios de trabalhar com as dimensões 
qualitativas e quantitativas, sincrônicas e diacrônicas, objetivas e subjetivas. 
Assim, não existe a possibilidade de uma única formulação teórica e 
metodológica quando espaço, tempo e pessoa não são simplesmente 
variáveis, mas constituem parte integrante de processos históricos e sociais. 
 

Paim e Almeida Filho (1998) comentam que mais do que definições formais, a 

Saúde Coletiva pretende entender os desafios que transitam no presente e no futuro 

que transcendem o campo institucional e o tipo de profissional convencionalmente 

reconhecido pela saúde pública. Por isso, pode-se dizer que desvendar as origens e 

a composição interna, no que se refere às práticas de ensino e às científicas sobre a 

saúde coletiva, é uma tarefa complexa (NUNES, 2005). 

Campos (2000:220) destaca a importância do movimento de Saúde Coletiva 

para a compreensão multicausal do processo saúde-doença. Entretanto, enfatiza 

que  

o modo como vem ocorrendo sua institucionalização tem bloqueado a 
reconstrução crítica de seus próprios saberes e práticas, provocando uma 
crise de identidade manifesta em sua fragmentação e diluição como campo 
científico. 
 

Além do mais, o autor destaca que a ―ambiguidade‖ e a ―ubiquidade‖ 

(onipresença) do conceito de saúde coletiva, contribuem para o enfraquecimento de 

seu campo de saber e de práticas. Ayres (1997 apud CANESQUI, 2001) considera o 

―atípico‖ campo da saúde coletiva, como: meio teorético, meio pragmático, meio 

quantitativo, meio qualitativo, meio biológico, meio social, meio universal, meio 

brasileiro. 

Como reflexo desse contexto, constata-se na literatura diversos dilemas por 

especialistas acerca desse novo campo de saber, como por exemplo: ―a saúde 

coletiva teria criado um novo paradigma, negando e superando o da medicina e o da 

antiga saúde pública? Saúde coletiva corresponderia a todo o campo da saúde, ou 

apenas a uma parte?‖ (CAMPOS, 2000:221). 

De fato, é inegável a tendência da saúde coletiva em confundir-se com todo 

campo da saúde, assumindo um discurso supostamente capaz de criticar e 

reconstruir saberes e processos concretos de produção de saúde. Além do mais, 

pelo fato de hipervalorizar o determinante social em detrimento de fatores de ordem 

subjetiva e biológica, não é considerado como um modo de ―intervenção sobre o 

real, mas como um novo paradigma ou um modelo alternativo aos demais‖ 

(CAMPOS, 2000:222).  
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Agudelo e Nunes (1991 apud CAMPOS, 2000:222) destacam o fato de que 

mesmo reconhecendo o papel decisivo do movimento da saúde coletiva no Brasil, 

afirmam que ―tampouco esta expressão tem podido resolver totalmente a 

insuficiência das denominações em questão.‖ 

Forattini (1983) é enfático ao se posicionar contra a criação de novos rótulos, 

pois para ele não é através dessa atitude que se estimulará o desenvolvimento de 

estudos com fins da melhoria das condições de saúde da população. Para o autor, a 

saúde pública é suficientemente ampla para preencher qualquer ―espaço.‖ E ao 

comentar sobre a diferenciação entre a saúde pública e saúde coletiva esclarece 

que 

[...] a nova expressão "saúde coletiva", cujo significado, salvo melhor juízo, 
a simples consulta a um bom dicionário a coloca na inapelável sinonímia de 
"Saúde Pública.‖ A menos que pretenda se referir ao conceito ecológico do 
"coletivo" como "multidão" e não como "população.‖ Mesmo assim, seria 
apenas um restrito campo da última (FORATTINI, 1983:69). 
 

Stotz (2001) nos lembra sobre a equivalência entre os termos saúde pública e 

saúde coletiva na língua inglesa. Entretanto, as diferencia no Brasil com base na 

compreensão da Promoção da Saúde. Para o autor 

na tradição da saúde pública, a promoção da saúde está centrada nos 
estilos de vida saudáveis. Estilos de vida saudáveis são hábitos pessoais 
discretos e independentemente modificáveis. Constituem, no jargão 
epidemiológico, fatores de risco. Tem a força da evidência do senso 
comum, quer dizer, da compreensão da sociedade como resultado das 
crenças, decisões e ações dos indivíduos que ―pertencem‖ a ela. (p.29, grifo 
nosso) 
 

Já na tradição da Saúde Coletiva, o autor argumenta que o conceito e a 

prática da Promoção da Saúde – dentre as quais as atividades educativas em saúde 

- são compreendidas com base na 

(...) defesa das condições de vida e de saúde e às perspectivas de bem-
estar da população. Devem favorecer os processos de redistribuição da 
propriedade e da renda, de ampliação (e diferenciação) da (na) proteção 
social, de busca de uma nova escolarização requerida pelos mercados de 
trabalho etc. Estes são âmbitos da existência de vastos grupos sociais, 
senão da maioria de nossa sociedade, caracterizada pela vulnerabilidade 
social. (p.30) 

 

Dessa forma, o que se constata é um conjunto de explicações para justificar o 

surgimento da Saúde Coletiva, se utilizando, como por exemplo, da Promoção da 

Saúde para diferenciá-la da Saúde Pública. Entretanto, não se sabe se existem 

outros porquês que justifiquem a inserção desse novo campo de conhecimento em 

outra termologia. De fato, o que se constata como produto desse processo é o 
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surgimento de uma dualidade entre os dois termos que, não se sabe, se deveriam 

estar integrados. 

 

1.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM NOVO OLHAR PARA A SAÚDE  

 

A expressão ―Promoção da Saúde‖ destaca-se pela primeira vez, em textos 

científicos de 1946, com Henry Sigerist (1891-1957). Na ocasião, a expressão era 

considerada como uma das quatro tarefas essenciais da medicina, ao lado da 

prevenção de doenças, recuperação de enfermos e reabilitação. Na época, o autor 

afirmou que ―saúde se promove proporcionando condições de vida decente, boas 

condições de trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e descanso”, para 

o que pediu o esforço coordenado de políticos, setores sindicais e empresariais, 

educadores e médicos (BUSS, 2000:166). Tal compreensão já estava em 

construção, desde a definição de Winslow em 1920, quando afirmou que Promoção 

da Saúde (PS) era: 

um esforço da comunidade organizada para alcançar políticas que 
melhorem as condições de saúde da população e os programas educativos 
para que o indivíduo melhore sua saúde pessoal, assim como para o 
desenvolvimento de uma ‗maquinaria social‘ que assegure a todos os níveis 
de vida adequada para a manutenção e o melhoramento da saúde. (BUSS, 
2003:21) 

 

De fato, conceituar a PS não é uma tarefa simples, pois necessita-se de uma 

apropriação mais profunda da temática, entretanto, pode-se dizer que não é das 

mais complicadas (FRANCO DE SÁ et al, 2008). A multiplicidade de concepções e a 

polissemia do termo retratam a impossibilidade de definições unívocas ou de 

relações unilineares, direcionado para a multideterminação e a complexidade do 

objeto (CZERESNIA, 2003).  

Melo (2000) considera a PS como um empreendimento de natureza holística, 

alinhada a uma pedagogia dialógica, crítica, reflexiva e problematizadora, conectada 

à dinâmica das transformações sociais, tendo a participação ativa da população 

como ponto de destaque na sua operacionalização. Para Restrepo (2001), a história 

da humanidade reflete a alternância entre a preocupação maior com o bem-estar e a 

qualidade de vida, e a prevenção e a cura de doenças. Entretanto, a autora deixa 

evidente que a PS procura o equilíbrio entre esses dois aspectos. 

Franco de Sá et al (2008:29) destacam as concepções de PS mais difundidas, 

e as retratam como   
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o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da 
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 
deste processo. Carta de Ottawa (1986). 
 
[..] o processo segundo o qual os indivíduos e as comunidades passam a 
ter maiores condições de exercer um maior controle sobre os determinantes 
da saúde e assim melhorar o seu estado de saúde. Donald Nutbeam (1986). 
 
[..] a soma das ações da população, serviços de saúde, autoridades 
sanitárias e outros setores sociais e produtivos, dirigidas ao 
desenvolvimento de melhores condições de saúde individual e coletiva. 
OPAS/OMS (1990). 
 
a boa saúde pública que reconhece as relações entre a saúde, a política e o 
poder. Trevor Hancock (1994). 
 
[..] não é o trabalho social da medicina pelo qual se podem conseguir 
alguns dólares extras. Realmente trata-se de uma nova saúde pública, um 
novo tipo de saúde pública baseada nos determinantes da saúde. Llona 
Kickbush (1994). 

 
o imperativo ético de responder às necessidades sociais no marco dos 
direitos universais fundamentais, entendendo-se o direito à saúde como 
expressão direta do direito fundamental à vida. A resposta às necessidades 
sociais derivadas dos direitos se totaliza no enfrentamento dos 
determinantes sociais da saúde e da qualidade de vida. GT da ABRASCO 
(2003). 
 
(...) uma estratégia potente de ampliação do debate acerca da saúde e seus 
múltiplos determinantes, fortalecendo a construção de uma agenda 
eticamente comprometida com a transformação social.  
GT da ABRASCO (2005). 
 

Entretanto, primeiramente, é fundamental reconhecer o processo da 

Promoção da Saúde ―como uma mudança de enfoque, conceitos e formas de atuar, 

com o intuito de vencer a fragmentação e a hiperespecialização hoje existentes no 

mundo ocidental‖ (BYDLOWSKI; WESTPHAL; PEREIRA, 2004:17). 

Segundo Buss e Carvalho (2009), os conceitos e práticas de PS passaram a 

ser divulgados e implementados em sistemas de saúde e espaços acadêmicos pelo 

mundo, bem como no Brasil, a partir da I Conferência Internacional sobre Promoção 

da Saúde, realizada em Ottawa, em 1986.  

Percebe-se, dessa forma, que o conceito estabelecido em Ottawa sobre PS 

destaca-se como marco conceitual desse termo. Acosta e Duarte (2007) comentam 

que essa definição se fundamenta em uma concepção ampla do processo saúde-

doença, com ênfase para os determinantes sociais. Como também, insere valores 

como vida, saúde, solidariedade, democracia, cidadania, desenvolvimento, 

participação, parceria, procurando desenvolver ações que estimulem a autonomia 

individual e coletiva com fins da transformação social.  
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Chiesa (2005) defende a importância da autonomia como meio para a 

conquista da saúde, pois, segundo a autora, essa estratégia é fundamental para o 

enfrentamento das dificuldades vivenciadas no processo saúde-doença. Doyal e 

Gough (1994 apud CHIESA, 2005:15) apontam ―que a sobrevivência física e a 

autonomia pessoal são necessidades universais e fundamentais para o usufruto de 

outros direitos sociais‖.  

Bydlowski, Westphal e Pereira (2004:17) sequenciam a importância da 

autonomia ao comentarem a conquista do empoderamento da população, 

entendendo-o como ―processo de capacitação que habilite a população a exercer o 

controle de seu destino, promovendo a melhoria das suas condições de vida e 

saúde‖. 

Em 1998, foi publicado o Relatório Health Promotion Evaluation: 

Recommendations to Policymakers pelo Escritório Regional para a Europa da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que justificava que a implementação do 

conceito de PS, referenciado pela Carta de Ottawa, dependeria de ações que 

fossem empowering, participativas, holísticas, intersetoriais, equânimes, 

sustentáveis e multi-estratégicas (AKERMAN et al, 2002). 

Chiesa (2005) ainda acrescenta que a atuação na perspectiva da PS deve 

direcionar-se, prioritariamente, pela diminuição das iniquidades e fortalecimento da 

população.  

Acosta e Duarte (2007:23) sintetizam as principais características da PS da 

seguinte maneira: 

o conceito de saúde é multidimensional; o modelo de intervenção é 
participativo; as ações são dirigidas ao coletivo das pessoas e ambiente; o 
foco envolve rede de temas com estratégias diversas e complementares; a 
abordagem é de facilitação e capacitação, visando mudanças da realidade 
coletiva; as ações são executadas em parcerias com organizações não-
governamentais, movimentos sociais, governos locais, municipais, regionais 
e instituições privadas.  

 

Carvalho (2004) comenta que o projeto da PS surge como nova estratégia 

para contrapor aos novos desafios sociais, políticos e culturais, o esgotamento do 

paradigma biomédico e a mudança do perfil epidemiológico da população nas 

últimas décadas. E acrescenta que esse projeto da PS fomentou novas reflexões 

sobre o pensar e fazer sanitários, sendo por isso, considerada como o eixo principal 

do projeto da Nova Saúde Pública. 
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De fato, observa-se entre os países latino-americanos uma maior tendência 

em transitar o seu modelo de organização da assistência à saúde, baseado quase 

que prioritariamente, em práticas centradas na doença, na assistência curativa, na 

intervenção medicamentosa e nos que priorizam sua intervenção em práticas 

baseadas na prevenção e educação em saúde, mas, sobretudo objetivando a 

qualidade de vida (AYRES, 2002). 

Diante dessa complexidade conceitual, Franco de Sá et al (2008) abordam 

que a PS, muitas vezes, é confundida com uma ciência, uma disciplina, uma política, 

um programa, um processo ou uma estratégia. Entretanto, para Bunton e Macdonlad 

(1992 apud FRANCO DE SÁ et al, 2008), a PS se aproxima mais de uma disciplina 

ou um conjunto de várias disciplinas acadêmicas. Para esses autores, a PS é 

fundamentada, em seu marco teórico-prático, das seguintes disciplinas: política 

social, educação, sociologia, psicologia, epidemiologia, comunicação, filosofia, 

economia e medicina social. 

Franco de Sá et al (2008:35)  enfatizam que a PS representa, sem dúvida,  

um campo novo para a produção de conhecimento, formação e prática, 
mas, antes de tudo, ela traz, em sua base, a mensagem de formação de 
―pontes‖: de intersetorialidade, interdisciplinaridade, prometendo uma 
abertura para a transetorialidade, a transdisciplinaridade, a 
transpessoalidade, enfim para a transcendência do setor da saúde.  
 

Apenas na década de 60 através do conceito positivo de doença, no sentido 

de incentivar a prevenção das doenças, é que ocorre um resgate do termo 

Promoção da Saúde (PS) que procurava estimular hábitos e comportamentos 

saudáveis (TEIXEIRA, 2002).  

Tal conduta é direcionada pelo diagrama da História Natural da Doença, 

proposta por Leavell & Clarck, em 1965, que insere a PS como um dos elementos 

do nível primário da medicina preventiva, destinada a aumentar a saúde e o bem 

estar geral (BECKER, 2001). Andrade e Barreto (2004) relatam que é a partir desse 

momento que ocorre uma desconstrução da concepção de PS, ocasionando uma 

confusão conceitual por reduzir o alcance pretendido por Sigerist, em 1946. 

 Assim, apoiado pelo Modelo Biomédico, essa concepção distorcida de PS 

ganha destaque, ocupando espaços de referência na condução de práticas e ações 

de Sistemas de Saúde. Andrade e Barreto (2004) exemplificam esse comentário, ao 

explicar que o artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988 e na Lei 8.080/90 (art. 

dois e três), o conceito de PS aparece como um sinônimo de um tipo de ação 

de saúde (BRASIL, 1988). 
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Em contrapartida, nos últimos 20 anos, observa-se um crescimento do campo 

da PS, que proporciona consequências nas concepções e práticas de Saúde Pública 

(BECKER, 2001). Buss (2000) enfatiza que o conceito moderno de PS (e a prática 

consequente) surgiu e se desenvolveu, de forma mais vigorosa, nos países em 

desenvolvimento, particularmente no Canadá, Estados Unidos e países da Europa 

Ocidental. E destaca que a PS representa: 

uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde 
que afetam as populações humanas e seus entornos neste final de século. 
Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de seus 
determinantes, propõe à articulação de saberes técnicos e populares, e a 
mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, 
para seu enfrentamento e resolução. 
 

Cerqueira (1997 apud SICOLI; NASCIMENTO, 2003) insere a PS em duas 

dimensões: a conceitual - princípios, premissas e conceitos que sustentam o 

discurso da promoção de saúde - e a metodológica – que se refere às práticas, 

planos de ação, estratégias, formas de intervenção e instrumental metodológico. 

Castiel (2004) argumenta que tal polissemia pode apresentar base 

conservadora ou reformista. Dessa forma, para os Conservadores, a PS é um meio 

de direcionar indivíduos a assumirem a responsabilidade por sua saúde e, ao assim 

fazerem, reduzirem o peso financeiro na assistência de saúde.  Já os Reformistas 

percebem-na como estratégia para criar mudanças na relação entre cidadãos e o 

Estado, pela ênfase em políticas públicas e ação intersetorial, ou ainda, por poder 

constituir-se numa perspectiva libertária que busca mudanças sociais mais 

profundas - como são as propostas de educação popular. 

Outro ponto crucial que deve ser aprofundado é a necessidade da 

diferenciação entre os conceitos de promoção e de prevenção que muitas vezes são 

abordados como se fossem sinônimos, ocasionando confusões até mesmo entre os 

profissionais de saúde (SOUZA; GRUNDY, 2004). Czeresnia (2003) acrescenta que 

uma das consequências dessa incompreensão são as dificuldades na 

operacionalização dos projetos da Promoção da Saúde. 

Czeresnia (2003:49) diferencia Promoção de Prevenção, enfatizando 

primeiramente que ―o termo 'prevenir' tem o significado de preparar; chegar antes 

de; dispor de maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize" e o de 

'Promover' tem o significado de ―dar impulso a; fomentar; originar; gerar.‖ A autora 

aprofunda na diferenciação ao afirmar que: 

a prevenção em saúde "exige uma ação antecipada, baseada no 
conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso 
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posterior da doença" (LEAVELL; CLARCK, 1976:17 apud CZERESNIA, 
2003:49). As ações preventivas definem-se como intervenções orientadas a 
evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e 
prevalência nas populações. A base do discurso preventivo é o 
conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o controle da 
transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de doenças 
degenerativas ou outros agravos específicos.  

 
Promoção da saúde define-se, tradicionalmente, de maneira bem mais 
ampla que prevenção, pois refere-se a medidas que "não se dirigem a uma 
determinada doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o 
bem-estar gerais" (LEAVELL; CLARCK, 1976:19 apud CZERESNIA, 
2003:49). As estratégias de promoção enfatizam a transformação das 
condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura subjacente aos 
problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial (TERRIS, 
1990 apud CZERESNIA, 2003:49). 
 

 

De fato, nota-se a complexidade inerente ao processo de compreensão da 

Promoção da Saúde, que transita entre a coerência e a incoerência teórica 

comparada ao direcionamento dado pelos precursores dessa temática. É evidente a 

influência do contexto histórico, circunscrito aos interesses políticos, na construção 

desse conhecimento. Por isso, iremos aprofundar esse contexto nos tópicos 

subseqüentes. 

 
1.2.1 Contexto internacional da Promoção da Saúde 

 

Lefevre e Lefevre (2004) comentam que o movimento da PS vem ganhando 

força através das conferências internacionais, inclusive na América Latina, ao 

procurar resgatar as antigas tradições da Saúde Coletiva que concebia a saúde e a 

doença numa escala mais macrossocial, no contexto das cidades e do meio 

ambiente. 

Historicamente, destaca-se na linha do tempo das conferências relacionadas 

com a PS, a publicação do Relatório Lalonde, em 1974, que argumentava sobre a 

necessidade de se investir em ações de promoção de estilo de vida e ambiente 

saudável pois, de acordo com esse relatório, 80% das doenças estavam ligadas a 

tais fatores (BRASIL, 2002). Em 1978, ocorre a realização da Conferência de Alma 

Ata e o lançamento da meta: ―Saúde para todos até o ano 2000‖ que teve como 

ideias principais:  a saúde como um direito fundamental, a defesa da 

democratização na tomada de decisões na área da saúde, da redução das 

desigualdades e a vinculação da saúde aos determinantes políticos, sociais e 

econômicos (BUSS, 2003).  
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Em 1986, ocorre a I Conferência Internacional de Promoção da Saúde e 

aprovação da Carta de Ottawa – Documento mais importante do ponto de vista 

conceitual da Promoção da Saúde. Para Carvalho (1996 apud BECKER, 2001:11), 

―o conceito de promoção da saúde passa a ser a espinha dorsal da nova saúde 

pública e é definido pela primeira vez em termos de políticas e estratégias, 

representando um avanço em relação à retórica genérica da Conferência de Alma-

Ata (1977)‖.  

Houve um reconhecimento de que a promoção de saúde não se restringe ao 

setor saúde, mas ao contrário, ela se constitui numa atividade essencialmente 

intersetorial. A Carta de Ottawa traça sua Agenda para a Promoção da Saúde em 

cinco linhas de ação, que se assemelham aos cinco princípios da promoção da 

Saúde: elaboração e implementação de ‗Políticas Públicas Saudáveis‘, criação de 

ambientes favoráveis à saúde, reforço da ‗ação comunitária‘, desenvolvimento de 

habilidades pessoais, e reorientação do sistema de saúde (WHO, 1986). 

 Em 1988, a Conferência de Adelaide, realizada na Austrália, em 1988, 

cumpriu seu objetivo de demonstrar o papel das políticas públicas na resolução dos 

problemas de saúde, enfatizando a participação comunitária, a cooperação entre os 

diferentes setores da sociedade e os cuidados primários de saúde como seus 

fundamentos conceituais (BRASIL, 2002).  

Em 1991, a Conferência de Sundsvall – III Conferência Internacional de 

Promoção à Saúde - ocorre a introdução do tema ambiente na agenda da saúde, 

destacando quatro aspectos para um ambiente favorável e promotor de saúde: (1) A 

dimensão social, que inclui as maneiras pela quais normas, costumes e processos 

sociais afetam a saúde. (2) A dimensão política, que requer dos governos a garantia 

da participação democrática nos processos de decisão e a descentralização dos 

recursos e das responsabilidades. (3) A dimensão econômica, que requer o 

reescalonamento dos recursos para o alcance da meta Saúde Para Todos, no Ano 

2000, e o desenvolvimento sustentável. (4) A necessidade de reconhecer e utilizar a 

capacidade e o conhecimento das mulheres em todos os setores (BRASIL, 2002). 

Em 1992, ocorreu a 1º Conferência Latino-Americana sobre Promoção da 

Saúde sob os auspícios da Organização Pan-Americana da Saúde, em Bogotá, 

Colômbia, no qual se discutiu estratégias coletivas para melhorar os padrões 

sanitários regionais e alcançar a equidade na saúde (BRASIL, 2002). 
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Em 1997, ocorreu a IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

na Indonésia, conhecida como a Declaração de Jacarta, que apresentou como 

meta primordial aumentar as expectativas de saúde e reduzir a brecha quanto à 

expectativa de saúde entre países e grupos. É a primeira a ter lugar em um país em 

desenvolvimento e a incluir o setor privado no apoio à promoção da saúde. Esta 

declaração traz além desse diferencial, a importância de se refletir sobre o que se 

aprendeu sobre promoção da saúde e identificar as direções e estratégias 

necessárias para enfrentar os desafios da promoção da saúde no século XXI 

(BRASIL, 2002).  

No ano de 2000, ocorre a V Conferência Internacional de Saúde (Declaração 

do México), que destaca ideias e ações que promovam desenvolvimento social 

como um dever e responsabilidade central dos governos, e sejam compartilhadas 

por todos os setores da sociedade (WHO, 2000); Por fim, a VI Conferência 

Internacional de Promoção da Saúde, realizada em 2005, na Tailândia, deu origem a 

segunda carta, após Ottawa, reafirmando-a. A Carta de Bangkok identifica ações, 

compromissos e promessas necessários para abordar os determinantes da saúde 

em um mundo globalizado através da promoção da saúde.Como também, traça 

alguns compromissos a serem cumpridos para o fortalecimento da promoção da 

saúde num mundo globalizado:  

Tornar a promoção da saúde uma preocupação central na agenda do 
desenvolvimento global; Tornar a promoção da saúde uma responsabilidade 
central para o governo como um todo; Tornar a promoção da saúde um dos 
principais focos das comunidades e da sociedade civil; Tornar a promoção 
da saúde uma exigência da boa prática corporativa. (WHO, 2005, p.5). 
 

Em 2008, na Conferência de Galway, comentou-se que a PS é orientada por 

um conjunto de valores e princípios importantes para a prática da promoção. Essas 

incluem: um modelo ecológico-social de saúde que considera os determinantes 

culturais, econômicos e sociais da saúde; um compromisso com a equidade; um 

respeito pela diversidade cultural; uma dedicação para o desenvolvimento 

sustentável e uma abordagem participativa para envolver a população na 

identificação de suas necessidades (UIPES, 2009). 

Segundo a UIPES/ORLA (2009) essa conferência realizou-se na 

Universidade da Irlanda, em Galway, em junho de 2008, organizada conjuntamente 

pela União Internacional de Promoção da Saúde e Educação para a Saúde (UIPES), 

a Sociedade de Educação em Saúde Pública (SOPHE) e o Centro (USA) para o 
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Controle de Doenças (CDC), além de contar com a participação de lideranças da 

área. 

Segundo a UIPES (2009), essa conferência objetivou o intercâmbio global e 

a colaboração entre países, visando à identificação e construção de competências 

fundamentais em promoção da saúde e educação para a saúde. Dessa maneira, o 

produto principal dessa conferência foi a produção do consenso de Galway que 

detalha oito competências, distribuídas em domínios, necessárias para exercer a 

prática da PS, que são:  

 

1. Catalisação de Mudança - Permitir a mudança e o empoderamento de 

indivíduos e comunidades para melhorar sua saúde;  

2. Liderança - Fornecer orientação estratégica e oportunidades de 

participação no desenvolvimento de políticas públicas saudáveis, na 

mobilização e gestão dos recursos para a promoção de saúde e 

capacitação;  

3. Estimativa/Diagnóstico - Realizar avaliação das necessidades e recursos 

da comunidade e do sistema para facilitar a identificação e análise 

comportamental, cultural, social e dos determinantes ambientais e 

organizacionais que promovem ou comprometem a saúde;  

4. Planejamento - Desenvolvimento de metas e objetivos mensuráveis, em 

resposta à avaliação de necessidades e recursos, e identificação de 

estratégias que são baseadas em conhecimentos derivados da teoria, 

evidências e prática;  

5. Implementação - A realização eficaz e eficiente, culturalmente sensível, 

de estratégias éticas para garantir as melhorias máximas possíveis na 

saúde, incluindo gestão de recursos humanos e materiais;  

6. Avaliação - Determinação do alcance, eficácia e impacto de programas e 

políticas de promoção da saúde. Isto inclui a utilização adequada da 

avaliação e de métodos de pesquisa para o apoio à melhoria do programa, 

sustentabilidade e divulgação;  

7. Advocacia - Advogando com e em nome dos indivíduos e das 

comunidades para melhorar a sua saúde e bem-estar e sua capacitação 

para a realização de ações que possam melhorar tanto a saúde e reforçar 

o patrimônio da comunidade;  
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8. Parcerias - Trabalhando em colaboração através das disciplinas, sectores 

e parceiros para reforçar o impacto e a sustentabilidade dos programas e 

políticas de promoção da saúde. 

Assim, a partir desse contexto, esse consenso tornou-se responsável pela 

disseminação teórica das competências, como também pela sua aceitação, ao 

serem mapeadas na prática profissional ou na prática acadêmica. 

 

1.2.2 Contexto da Promoção da Saúde no Brasil 

 

As ideias sobre a PS foram introduzidas no Brasil em meados dos anos 80, 

estimulada pelo debate em torno da Reforma Sanitária Brasileira. Teve destaque na 

8º Conferência Nacional da Saúde em 1986, cujos conceitos e objetivos para a 

sociedade brasileira eram bastante semelhantes aos propostos pela Carta de 

Ottawa, Canadá (CARVALHO, 2008). Essa conferência teve como tema 

―Democracia é Saúde‖ e constituiu-se em fórum de luta pela descentralização do 

sistema de saúde e pela implantação de políticas sociais que defendessem e 

cuidassem da vida. 

Na Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro assume como seus 

objetivos: 

a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de 
todos e a construção de uma sociedade solidária sem quaisquer formas de 
discriminação. ―Tais objetivos marcam o modo de conceber os direitos de 
cidadania e os deveres do Estado no país, dentre os quais a saúde 
(BRASIL, 1988). 

 

Assim, a PS é referida no Artigo 196, na seção II, capítulo II do título VIII, 

onde estão localizadas as bases conceituais e organizativas do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Sob a ótica da saúde como fenômeno multideterminado e produzido 

socialmente, o Artigo 196 expressa uma importante conquista da Reforma Sanitária 

brasileira ao instituir:  

―a saúde como direito de todos e dever do estado garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação‖ (Brasil, 1988, art. 196, grifo 

nosso) 
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1.2.2.1 Política Nacional de Promoção da Saúde 

 

Embora já houvesse tantas discussões sobre PS, só em 30 de Março de 

2006, através da portaria nº 687, que a PS foi inserida dentre as macro prioridades 

da Agenda do Compromisso de Saúde do Ministério da Saúde, denominado Pacto 

em Defesa da Vida, se configurando como uma Política de Saúde. Tal Política 

objetiva promover a qualidade de vida, reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições 

de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 

essenciais (BRASIL, 2006). 

Apresenta como princípios condutores das práticas de PS, a equidade - 

entendida como a introdução da diferença no espaço de igualdade; autonomia - 

estratégia para exercer a cidadania; a participação social - determinante para a 

concretização dos objetivos da PS; modos de viver - novas possibilidades para 

satisfazer as necessidades, desejos e interesses da comunidade; intersetorialidade 

- articulação das possibilidades dos distintos setores de pensar a questão complexa 

da saúde, de corresponsabilizar-se pela garantia da saúde como direito humano e 

integralidade – responsável pela qualidade da atenção e do cuidado no sistema de 

saúde de forma integral. 

As ações prioritárias da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 

consistem na Promoção de hábitos alimentares saudáveis e atividade física; 

cessação e prevenção do tabagismo; redução da morbimortalidade devida ao abuso 

de álcool e outras drogas; prevenção de acidentes de trânsito e promoção do 

desenvolvimento sustentável e de uma ―cultura de paz‖ (BRASIL, 2006). 

Assim, a PS deve ser compreendida como uma agenda integrada e 

multidisciplinar cujo objetivo primordial é fomentar mudanças em três níveis: 

assistência à saúde, gestão local de políticas públicas e proteção e desenvolvimento 

social para todos. Como também, objetiva envolver não somente o ―setor saúde‖ na 

PS, mas envolver também as agências de governo, organizações não 

governamentais e movimentos sociais (BRASIL, 2006). 

A PNPS apresenta diversas estratégias para a sua implementação, como por 

exemplo, o fortalecimento das ações de PS no SUS, estímulo à inserção de ações 

de PS em todos os níveis de atenção, desenvolvimento de estratégias de 
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qualificação em ações de PS para profissionais, apoio à criação de Observatórios de 

Experiências Locais e Municípios Saudáveis. 

 

1.2.2.2 Grupo Temático (GT) de Promoção da Saúde 

 

Em 2003 se estrutura um espaço temático de debate sobre Promoção da 

Saúde (PS) junto à Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva – 

ABRASCO, com a finalidade de atuar (1) como núcleo articulador das diversas redes 

de PS, de cidades saudáveis, de iniciativas de desenvolvimento local com 

participação do setor saúde; (2) na criação de uma agenda de pesquisa para 

registrar as experiências de PS na academia, nos serviços e nas políticas públicas 

(monitoramento das experiências) (GT PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2003). 

Segundo o relatório da Oficina do GT de Promoção da Saúde realizada 

durante o IX ABRASCO (2009), considerou-se que a missão do GT seria 

Articular, congregar, mobilizar e promover a incorporação dos princípios, 
pressupostos da Promoção da Saúde, na produção de conhecimento, nas 
práticas, nas políticas públicas e nos modos de fazer saúde no Brasil, além 
de disseminar e trocar experiências e conhecimentos no nível nacional e 
internacional (GT PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2009:2). 

  

Dessa forma, esse GT assume um papel de referência na produção do 

conhecimento de PS no Brasil, partindo do entendimento que a PS tem como foco a 

complexidade e o caráter socialmente determinado dos processos saúde-doença, 

valorizando o enfoque positivo e ampliado de saúde, já presente inclusive na 

Constituição Brasileira. A PS é considerada pelo GT como nova referência 

paradigmática em saúde que, retomando e atualizando a agenda interdisciplinar e 

intersetorial da reforma sanitária, inspira e impulsiona o movimento social orientado 

para mudanças no campo da saúde (GT PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2007). O GT 

começou a fazer parte oficialmente do Comitê Gestor da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, em 2010, o que representou um importante avanço na 

aproximação do Ministério da Saúde com a comunidade acadêmica, representada 

pela ABRASCO.   
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CAPÍTULO 2 - SAÚDE E FORMAÇÃO ACADÊMICA: EDUCAR PARA PODER 

FORMAR 

 

   A temática da Formação Acadêmica é debatida por diversos teóricos e 

pensadores da educação, como Freire (1997; 2007), Morin (2007), Perrenoud 

(2000), Schön (2000), Tardif (2002), entre outros pesquisadores; que procuram 

através de suas vivências e estudos fomentar reflexões entre os responsáveis - 

professores - pela formação dos futuros profissionais sobre uma prática profissional 

coerente com os preceitos éticos, e que corresponda às necessidades da sociedade 

em relação ao profissional.   

Trazendo essas reflexões para o Campo da Saúde, Gomes e Deslandes 

(1994) esclarecem que, hoje, existe um consenso acerca da inegável complexidade 

do objeto saúde, principalmente, pelo fato de ser considerado um campo de 

correlação de forças1, desde a consciência social à política. Forças essas que se 

confrontam nas práticas profissionais; por isso, ser de fundamental importância 

proporcionar o diálogo entre Educação e Saúde para que se estabeleçam 

estratégias de ensino-aprendizagem coerentes com a complexidade do objeto em 

questão - saúde.  

Segundo Morin (2007:10), a ―Educação” é entendida como a 

 utilização de meios que permitem assegurar a formação e o 
desenvolvimento de um ser humano‖; ressaltando o fato do termo 
“formação” apresentar ―suas conotações de moldagem e conformação, 
tendo o defeito de ignorar a missão do didatismo, que é encorajar o 
autodidatismo, despertando, provocando, favorecendo a autonomia do 
espírito. 
 

 Freire (2007) destaca a importância da responsabilidade (aqui, enfatizamos a 

dos professores) na executabilidade de qualquer prática que implique em um 

determinado momento no cumprimento de deveres e em outro no exercício de 

direitos. Partindo disso, o autor revela o antagonismo existente entre a prática 

pedagógica educativa, libertadora, rigorosamente responsável e a autoritária, 

atindemocrática, domesticadora. Ele ainda justifica que isso não implica em dizer 

que a Prática Pedagógica Autoritária seja irresponsável.  Contudo, sua 

responsabilidade se dá em relação aos interesses dos grupos e das classes 

dominantes, se utilizando da perspicácia política para manter seu poder. E quando 

                                            
1 Para Minayo (1998), ao conceito de campo, se pode acrescentar ainda, conflitos de interesses, de 

competências, e de acumulação de conhecimentos, que podem inviabilizar a possível interlocução 
desejada pela interdisciplinaridade.   
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afirma pensar em favor das classes populares, trabalha no sentido da divisão e não 

da unidade na diversidade. Tal prática pode ser verificada nos cursos de saúde a 

partir do momento em que, por trás das ações profissionais, existem interesses, 

conscientemente ou inconscientemente, em defesa de empresas, laboratórios como 

por exemplo, de medicamentos; ou de modelos, como por exemplo, o 

hospitalocêntrico, em que se dissemina que apenas se obtêm saúde por intermédio 

de tais estratégias. Não respeitando a questão da diversidade e dos vários 

determinantes atrelados ao processo de saúde e doença. 

Em contrapartida, a Prática Pedagógica Libertadora, progressista, tem 

como imperativo ético a desocultação da verdade. Deixando claro, que exige de 

seus sujeitos uma eticidade, que seja em nome do sonho ou da utopia de homens e 

mulheres.   O educador dessa prática é ―leal a radical vocação do ser humano para 

autonomia e se entrega aberto e crítico à compreensão da importância da posição 

de classe, de sexo e de raça para a luta de libertação‖ (FREIRE, 2007:96). Percebe-

se que essa prática valoriza a integralidade, princípio presente no SUS, quando 

observa o ser humano de forma integral inserida em seu contexto social, procurando 

meios de proporcionar a conscientização das pessoas perante a sua saúde, 

estimulando-os no desenvolvimento de suas potencialidades. 

Paulo Freire (1997), no seu livro ―Pedagogia da Autonomia‖, deixa evidente 

sua atenção com a prática pedagógica de caráter educativo-progressista, lembrando 

que ―formar‖ é muito mais do que treinar o educando no desempenho das destrezas, 

e sim, buscar por estratégias que favoreçam a reflexão e à construção de saberes 

nos futuros profissionais baseados no imperativo ético. 

Tardif (2002) aprofunda o conceito de saberes e comenta que esse não é ―um 

conteúdo fechado em si mesmo; ele se manifesta através de relações complexas 

entre o professor e seus alunos.‖ Ressalta que se faz necessário conhecer o Saber 

Docente para compreender como se estabelece a construção desses saberes entre 

os futuros profissionais. Ele explica que o Saber Docente pode ser entendido como 

um saber plural decorrente de saberes oriundos da sua formação profissional, de 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Briani (2001) aborda o cuidado 

em relação à condução dos saberes, ao dizer que é através, por exemplo, do 

currículo, caracterizado pela seleção dos conteúdos que ocorre a transmissão de 

ideologias aos alunos, podendo ser direcionada para uma formação em saúde 

privada ou pública, dependendo dos interesses que estão por trás da formação. 
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Tardif (2002) enfatiza ainda que esses saberes se incorporam efetivamente à 

prática docente, sem serem, porém, produzidos ou legitimados por ela. Isso se torna 

preocupante, pois segundo o autor, a relação que se estabelece entre o professor 

com o seu saber é a ―de ―transmissores‖, de ―portadores‖ ou de ―objetos‖ de saber, 

mas não de produtores de um saber ou de saberes que poderiam impor como 

instância de legitimação social de sua função e como espaço de verdade de sua 

prática.‖ Nessa perspectiva, Freire (1997) argumenta que ensinar não é transferir 

saberes, sem nenhum nível de criticidade a cerca do que pode estar formando. Tal 

atitude, ocasiona consequências negativas para a formação, que passa a configurar 

os habitus
1
 em ―macetes‖ da profissão, e que posteriormente determinará até 

mesmo traços da ―personalidade profissional‖, incoerentes com o papel que se 

espera desses profissionais em sua prática.  

 Abordando essa problemática, Morin (2007) comenta que, por detrás do 

desafio do global e do complexo, está o desafio da expansão descontrolada do 

saber. Isso se justifica ao observar que desde o Relatório Flexneriano que se 

estimula a hiperespecialização dos saberes (ALEIXO, 2002), fragmentando-os em 

disciplinas, que acabam se reduzindo a apresentação de informações desconexas 

do seu contexto, não produzindo conhecimento efetivo para uma real mudança na 

prática dos futuros profissionais.  

Morin (2007) afirma ainda que os especialistas de tanto fazerem o que fazem, 

ou seja, as execuções de fragmentos das informações técnicas de sua profissão, 

assumem uma identidade e uma subjetividade que os coloca como reprodutores do 

modelo hospitalocêntrico, que apresenta além da hiperespecialização, os seguintes 

norteadores: o mecanicismo (o homem é comparável a uma máquina), o biologismo 

(predominância da natureza biológica das doenças), o individualismo (exclusão dos 

aspectos sociais), tecnificação precoce e a ênfase na medicina curativa (ALEIXO, 

2002). 

 Superar os condicionamentos decorrentes da construção de habitus 

profissionais incompatíveis com as necessidades da sociedade é uma atividade de 

responsabilidade também das instituições de ensino que necessitam, segundo Tardif 

(2002), de um professor que conheça ―sua matéria, sua disciplina e seu programa 

além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à 

                                            
1
 Para Tardif (2002:49), habitus é certas disposições adquiridas na e pela prática real, que lhe 
permitirão justamente enfrentar os condicionamentos imponderáveis da profissão. 
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pedagogia e de desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana 

com os alunos.‖ 

É inegável a urgência em se discutir as mudanças no ensino superior, desde 

o processo de ensino-aprendizagem até a reconstrução de seu papel social (MITRE 

et al,2008). 

 

2.1 O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM SAÚDE 

 

Refletir sobre as práticas de Saúde implica refletir sobre a formação e o 

desenvolvimento dos profissionais da área, por intermédio da maneira de se ensinar 

e se aprender nas instituições de ensino e das formas de educar, cuidar, tratar e 

acompanhar as pessoas que necessitem de assistência à saúde (FERREIRA, et al, 

2009). Esses autores comentam que, para construir uma nova prática que adote o 

papel do educador, há necessidade de que o professor se libere do modelo 

tradicional de ensino, historicamente, caracterizado por uma formação rígida que 

estabelece uma relação sujeito-objeto e se aproxime da relação sujeito-sujeito. 

 Tardif (2002) afirma que no campo da pedagogia, o que era ―verdadeiro‖, ―útil‖ 

e ―bom‖ ontem já não o é mais hoje, ou seja, a maneira de ensinar (o ―saber-

ensinar‖) evolui com o tempo e com as mudanças sociais. E comenta que: 
 

a pedagogia, a didática, a aprendizagem e o ensino são construções sociais 
cujos conteúdos formas e modalidades dependem intimamente da história 
de uma sociedade, de cultura legítima e de suas culturas (técnicas, 
humanistas, científicas, populares, etc.), de seus poderes e contrapoderes, 
das hierarquias que predominam na educação formal e informal, etc. (p.14) 
 

Mitre et al (2008) comentam que o “Ensino” exige:  

respeito à autonomia e à dignidade de cada sujeito, especialmente no 
âmago de uma abordagem progressiva, alicerce para uma educação que 
leva em consideração o indivíduo como um ser que constrói a sua própria 
história. (p. 2135) 
 

 Freire (1997) acrescenta diversos pontos que considera essenciais para o ato 

de ensinar. Dentre esses destacam-se: o respeito aos saberes dos educandos; a 

criticidade; a reflexão crítica sobre a prática; a corporeificação das palavras pelo 

exemplo; a convicção de que a mudança é possível; a segurança, competência 

profissional e generosidade; a liberdade e autoridade; o saber escutar; a tomada 

consciente de decisões; a disponibilidade para o diálogo e o querer bem aos 

educandos.  



48 
 

 Então, torna-se essencial pensar em uma metodologia para uma prática de 

educação libertadora, na formação de um profissional ativo e apto a aprender a 

aprender (MITRE et al,2008). 

Segundo Fernandes e colaboradores (2005), o aprender a aprender1 na 

formação dos profissionais de saúde deve compreender o aprender a conhecer, o 

aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, garantindo a 

integralidade da atenção à saúde com qualidade, eficiência e resolutividade. Nuto et 

al (2006) ressaltam  

o fato de que o aumento de conhecimentos não é apenas quantitativo, 
baseado no volume de informações acumuladas no cérebro humano, mas a 
aprendizagem gera simultaneamente mudanças qualitativas que deverão 
ser trabalhadas integralmente pelo educando. (p.90) 
 

Esses autores demonstram a preocupação com a formação profissional, ou 

seja, a integral, que não é meramente informativa. E seguindo essa linha, Perrenoud 

(2000), sociólogo e especialista em práticas pedagógicas, propõem uma 

metodologia de ensino baseada em Competências, inserida numa perspectiva 

construtivista. Para o autor, os docentes devem possuir competências básicas para 

orientar a formação dos discentes, e dentre essas competências destacam-se: 

 Organizar e dirigir situações de aprendizagem:  

O ensino deve ultrapassar a clássica forma magistral de transmissão de 

conteúdo: ―ouvir a lição‖. 

 Administrar a progressão das aprendizagens:  

A aprendizagem deve ser entendida como um percurso individual de cada 

aluno, cuja progressão se estabelece em um período de longo prazo. 

 Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação:  

Almeja-se colocar cada aluno, em situações de aprendizagem ótimas para 

eles, considerando seus conhecimentos prévios e seus interesses. 

 Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho:  

Estimular o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, como 

também, favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. 

 Trabalhar em equipe. 

 

Com isso, se possibilita a construção de uma relação sujeito-sujeito 

(professor-aluno), que tem por base respeitar os limite, e interagir no 

                                            
1
 Baseado nos quatro pilares para a educação do terceiro milênio, proposto por Jaques Delors (2003), 
publicado pela UNESCO no ano de 1996. 
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desenvolvimento de potencialidades, como por exemplo, a questão da 

interdisciplinaridade, fundamental para o trabalho em equipe no setor saúde, e 

necessário para que políticas e programas do ministério da saúde, realmente, se 

concretizem na prática.  

Scarinci e Pacca (2006) destacam que dentro da Metodologia Construtivista 

devem ser valorizadas estratégias e atitudes que direcionem para o aprendizado, 

reafirmando Perrenoud (2000), como o respeito ao senso comum do estudante, não 

reprimindo o erro; procurar identificar os obstáculos na aprendizagem que não estão 

possibilitando mudança conceitual; favorecer as interações sociais, entre sujeitos, 

como por exemplo, entre professor e aluno, aluno e comunidade e entre os alunos, 

etc. Vigotski (1998 apud SCARINCI; PACCA, 2006) afirma que os conceitos e 

significados são construídos através da interação social, cuja interação pode se 

estabelecer em vários níveis, dentre eles a oralidade que apresenta um valor 

inegável. 

Esses autores afirmam que para constatar que realmente está ocorrendo 

mudança conceitual no aluno deve-se apresentar situações problemas para 

identificar sua atitude, como também, os obstáculo resistentes à compreensão dessa 

situação. Cyrino e Toralles-Pereira (2004) aprofundam e propõem a problematização 

como estratégia de ensino-aprendizagem de metodologias ativas. De acordo com 

Berbel (1998), a metodologia da problematização pode ser executada da seguinte 

maneira: 

A primeira etapa é a Observação da Realidade social, concreta, pelos 
alunos, a partir de um tema ou unidade de estudo. Os alunos são orientados 
pelo professor a olhar atentamente e registrar sistematizadamente o que 
perceberem sobre a parcela da realidade em que aquele tema está sendo 
vivido ou acontecendo, podendo para isso serem dirigidos por questões 
gerais que ajudem a focalizar e não fugir do tema. (p.142, grifo nosso) 
 
A segunda etapa que é a dos Pontos-Chaves, os alunos são levados a 

refletir primeiramente sobre as possíveis causas da existência do problema 
em estudo. Por que será que esse problema existe? (p.143, grifo nosso) 
 
A terceira etapa é a da teorização. Esta é a etapa do estudo, da 

investigação propriamente dita. Os alunos se organizam tecnicamente para 
buscar as informações que necessitam sobre o problema, onde quer que 
elas se encontrem, dentro de cada ponto - chave já definido. (p.143, grifo 
nosso) 
 
A quarta etapa é a das hipóteses de solução. Todo o estudo realizado 
deverá fornecer elementos para os alunos, crítica e criativamente, 
elaborarem as possíveis soluções. O que precisa acontecer para que o 
problema seja solucionado? O que precisa ser providenciado? O que pode 
realmente ser feito? (p.144, grifo nosso) 
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A quinta e última etapa é a da Aplicação à Realidade. Esta etapa da 

Metodologia da Problematização ultrapassa o exercício intelectual, pois as 
decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas. Nesse 
momento, o componente social e político estão mais presente. A prática que 
corresponde a esta etapa implica num compromisso dos alunos com o seu 
meio. Do meio observaram os problemas e para o meio levarão uma 
resposta de seus estudos, visando transformá-lo em algum grau. (p.144, 
grifo nosso) 

 

Então, percebe-se que na problematização, o sujeito irá refletir sobre a 

situação global de uma realidade concreta, dinâmica e complexa, exercitando a 

práxis para formar a consciência da práxis. Portanto, problematizar não é apenas 

apresentar questões, mas, sobretudo, expor e discutir os conflitos inerentes e que 

sustentam o problema (ZANOTTO; ROSE, 2003). Cyrino e Toralles-Pereira (2004) 

defendem que através do ensino pela problematização pode-se mobilizar o potencial 

social, político e ético do estudante, para que este atue como cidadão e profissional 

em formação. 

Outro direcionamento importante para o processo do ensino-aprendizagem é 

a questão da cultura reflexiva disseminada por Donald Schön, filósofo e pedagogo 

norte-americano que se apoia na herança do pensamento de Dewey (GOMES; 

CASAGRANDE, 2002). Schön (2000) segue uma linha de argumentação centrada 

no saber profissional com o propósito de desenvolver práticas reflexivas, para a 

formação de um profissional reflexivo. Para isso, se fundamenta em três idéias 

centrais: o “conhecimento-na-ação”, a “reflexão-na-ação” e a “reflexão sobre a 

reflexão-na-ação”.  

O autor explica que o “conhecimento-na-ação” pode ser compreendido como 

conhecimento técnico ou solução de problemas, ou seja, é o componente inteligente 

que orienta toda atividade humana e se manifesta no ―saber fazer.‖ Já a “reflexão-

na-ação” corresponde ao momento em que se pára para pensar, para reorganizar o 

que se está fazendo, ou seja, é uma etapa que objetiva refletir sobre a ação 

presente. Todavia, quando se têm a intenção de produzir uma descrição verbal a 

cerca da ―reflexão sobre nossa reflexão da ação passada‖, está se construindo uma 

nova compreensão para o problema que favorecerá o surgimento de ações futuras 

coerentes com a necessidade do contexto.  Esses três processos descritos por 

Schön (2000) constituem o ―pensamento prático‖ do profissional, com o qual será 

importante para enfrentar as situações ―divergentes‖ da prática, caracterizadas por 

situações de incertezas, singularidade e conflito. Tais processos não são 

independentes, mas completam-se entre si para garantir uma intervenção prática 
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racional. Das suas contribuições teóricas, pode-se concluir que os saberes da 

formação são melhores compreendidos e transformados em saberes práticos a partir 

da prática da reflexão. 

Mitre et al (2008) afirmam que o processo de ensino-aprendizagem precisa 

estar vinculado a cenários de prática ao longo de toda a carreira acadêmica, 

favorecendo a construção do currículo integrado, rompendo com a polarização 

individual-coletivo e biológico-social, e direcionando-se para a formação de cidadãos 

com capacidade para o pensamento crítico. Nessa perspectiva, Silva e Tanaka 

(2004) enfatizam a importância da educação ser fundamentada na comunidade, 

como excelente instrumento de vivência e aprendizado capaz de reorientar as 

práticas de saúde. 

Dessa maneira, não há como não se questionar se o processo de ensino-

aprendizagem é complexo, dinâmico e não acontece de forma linear como um 

somatório de conteúdos acrescidos aos anteriormente estabelecidos (CYRINO; 

TORALLES-PEREIRA, 2004). Os discentes necessitam de ações que aprofundem e 

ampliem os significados elaborados, o que requer do docente o exercício 

permanente do trabalho reflexivo, da disponibilidade para o acompanhamento, da 

pesquisa e do cuidado (MITRE et al, 2008).  

Por fim, Komatsu e Mennin (2004) enfatizam a importância da avaliação da 

execução das disciplinas curriculares para observar se os aspectos conceituais e 

teórico-metodológicos aplicados, em sala de aula, estão coerentes com o propósito 

de formar profissionais para trabalhar na lógica do SUS. 

 

2.2 O CONTEXTO DA REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

SAÚDE NO BRASIL 

 

Nos últimos anos, o governo Brasileiro vem implementando Políticas de 

Inclusão Social que têm expressões concretas nas áreas sociais do governo, 

especialmente nas de Saúde e de Educação. Na Saúde, há um consistente esforço 

para reorganizar e incentivar a Atenção Básica, como estratégia privilegiada para 

ruptura com o Modelo hospitalocêntrico, historicamente centrado na doença e no 

tratamento medicamentoso. Dessa forma, pretende-se superar um dos desafios 

estruturais do Sistema Único de Saúde - SUS, favorecendo o estabelecimento de 

uma Atenção Básica resolutiva e de qualidade como principal ―porta de entrada‖ do 
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sistema, coerente com os princípios constitucionais de Universalidade, Equidade e 

Integralidade do SUS (BRASIL, 2005). 

Contudo, o próprio Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2005) está convencido 

de que os programas ou políticas em saúde apenas terão os resultados esperados 

caso ocorra uma sintonia (coerência) dos seus princípios com a prática profissional. 

Partindo dessa colocação, e fundamentado no fato da Constituição Federal de 1988 

afirmar que compete ao SUS ―ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde (BRASIL, 1988, art. 200, inciso III), se estabelece uma relação intersetorial 

com o Ministério da Educação com o propósito de fomentar aproximação entre as 

instituições de ensino e os serviços de saúde para sanar a divergência existente 

entre o perfil de profissional que o SUS necessita, com base na realidade 

socioeconômica e sanitária da população, com o profissional que se está formando 

nas faculdades de saúde. Assim, dentre os direcionamentos do governo federal para 

com esses propósitos, destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para 

os cursos de saúde e o Programa de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (PRÓ-SAÚDE). 

 

2.2.1 Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em saúde 

 

As diretrizes curriculares constituem de orientações para os cursos de saúde, 

no que se refere à fomentação do perfil acadêmico e profissional com base ―nas 

competências, habilidades e conteúdos [...], capazes de atuar com qualidade, 

eficiência e resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o 

processo da Reforma Sanitária Brasileira‖ (BRASIL, 2001:4). 

Assim, nota-se nas DCN o reforço para com a articulação entre a educação 

superior e a saúde, objetivando a formação geral e específica dos 

egressos/profissionais com ênfase na promoção da saúde, prevenção, recuperação 

e reabilitação da saúde. Portanto, as DCN objetivam  

levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender 
que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com 
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias 
e comunidades (BRASIL, 2001:4, grifo nosso). 

 

Além do mais, estabelece enquanto competências gerais para os profissionais 

da área da saúde, os seguintes pontos: 
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Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito 

profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 
quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja 
realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 
sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 
problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os 
profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 
qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, 
mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual 
como coletivo; (p.4, grifo nosso) 
 
Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, 
eficácia e custo/efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 
equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos 
devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e 
decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 
(p.4, grifo nosso) 
 
Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem 
manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação 
com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação 
envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o 
domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de 
comunicação e informação; (p.5, grifo nosso) 
 
Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo 
em vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 
responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; (p.5, grifo nosso) 
 
Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a 

tomar iniciativa, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 
trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma 
que devem estar aptos a ser empreendedores, gestores, empregadores ou 
lideranças na equipe de saúde; (p.5, grifo nosso) 
 
Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, 
os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter 
responsabilidade e compromisso com a sua educação e o 
treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, proporcionando 
condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os 
profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a 
mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de 
redes nacionais e internacionais. (p.5, grifo nosso) 

 

 

2.2.2 Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde  

 

 Em novembro de 2005 é lançado o Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) pelo Ministério da Saúde, por meio 

da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e pelo 
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Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) 

e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Tal programa deixa claro que os processos formativos devem: 

considerar o acelerado ritmo de evolução do conhecimento, as mudanças 
do processo de trabalho em saúde, as transformações nos aspectos 
demográficos e epidemiológicos, tendo em perspectiva o equilíbrio entre 
excelência técnica e relevância social. Espera-se formar cidadãos-
profissionais críticos e reflexivos, com conhecimentos, habilidades e 
atitudes que os tornem aptos a atuarem em um sistema de saúde 
qualificado e integrado (BRASIL, 2005:7). 
 

Como já foi exposto anteriormente, o objetivo geral desse programa é: 

a integração ensino-serviço, visando à reorientação da formação 
profissional, assegurando uma abordagem integral do processo saúde-
doença com ênfase na atenção básica, promovendo transformações nos 
processos de geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem e de 
prestação de serviços à população (BRASIL, 2005:13). 
 

Entre os objetivos específicos do programa destacam-se: 

• reorientar o processo de formação dos profissionais da saúde, de modo a 
oferecer à sociedade profissionais habilitados para responder às 
necessidades da população brasileira e à operacionalização do SUS; 
• estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as 
escolas, visando à melhoria da qualidade e à resolubilidade da atenção 
prestada ao cidadão, à integração da rede pública de serviços de saúde e à 
formação dos profissionais de saúde na graduação e na educação 
permanente; 
• incorporar, no processo de formação da área da Saúde, a abordagem 
integral do processo saúde-doença, da promoção da saúde e dos sistemas 
de referência e contra-referência; 
• ampliar a duração da prática educacional na rede pública de serviços 
básicos de saúde, inclusive com a integração de serviços clínicos da 
academia no contexto do SUS (BRASIL, 2005:14). 
 

Do ponto de vista da operacionalização, o programa Pró-Saúde trabalha com 

a perspectiva de que os processos de reorientação da formação ocorram 

simultaneamente em distintos eixos (orientação teórica, cenários de prática e 

orientação pedagógica) decomposto em três vetores que norteiam as situações 

desejadas (BRASIL, 2005). 

Nos eixos de Orientação teórica, pedagógica e dos cenários de prática devem 

ser destacados, respectivamente: 

aspectos relativos aos determinantes de saúde e à determinação biológico-
social da doença, estudos clínico-epidemiológicos, ancorados em 
evidências capazes de possibilitar a avaliação crítica do processo saúde-
doença e de redirecionar protocolos e intervenções. Devem ser ainda 
pesquisados os componentes gerenciais do SUS, no estabelecimento de 
práticas apropriadas de gestão, visando alimentar processos de tomada de 
decisão e estimular a conformação de redes de cooperação técnica 
(BRASIL, 2005:18). 
 
O processo de educação de adultos pressupõe a utilização de metodologias 
de ensino-aprendizagem que proponham concretamente desafios a serem 
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superados pelos estudantes, que lhes possibilitem ocupar o lugar de 
sujeitos na construção do conhecimento, participando da análise do próprio 
processo assistencial em que estão inseridos e que coloquem o professor 
como facilitador e orientador desse processo (BRASIL, 2005:23). 

 
Os cenários em que se desenvolve o aprendizado prático durante a 
formação profissional, devem, portanto, ser diversificados, agregando-se ao 
processo, além dos equipamentos de saúde, equipamentos educacionais e 
comunitários. A interação ativa do aluno com a população e com os 
profissionais de saúde deverá ocorrer desde o início do processo de 
formação, proporcionando ao estudante trabalhar sobre problemas reais, 
assumindo responsabilidades crescentes, como agente prestador de 
cuidados, compatíveis com seu grau de autonomia (BRASIL, 2005:20). 
 

Esse programa destaca o fato de que para que o processo de ensino-

aprendizagem seja completo e favoreça o desenvolvimento das potencialidades do 

aluno de forma mais ampla, necessita incluir o componente ―empírico-indutivo‖, 

seguido de um reforço ―teórico-dedutivo‖, permitindo a utilização de um juízo duplo 

entre a realidade e a teoria (BRASIL, 2005). 

Assim, instituições públicas e privadas deveriam enviar seus projetos para 

serem selecionadas, confirmada a seleção, receberiam apoio financeiro para facilitar 

as mudanças necessárias na formação. O que não as impediria de estarem sujeitas 

a avaliações posteriores de acordo com os eixos e vetores estabelecidos pelo Pró-

Saúde. 

 

2.2.3 A proximidade da Promoção da Saúde com o Pró-Saúde e as DCN 

 

 Após um aprofundamento conceitual acerca dos princípios da Promoção da 

Saúde e dos objetivos do programa Pró-Saúde e das DCN do Ministério da Saúde e 

Educação, constata-se uma interconexão entre essas temáticas, a ponto de se 

afirmar que a Promoção da Saúde é o principal eixo norteador para uma 

reorientação da formação profissional coerente com as necessidades do SUS. 

Dessa forma, procuraremos justificar tal afirmação a partir desses objetos de estudo, 

para facilitar a compreensão dos objetivos propostos por esta pesquisa. 

O Pró-Saúde (BRASIL, 2005) descreve que, para reconhecer a conexão entre 

a esfera do trabalho e da educação, implica  

na ampliação do conceito de saúde, reconhecendo suas interfaces com 
outros temas e com a riqueza de valores e processos, somados à 
diversidade de olhares e subjetividades deste complexo sistema, na busca 
da transição de um modelo de atenção pautado na Promoção da 
Saúde. (p.8, grifo nosso) 
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 Através dessa citação, fica evidente que toda proposição referente aos eixos 

teóricos, pedagógicos e de cenários da prática objetivam inserir uma formação 

pautada em um modelo de atenção em saúde com base nos princípios da Promoção 

da Saúde, que resgatam a interdisciplinaridade, intersetorialidade, equidade, 

participação social, modos de viver e autonomia, como também ressalta a 

importância da subjetividade e do contexto social. Isso fica claro ao perceber o 

seguinte objetivo específico do programa: 

Incorporar, no processo de formação da área da Saúde, a abordagem 
integral do processo saúde-doença, da promoção da saúde e dos 

sistemas de referência e contra-referência; (p.13,14, grifo nosso) 
 

Outra questão que o programa Pró-Saúde (BRASIL, 2005) enfatiza é a do 

deslocamento do atual eixo da formação, centrado na assistência individual, por um 

processo sintonizado com as necessidades sociais, considerando as dimensões 

históricas, econômicas e culturais da população. Como também que esteja coerente 

com o Consenso de Galway (2009) que traz dentre as competências da PS, a 

questão da Advocacy. Esta consiste em advogar com e em nome dos indivíduos e 

das comunidades para melhorar a sua saúde, bem-estar e sua capacitação para a 

realização de ações que possam melhorar tanto a saúde, quanto reforçar o 

patrimônio da comunidade. Dessa forma, esse programa estimula a adoção de 

cenários de prática que possam centrar-se nas reais necessidades de saúde da 

população. 

Ademais, ao se falar sobre as competências da PS, não se pode deixar de 

frisar a coerência existente com as competências gerais propostas pelas DCNs para 

os cursos de saúde. Como exemplos: no que se refere à liderança; o diagnóstico 

baseado na  avaliação das necessidades e recursos da comunidade e do sistema; a 

administração e o gerenciamento do planejamento a partir do desenvolvimento de 

metas e objetivos mensuráveis, em resposta à avaliação de necessidades e 

recursos; a tomada de decisão, podendo se configurar enquanto parcerias e 

estratégias avaliativas; etc. De fato, nota-se uma interconexão entre tais 

competências, cujo mediador pode-se dizer que se estabelece nos saberes da PS.   

Retornando a reflexão entre a coerência da PS ao Pró-saúde, observa-se no 

primeiro item do tópico Desenvolvimento Potencial do Pró-saúde, com ênfase nos 

determinantes de saúde, que há um estímulo para trabalhar essa temática partindo 

do pressuposto que é um aspecto pouco considerado na formação tradicional, 

considerando o ―Ser humano e seu ambiente‖ e a ―Sociedade e Saúde.‖ Tal temática 
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é considerada importante e inserida na compreensão da PS, exemplo maior é o de 

que muitos de seus teóricos nacionais participaram da Comissão Nacional sobre 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) e produziram um relatório sobre as 

Causas Sociais das iniquidades em Saúde no Brasil, 2008. 

Por isso, o Pró-Saúde é enfático ao dizer que se necessita superar o ensino 

que contempla insuficientemente a questão da Promoção da Saúde e da Prevenção 

de Agravos, comumente fragmentados e dissociados do contexto social. E afirma 

que a integração entre ensino e serviço público de saúde deve ser exercida nas 

atividades de Promoção e Reabilitação de Saúde e de Prevenção de agravos. 

(BRASIL, 2005) 

 Portanto, é notória a similaridade de princípios entre a PS e o Pró-Saúde e as 

competências gerais propostas pelas DCNs, que apresentam além do aspecto 

teórico, semelhanças na maneira de orientar o processo de ensino-aprendizagem no 

que se refere à adoção de práticas libertadoras que possibilitem aos estudantes 

ocuparem o lugar de sujeitos na construção de seus conhecimentos, como também, 

de práticas reflexivas fundamentadas na problematização referente à tríade proposta 

por Shön (2000) da reflexão-ação-reflexão. 
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CAPÍTULO 3 – OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo iremos apresentar os objetivos norteadores desta pesquisa, de 

acordo com a problematização apresentada na introdução.  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender as concepções de Promoção da Saúde (PS) no Brasil e como 

se estabelece sua didatização (aspectos conceituais, teórico-metodológicos e suas 

referidas práticas) nas disciplinas de Saúde Pública e/ou Coletiva. 

 

3.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Conhecer e analisar as concepções acerca de Saúde Pública e Saúde 

Coletiva e sua relação com a PS por seus difusores; 

 Conhecer e analisar as concepções e competências atuais da Promoção da 

Saúde pelos difusores; 

 Conhecer as competências relativas à PS e entender como elas estão sendo 

inseridas na prática dos difusores da PS no Brasil; 

 Analisar a didatização das concepções e das práticas de PS pelos difusores 

na formação acadêmica, especificamente, nas disciplinas de Saúde Pública e 

Saúde Coletiva. 
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CAPÍTULO 4 – CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Partindo do pressuposto estabelecido por esta pesquisa e tendo como objetivo 

principal compreender como os difusores da Promoção da Saúde (PS), membros do 

Grupo Temático da PS da Associação Brasileira de Pós-graduação/ABRASCO, 

abordam e didatizam a Promoção da Saúde, adotamos o enfoque qualitativo para 

este estudo. 

Minayo et al (2008) comentam que essa perpectiva leva em conta a 

compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos sociais e o significado e a 

intencionalidade que lhe atribuem os atores. Deslauriers e Kérisit (2008) acrescentam 

que o objeto da pesquisa qualitativa é 

ação interpretada, simultaneamente, pelo pesquisador e pelos sujeitos da 
pesquisa; de onde a importância da linguagem e das conceituações que 
devem dar conta tanto do objeto ―vivido‖, como do objeto ―analisado.‖ 
(p.131) 
 

Tarride (1998) destaca que a partir do momento em que uma pesquisa 

apresenta interdependência de componentes se configura como um sistema 

complexo, como por exemplo, as temáticas saúde e educação inseridas no objeto 

desta pesquisa. Para isso, utilizamos de uma lógica indutiva e reflexiva das narrativas 

para podermos compreender a subjetividade presente nos discursos, transformando-

os em uma série de representações para uma melhor compreensão da experiência 

humana.  

A proximidade com a temática principal desta pesquisa, Promoção da Saúde 

ocorreu através da participação em cursos e eventos, como por exemplo, no I Curso 

Internacional de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Local e Municípios Saudáveis 

ocorrido no período de 14/09/09 a 16/10/09 em Recife/PE, com uma carga horária de 

168 horas; e em reuniões do projeto de cooperação internacional Brasil-Canadá AIPS 

(Ações Intersetoriais em Promoção da Saúde), ocorridas em Recife em Outubro/2009, 

com a participação de Trevor Hancock, um dos responsáveis pela construção da 

Carta de Ottawa. 

 

4.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A Unidade de Análise desta pesquisa foi formada por difusores da PS no Brasil, 

e se justificou em virtude de serem os responsáveis pelo direcionamento da 
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construção teórica da PS. Pires (2008) afirma que enquanto nas pesquisas 

quantitativas se valoriza mais as regras técnicas de amostragem, nas pesquisas 

qualitativas enfatizam mais os princípios de adequação, ou seja, as relações entre a 

amostra e o objeto.  

Dessa maneira, utilizamos como critério de formação da amostragem o aspecto 

da diversificação externa ou contraste que, segundo Pires (2008) consiste na 

estratégia para obter exemplos de maior diversidade possível em relação ao tema 

pesquisado. Logo, formamos uma amostra com difusores das cinco regiões político-

administrativas do Brasil.  

Outro critério considerado foi o de acessibilidade dos difusores, partindo do 

pressuposto da maioria deles terem suas responsabilidades durante os eventos em 

que ocorreram a coleta de dados. Por fim, o critério de saturação, que julgou quando 

as entrevistas não traziam informações suficientemente novas ou diferentes para 

justificar a ampliação do material empírico, determinando o momento do fim da coleta 

de dados (PIRES, 2008). 

  Vale salientar, que o processo da coleta de dados obedeceu aos seguintes 

critérios de inclusão e exclusão, estabelecidos de acordo com os propósitos desta 

pesquisa: 

a) Critérios de inclusão: ser difusor (a) de Promoção da Saúde atuando tanto 

nas intervenções da área quanto em atividades docentes. Participar dos 

eventos nacionais / internacionais de interesse da área. Garantir cobertura 

regionalizada no território brasileiro.  

b) Critérios de exclusão: não atuar em atividades de docência, não participar 

ativamente de eventos, grupos de trabalho ou intervenções na área de 

Promoção da Saúde.  

Assim, os difusores convidados a participar das entrevistas obedeceram aos 

critérios pré-estabelecidos. Por fim, o resultado obtido possibilitou fomentar a 

generalização da amostra do aspecto empírico para o teórico, caracterizando uma 

pesquisa de caráter analítico. 

 

4.2 MÉTODOS UTILIZADOS NA COLETA DOS DADOS 

 

Para assegurar que os dados qualitativos sejam capazes de produzir um 

conhecimento aprofundado, Minayo (2004 apud MINAYO et al, 2008) propõe que se 
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utilize a triangulação como tentativa de multiplicar as abordagens através das 

diferentes técnicas e assegurar uma compreensão do objeto a ser estudado. Segundo 

Minayo et al (2008), a postura de propor essa estratégia de pesquisa reflete o 

reconhecimento do limite de modelos fechados. 

E foi com base nesse direcionamento, que utilizamos o recurso da observação 

participante, da entrevista semi-estruturada e da análise documental para facilitar a 

aproximação ao contexto da PS e ao processo de sua didatização nas disciplinas de 

SP e/ou SC dos cursos de graduação. Portanto, foi a partir da triangulação dessas 

informações que a análise temática por categorias conceituais se direcionou, sendo 

fortalecida pela integração argumentativa dessas categorias com o marco conceitual, 

com os ―achados‖ registrados no campo e com a subjetividade do pesquisador 

(PAILLÉ; MUCCHIELLI, 2003).   

A coleta de dados, referente à entrevista, estabeleceu-se em duas etapas, 

entrevistando os difusores da PS em salas fechadas, garantindo o sigilo e a 

privacidade do entrevistado. A primeira etapa ocorreu durante a oficina do Grupo 

Temático (GT) da Promoção da Saúde e Desenvolvimento local, ocorrido no dia 31 de 

Outubro de 2009, durante o IX Congresso Brasileiro de Sáude Coletiva. E a segunda, 

no II Seminário Nacional de Promoção da Saúde, organizado pelo Ministério da 

Saúde, que aconteceu em Brasília, entre os dias 7 a 10 de Junho de 2010.   

 

4.2.1 Observação participante 

 

A observação é uma técnica de coleta de dados que utiliza os sentidos na 

obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar 

(LAKATOS; MARCONI, 2001).  

A observação foi do tipo participante, tendo em vista que ocorreu a 

participação real do pesquisador durante a realização do evento. Para Mann 

(1970:76 apud LAKATOS; MARCONI, 2001), a observação participante é uma  

tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado, tornando-
se o observador um membro do grupo de molde a vivenciar o que eles 
vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles [...] 

 

Como também, de caráter sistemático, pois o observador sabe o que procura 

e o que carece de importância, seguindo o roteiro (APÊNDICE B) elaborado de 

acordo com os objetivos da pesquisa. Lima (2004) destaca que as observações 
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realizadas não atingirão credibilidade em função da quantidade, mas em função do 

nível de amplitude e aprofundamento atingido ao longo do processo de coleta de 

dados. E ressalta o fato de que quanto mais o plano da observação for flexível, mas 

pressupõe um tratamento qualitativo dos materiais reunidos. 

Assim, utilizamos dessa técnica durante a participação em alguns eventos 

relacionados à PS, como no I Curso Internacional de Promoção da Saúde, 

Desenvolvimento Local e Municípios Saudáveis, no GT de PS, no encontro 

internacional intitulado de Ações Intersetoriais em Promoção da Saúde (AIPS) e, por 

fim, no II Seminário de Promoção da Saúde. A observação dos três primeiros 

eventos foi fundamental para o processo de aproximação com a temática PS, como 

também para nortear a elaboração do roteiro de entrevista semi-estruturada, que foi 

importante no aprofundamento das questões problematizadas por esta pesquisa. 

O produto das observações realizadas foi configurado em tabela para facilitar 

a visualização, como também as relações teóricas com os eixos temáticos dessa 

pesquisa, caso exista necessidade.  

 Lakatos e Marconi (2001) afirmam que essa técnica de observação possui 

vantagens por permitir a evidência de dados não constantes no roteiro de entrevista, 

possibilitando o estudo de uma variedade de fenômenos; e desvantagens, pois o 

observado tende a criar impressões favoráveis ou desfavoráveis no observador; a 

presença de fatores imprevistos pode interferir na tarefa do pesquisador e a duração 

dos acontecimentos pode ocorrer de forma variável, tornando-se difícil a coleta dos 

dados. 

 

4.2.2 Entrevista semi-estruturada 

 

De acordo com Flick (2004), a Entrevista Semi-estruturada é considerada uma 

importante técnica de coleta de dados para pesquisa qualitativa pelo fato de ser mais 

provável que os pontos de vistas dos entrevistados sejam captados com mais 

fidedignidade em roteiros de entrevistas abertas e flexíveis do que através de 

estruturas de entrevistas padronizadas ou em questionários. Através desse método, 

existe uma tentativa de reconstrução da teoria subjetiva do sujeito, ou seja: 

[...] refere-se ao fato de o entrevistado possuir uma reserva complexa de 
conhecimento sobre o tópico em estudo. Esse conhecimento inclui 
suposições que são explícitas e imediatas, as quais podem expressar 
espontaneamente ao responder a uma pergunta aberta, e que são 
complementadas por suposições implícitas (FLICK, 2004: 95).  
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No planejamento do roteiro da entrevista, segundo Minayo et al (2008), pode-

se abordar um único tema ou vários, permitindo maior ou menor espontaneidade aos 

depoimentos com fins de explorar determinada temática, relato de experiência ou 

ponto de vista. Conforme exposto anteriormente, esta pesquisa apresentará um 

roteiro de entrevista que abordarão três eixos temáticos correlacionáveis: Saúde 

Pública / Saúde Coletiva, Promoção da Saúde e Didatização da Promoção da Saúde. 

Esse roteiro (APÊNDICE A) foi elaborado com base nas vivências proporcionadas 

pelos cursos e reuniões sobre Promoção da Saúde, juntamente com os referencias 

conceituais construídos sobre essas temáticas.  

Para garantir a validade e a fidedignidade das informações recolhidas através 

do questionário, foram adotados quatro critérios, conforme explicita Flick (2004). O 

primeiro foi o não-direcionamento, que foi obtido através da forma de elaboração das 

questões. O segundo critério utilizado foi o da especificidade, que significa que a 

entrevista deve ressaltar os pontos específicos do estudo a fim de que o sujeito não 

permaneça no âmbito de enunciados gerais.  Tal critério visa assegurar que todos os 

aspectos e tópicos relevantes à questão da pesquisa sejam mencionados. A 

profundidade e o contexto pessoal revelados pelo entrevistado é um critério que 

garante que o sujeito exiba o máximo de comentários auto-reveladores da visão 

subjetiva acerca do que se questiona, para que, desta forma, não permaneça em 

respostas demasiadamente objetivas, como por exemplo, é importante ou não 

importante.  Tais pontos foram aprofundados durante a aplicação do teste piloto com 

professor, por critério de acessibilidade, do Departamento de Medicina Social da 

UFPE para validar as questões problematizadas.  

Resumindo, Merton e Kendall  ([s.d] apud FLICK,2004) exigem a utilização 

flexível do programa de entrevista, relatando o fato de o entrevistador abster-se, na 

medida do possível, de fazer avaliações precoces, devendo desempenhar um estilo 

não-diretivo de conversa.  

A aplicação da entrevista seguiu as seguintes orientações: os entrevistados 

foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, posteriormente solicitou-se a 

permissão desses atores, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. As entrevistas foram gravadas pelo programa Audacity 1.3 e/ou gravador 

digital de áudio, em seguida, foram transcritas e analisadas.  
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4.2.3 Análise documental 

 

Utilizamos essa técnica de análise por considerar que as informações 

documentais podem ser relevantes para compreender o contexto em que o objeto do 

estudo está inserido, corroborando e valorizando as evidências oriundas por outras 

fontes teóricas.  

Portanto, procuramos aprofundar a reflexão conceitual sobre a PS a partir de 

documentos vinculados a essa temática para facilitar a análise integrativa dos dados. 

Dentre eles, o Consenso de Galway, pela ênfase que dá as competências aos 

promotores em saúde; alguns documentos e boletins vinculados a União Internacional 

de Promoção da Saúde; e Educação para Saúde – UIPES, vinculado a Oficina 

Regional Latino-america na sub-região Brasil (ORLA), pelo fato de proporcionar 

reflexões sobre a Promoção da Saúde e educação. Como também, por aprofundar a 

compreensão sobre o Programa de Reorientação Profissional (PRÓ-SAÚDE), inserido 

na conjuntura nacional sobre a reorientação da formação profissional. 

Yin (2005) comenta que esses documentos podem ser úteis na verificação de 

situações citadas numa entrevista. Entretanto, Lima (2004) lembra o fato desses 

documentos não terem sido produzidos com o propósito de servirem de fontes de 

dados, por isso podem se constituir num desafio na hora de realmente contribuir para 

a fundamentação de discussões travadas ao longo da pesquisa. 

 

4.3 REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS  

 

Segundo Deslauriers e Kérisit (2008), a etapa da análise está em primeiro 

plano em toda pesquisa, mas, principalmente, na pesquisa qualitativa. Isso porque é 

através dela que encontramos sentido para os dados coletados, estabelecendo 

relação com o problema da pesquisa que formulamos progressivamente.  

Assim, padronizamos e categorizamos os conteúdos emergentes coletados 

nas entrevistas, na observação e nos documentos tratados, utilizando-se a Análise 

Qualitativa temática a partir de categorias conceituais (PAILLÈ; MUCCHIELLI, 2003). 

Flick (2004) a classifica como um procedimento clássico empregado para analisar 

material textual, sendo a utilização de categorias conceituais um aspecto essencial 

desse tipo de análise. Segundo Bardin (2004), esse tipo de tratamento de dados 

pode ser definido como: 
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Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas 
mensagens (p. 42).  
 

A análise Temática, segundo Minayo (2004 apud MINAYO et al, 2008), é uma 

das melhores opções de análise de conteúdo para pesquisas qualitativas na área de 

saúde. A noção de Tema está ligada a uma afirmação a respeito de determinado 

assunto que pode ser representada por uma palavra, uma frase, um resumo. 

Consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja 

presença signifique alguma coisa para o objetivo visado no estudo. 

Qualitativamente, a presença de determinados temas denota os valores de 

referência e os modelos de comportamentos presentes no discurso do sujeito 

(BARDIN, 2004; MINAYO et al, 2008).  

Dessa maneira, organizamos a realização da análise de conteúdo desta 

pesquisa em três fases distintas, embora complementares, conforme explicita Lima 

(2004): 

 Pré-análise do material coletado: corresponde ao momento em que as 

entrevistas foram transcritas, e posteriormente validadas pelo pesquisador. 

Ocorreu a organização desse conteúdo junto ao programa QSR N‘vivo 9 para 

próxima etapa. 

  A efetiva análise do material: foi realizado o processo de criação de rubricas 

aos núcleos de sentido identificados nos discursos dos difusores da PS, 

partindo da coerência aos objetivos desta pesquisa. Posteriormente, ocorreu 

a aglutinação das rubricas em núcleos temáticos centrais.  

 Tratamento e interpretação dos materiais: a análise dos resultados reflete a 

etapa da categorização dos núcleos de sentido. Nessa etapa, ultrapassamos 

o conteúdo manifesto pelas entrevistas, observação e documentos analisados 

e estabelecemos a integração argumentativa, aproximando do conhecimento 

latente dos difusores. As categorias foram criadas com o propósito de serem 

auto-explicativas em relação à temática relacionada. 

Além disso, utilizamos da diagramação das categorias e subcategorias para 

facilitar a compreensão do conteúdo das entrevistas, como também da etapa 

subsequente denominada de discussão teórica da análise realizada.  
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Vale salientar, que todo processo de análise das entrevistas se apoio na 

sistematização proporcionada pelo software N‘Vivo 9, o que facilitou o processo de 

organização e construção das categorias temáticas. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi submetida por nós ao Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, e aprovado em Junho 

de 2010 (ANEXO A). Logo, está de acordo com a resolução Nº 196/96 preconizada 

pelo Conselho Nacional de Saúde para a pesquisa em seres humanos.  

Desta forma, esclarecemos os participantes sobre os propósitos da pesquisa, 

com a garantia do anonimato e confidencialidade das informações prestadas, e lhes 

solicitamos a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

Para isso, utilizamos enquanto pseudônimo para os entrevistadores a numeração 

arábica, distribuída sequencialmente conforme a organização do quadro de 

informações dos difusores (APÊNCICE D).  

Utilizamos os dados unicamente para o alcance dos objetivos desta pesquisa 

e que, concluída a investigação, foram arquivados no Núcleo de Saúde Pública e 

Desenvolvimento Social– NUSP da UFPE, coordenado pela orientadora desta 

pesquisa. 
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4.5 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

Após detalhar a estratégia metodológica, desenvolvemos o esquema abaixo 

para facilitar a compreensão das fases realizadas durante esta pesquisa. 

Premissa: 
O Programa de Reorientação da Formação Profissional (Pró-Saúde) busca um 

modelo de atenção pautado na Promoção da Saúde (BRASIL, 2005) 

Objetivo: 
Fortalecer os conceitos atuais de Promoção da Saúde/ Saúde Pública / Saúde 

Coletiva no Brasil para as disciplinas de SP e SC e compreender como poderia se 
estabelecer o processo de ensino-aprendizagem desse conteúdo em sala de aula. 

Questão norteadora: 
Quais as Concepções sobre Promoção da Saúde e como se estabelece sua 

didatização (aspectos conceituais, teórico-metodológicos e suas referidas práticas) 
nas disciplinas de Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva? 

Vivência e Observação de 
eventos de PS: O AIPS, o TCTP e 

o GT da ABRASCO. 

Construção do Roteiro de 
Entrevista com auxílio do marco 

conceitual e das vivências. 
 

Estratégia Metodológica 

1 2 

Entrevistar difusores que  

constroem o marco conceitual de  

PS no Brasil:  

IX Congresso Brasileiro de  

Sáude Coletiva, Recife. 

II Seminário de Promoção  

da Saúde, Brasília. 

 
Análise de Conteúdo das 

Entrevistas e da Observação.  
+ 

Análise documental 
(Consenso de Galway, UIPES e 

PRÓ-SAÚDE) 

3 4 

Integração Argumentativa (Triangulação de métodos) 

Compreensão das concepções e da didatização da Promoção da Saúde nas 

disciplinas de Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva. 

5 

6 
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CAPÍTULO 5 - CONCEPÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E SUA 

DIDATIZAÇÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Realizamos quatorze (14) entrevistas referente à unidade de análise formada 

pelos difusores da Promoção da Saúde (PS) no Brasil, respeitando os critérios pré-

estabelecidos na metodologia, de diversificação externa, acessibilidade e saturação. 

Dessa maneira, as entrevistas foram distribuídas, basicamente, duas por cada 

região do Brasil, com exceção da região Sudeste que foram seis, justificadas pelo 

fato dessa região apresentar maior quantidade de difusores envolvidos com a 

discussão da PS no contexto nacional. Além dessas, realizamos uma entrevista com 

um renomado difusor canadense da PS, como suporte teórico, caso necessário, 

para a discussão dos dados. Sendo assim, constatamos que, dentre os difusores 

entrevistados, a maioria é participante do GT da Promoção da Saúde, professores 

universitários e profissionais da os, além de apresentar difusores como gestores e 

cientistas sociais. Essas informações estão dispostas no quadro de informações dos 

entrevistados (APÊNDICE D). 

A realização das entrevistas ocorreu nas cidades de Recife/PE e Brasília/DF, 

aproveitando o contexto da realização de eventos científicos, especificamente do 

Congresso Brasileiro de Pós-Graduação em Saúde Coletiva- ABRASCO (Recife, 

2009) e do II Seminário Nacional de Promoção da Saúde (Brasília, 2010), os quais 

favoreceram à aglutinação desses difusores.  

Além das entrevistas, realizamos a observação participante, cuja 

sistematização esquemática é apresentada abaixo (Tabela 1), antes de adentrarmos 

na apresentação das categorias que seguirão por eixo temático e que foram 

corroboradas por essa sistematização. Essa sistematização foi organizada em 

quatro colunas de acordo com os eventos da PS observados, que foram o I Curso 

Internacional de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Local e Municípios 

Saudáveis, vinculado ao Programa de Treinamento para Terceiros Países (TCTP), o 

Grupo Temático (GT) da PS, o encontro intitulado Ações Intersetoriais em Promoção 

da Saúde (AIPS) e, por fim, na oficina de formação em PS no II Seminário de 

Promoção da Saúde. Vale salientar, que não era objetivo analisar esse material 

separadamente. Utilizamos ainda da análise de documentos, conforme exposto na 

metodologia, para o aprofundamento da discussão teórica dos conteúdos 

identificados nas entrevistas.  

6 
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Tabela 1 - Sistematização da Observação Participante 

TCTP 
(Setembro, 2009 - Recife) 

AIPS 
(Outubro, 2009) 

(Recife/ABRASCO) 

GT da PS 
(Outubro, 2009) 

Recife/ABRASCO 

Oficina de 
Formação em PS  
(Junho, 2010 - Brasília) 

Abordagem da PS pelos profissionais e professores 

Apresenta na base um 
conjunto de valores 

éticos que direcionam 
para um novo modelo 

de saúde. 

A nova Saúde Pública 
- o centro é a saúde 

com base no 
direcionamento das 

ações com a 
participação popular. 

Concentra-se nas 
potencialidades do 

indivíduo. 

Autonomia como 
direito à cidadania. 

Sentimento de 
Pertencimento 
fundamental na 
construção dos 

municípios saudáveis. 

Desenvolvimento 
LOCAL = 

desenvolvimento de 
potencialidades do 

indivíduo. 

Voluntariado: 
fundamental para a 

realização da iniciativa 
de municípios 

saudáveis na rede 
Pernambucana. 

A realização da PS vai 
além da Prevenção. 

Conceito de Saúde 
ampliado (conceito 

positivo). 

Estilo de Vida 
Saudável: tem que 

proporcionar escolhas 
saudáveis para a 

população. 

Desenvolvimento 
Regional com ênfase 
na sustentabilidade. 

Ênfase em Ações 
Intersetoriais de PS, 

procurando aproximar 
/interagir com as 
experiências do 

Canadá. 

Destaque para o fato 
de que 10 anos atrás a 

PS era pouco 
conhecida, sendo 

revitalizada a partir da 
falência dos sistemas 

globais e, consequente, 
fragmentação das 
políticas públicas. 

O desafio da PS é dar 
visibilidade e legitimá-la 
como prática de saúde, 
que se caracterize pela 

intersetorialidade.  

Importante para a 
Reorientação das 
práticas na saúde 

pública. 

Destaque para 
integração entre 
ensino-serviço. 

Aproximar a Saúde 
Coletiva da PS 

evitando práticas 
excludentes ou restritas 

à epidemiologia. 

Ambiente Saudável: 
importância da 

aproximação da 
comunidade. 

Necessidade de 
equilibrar o falar sobre 
o processo e o impacto 

das ações. 

 

Constatam-se avanços 
no debate da PS desde 

2003. 

Preocupação em deixar 
claro para o grupo de 

qual PS está se 
falando. 

Sanitaristas defendem 
que o SUS já apresenta 

uma linha teórica 
referente à PS desde a 
o processo da reforma 

sanitária. 

Fortalecimento do GT 
da PS, mas não no 

interesse em trazer o 
modelo do Canadá 

para o Brasil. 

Hoje, questiona-se o 
como pensar a PS 
dentro do SUS. Ou 
seja, como diminuir 
essa separação e 

facilitar a integração. 

A construção da 
Política de PS pelo MS 

é considerada um 
avanço, contudo se 

reconhece que a 
política não fez o que 

se desejava. 

Medo de perder a 
identidade ao falar de 

Integração. 

Necessidade de pensar 
como estabelecer uma 
interação da PS com a 

formação dos 
profissionais. 

Destaque para as 
temáticas da produção 

social, integração, 
intersetorialidade e 

políticas sociais. 

PS não é diferente dos 
princípios da Saúde 
Coletiva, do SUS. 

Existe uma 
proximidade do 

Sanitarista com a PS. 

Necessidade de 
trabalhar saúde, não 

apenas como ausência 
de doença. 

Dificuldade dos 
professores realizarem 

as ações de PS na 
ponta (motivo 
preconceito). 

Preocupação com a 
qualificação do gestor 

da Saúde Pública: 
inserir a PS dentre as 

competências. 

A PS deve se 
posicionar de forma 

transversal na 
atenção. 

 Desenvolver o ensino 
para reflexão da PS. 

A disputa entre os 
níveis de atenção no 

currículo pode 
estimular uma maior 
dicotomia entre eles. 

Devem ser formados 
em PS os 

trabalhadores de 
saúde, conselheiros e 

sociedade civil 
organizada 

Não restringir essa 
formação à academia 
e aos processos mais 
formais de educação. 

Consenso sobre a 
importância do papel 

da PS na reorientação 
do modelo assistencial 

em saúde. 
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TCTP 
(Setembro, 2009 - Recife) 

AIPS 
(Outubro, 2009) 

(Recife/ABRASCO) 

GT da PS 
(Outubro, 2009) 

Recife/ABRASCO 

Oficina de 
Formação em PS  
(Junho, 2010 - Brasília) 

Coerência entre o discurso e a prática 

O discurso é percebido 
na prática ao conhecer 

o contexto da Rede 
Pernambucana de 

Municípios Saudáveis. 

 Necessidade de mais 
tempo para entender 

como se estabeleceu a 
inserção da PS dentro 

da comunidade e a 
construção dos 

projetos de Promoção 
da Saúde. 

Necessidade de mais 
tempo para entender a 
inserção da PS dentro 

da comunidade e a 
construção dos 

projetos de Promoção 
da Saúde. 

Necessidade de 
aproximar mais o 

discurso das práticas 
para facilitar o 
entendimento. 

Através dos relatos das 
experiências verifica-se 
a existência de projetos 

intersetoriais em 
diversas localidades 

dos Brasil. 

Durante a observação 
nota-se a dificuldade de 

traduzir o discurso 
técnico da PS para o 

concreto, como 
também o como fazer 

PS. 

Existem mais 
elementos para avaliar 

o processo que os 
resultados. 

Dentro do próprio grupo 
o conceito de PS não é 

tão homogêneo. 

Ausência da 
participação dos 

Movimentos Sociais 
representa o 

distanciando da PS. 

Necessidade de 
articular o GT com as 
prioridades apontadas 

pela CNDS. 

Faltas de exemplos 
didáticos para facilitar 
o como executar as 

ações de PS. 

Críticas: ênfase na 
questão teórica. 

Não existem 
instrumentos para 

acompanhar a 
efetividade das 

atividades de PS. 

Alguns conceitos 
necessitam ser 

compreendidos como 
métodos 

(empoderamento). 

A Intersetorialidade nas discussões e ações 

É considerada uma 
ferramenta importante 
para a concretização 

da PS. 

Inserida dentre os 
níveis de prioridades 

da PS. 

Constata-se que existe 
intersetorialidade, mas 
não se sabe como se 

estabelece essa 
interação. Se é da 

forma de apoio ou de 
fazer junto. 

Na oficina tinha a 
participação de 

pessoas de vários 
setores: professores, 

profissionais, 
movimentos e 
representantes 

nacionais (gestores e 
líderes) e 

internacionais.  

Para mim, que não 
vivenciei os demais 

encontros do AIPS, fica 
a dúvida de como a 
intersetorialidade se 

conduziu nas 
experiências 

construídas de PS. 

Proposta futura: 
Mapear o que está se 

fazendo em PS no 
Brasil. 

Preocupação em 
agregar novos 

profissionais e setores 
de outras áreas para o 

GT. 

O GT abriu para a PS 
no contexto 

Internacional. Contudo, 
para evitar ser reféns 

dessa estrutura, 
necessita-se pensar 

uma agenda nacional. 

Na formação de PS os 
alunos não passam 
por experiência de 
intersetorialidade. 

O Estado não parou 
para sentar e refletir 
sobre sua Política de 

PS. 

PNPS, indutora ou 
restritora? Deveria 
apoiar as iniciativas 
individuais de PS, 
independentes dos 
eixos estabelecidos 

pela política. 
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TCTP 
(Setembro, 2009 - Recife) 

AIPS 
(Outubro, 2009) 

(Recife/ABRASCO) 

GT da PS 
(Outubro, 2009) 

Recife/ABRASCO 

Oficina de Formação 
em PS  

(Junho, 2010 - Brasília) 

Participação do Público-alvo durante os encontros 

Reagem com 
felicidade e interesse 
pela proposta social, 

ao mesmo tempo 
com sentimento 

desafiador de levar 
para prática tal 

concepção de PS. 

Existem muitas 
dúvidas de como 
colocar o discurso 

subjetivo na 
realidade de suas 

cidades. 

Empoderamento: 
dificuldade de 

perceber em curto 
prazo os resultados. 

Procura realizar 
ponte com as 

experiências de suas 
localidades. 

Interação entre os 
membros dos projetos. 

Relato das 
experiências é o foco 
da oficina, com fins de 

conhecer novos 
projetos. 

Discurso dos 
participantes se 

concentra mais na 
apresentação de 

fragilidades do que de 
estratégias para 

configurar uma nova 
maneira de pensar. 

Olhar positivo (desejo) 
para o futuro da PS. 

Reconhecimento da 
importância da 
iniciativa de tais 

projetos.  

Participativa, com 
críticas e dúvidas a PS 

que está se 
desenvolvendo ou 

pretende para o Brasil. 

As proposições se 
concentravam em 

ações organizacionais 
para o GT. 

Questionamentos 
diversos, como por 

exemplo, a 
preocupação com o 

significado de 
empoderamento nas 

diversas localidades do 
Brasil. 

Determinar prioridade, 
a partir de uma análise 
de força e fragilidade. 

Participativa, com 
dúvidas teóricas do que 

realmente é a PS e como 
colocar na prática. 

Nas colocações percebe-
se um reducionismo da 

PS. 

―Sou sanitarista, então eu 
acredito que sempre fiz 

PS.‖ (participante) 

Processo ensino-aprendizagem abordado ou utilizado 

Apresentou-se o 
Método Bambu como 

forma de 
proporcionar a 

interação com a 
comunidade, 

conhecendo suas 
necessidades e 
potencialidades. 

Metodologia de 
ensino utilizada 

durante o curso era, 
principalmente, 

expositiva.  

Alguns professores 
procuravam utilizar 

dinâmicas e 
fomentavam debates. 

Contudo pela 
diferença de línguas 
isso era prejudicado, 

ao mesmo tempo 
enriquecedor. 

Dinâmica de 
apresentação com o 

objetivo de responder 
―o que me deixa feliz.‖ 

Relato de Experiências 

Formação de grupos 
para refletir sobre 

estratégias vinculadas 
à PS.  

Palestra Expositiva. 

Desordem estrutural no 
primeiro momento do 

debate em grupo, pelo 
fato de todos 

desejarem falar, mas 
poucos quererem 

escutar. 

Construção de grupos 
de debates para 

identificar os avanços, 
desafios e prioridades 
da PS para o Brasil. 

Plenária final para 
exposição das 

conclusões dos grupos 
com mediação da 

figura de um 
coordenador. 

Confraternização 
através de uma 

ciranda. 

As Metodologias de 
ensino propostas seriam 

através de problemas 
estruturados com base 
nas competências, que 

permitem a 
problematização e 

participação dos sujeitos. 

A apresentação dos 
participantes ocorreu 
através do relato de 

experiências e anseios. 

Relato de experiências 
pelos convidados de 
formação em PS e de 
questões disparadoras 
refletidas tanto pelos 

convidados/facilitadores 
como pelos participantes 

inscritos. 

Ausência de relato de 
experiências no auditório 

principal. 
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TCTP 
(Setembro, 2009 - Recife) 

AIPS 
(Outubro, 2009) 

(Recife/ABRASCO) 

GT da PS 
(Outubro, 2009) 

Recife/ABRASCO 

Oficina de Formação 
em PS  

(Junho, 2010 - Brasília) 

Possibilidade de praticar os conceitos difundidos 

Ainda de forma 
incipiente, pois para 

se verificar na íntegra 
necessita-se do 
envolvimento de 
diversos setores. 

Pode ser entendido 
como um novo olhar 

para a prática 
profissional. 

Necessita de 
mudanças na 

formação acadêmica 
para que tais 
conceitos e 

metodologias se 
constatem na prática. 

Verifica uma 
insegurança, da minha 

parte, do como 
conduzir tais 

experiências para 
outras localidades. 

Existe uma 
preocupação pelos 
membros do GT em 

traduzir o 
conhecimento de PS 

em linguagem técnica, 
científica e popular. 

Interesses e empenho 
na Avaliação de 

efetividades das ações 
de PS. 

Dificuldade de colocar na 
prática a PS; e entender 

que é diferente de 
prevenção. 

―uma coisa é estar no 
papel, outra é a prática.‖ 

(participante) 

―eu tenho noção do que 
eu faço, mas eu não 
tenho noção de como 

fazer melhor.‖ 
(participante) 

Considerações sobre os eventos 

O curso tem por 
finalidade formar 
Promotores de 

Municípios 
Saudáveis com 
destaque para a 

questão do 
desenvolvimento 

local. 

Durante o encontro foi 
destinado espaço para 

apresentação das 
experiências de PS 

das cidades vinculados 
ao projeto. 

Consiste de um grupo 
temático que congrega 
atores da universidade, 
serviços e sociedades 
civis para disseminar 

conhecimentos, 
influenciar políticas, 

buscar convergências, 
participar de espaços 
coletivos sobre o tema 

com o objetivo de 
melhorar a vida no 

Brasil.  

Conhecer e debater 
experiências e 

expectativas de formação 
em Promoção da Saúde, 

com ênfase nos 
determinantes sociais e 

na formulação de 
políticas saudáveis, 

intersetoriais e 
participativas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dessas observações, constatamos que a Promoção da Saúde caminha 

na perspectiva da sua consolidação conceitual, demonstrada desde o simples fato 

da quantidade de eventos direcionados para essa temática, como também pelas 

reflexões oriundas nesses encontros. Todavia, notamos ainda a pouca ―confiança‖ 

na aplicação desses conceitos na prática profissional.  
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5.1 EIXO TEMÁTICO: SAÚDE PÚBLICA X SAÚDE COLETIVA 

 

Esse eixo se estrutura com o objetivo de compreender a relação dos difusores 

da PS com a temática da Saúde Pública e Saúde Coletiva, como também a 

compreensão dos difusores sobre a relação entre essas temáticas e a PS.  

A partir da análise de tais respostas, destacaram-se o surgimento das 

seguintes categorias, apresentadas detalhadamente após o esquema didático 

referente aos resultados para esse eixo. 

 
5.1.1 Esquema didático referente à análise do eixo temático: Saúde Pública e 

Saúde Coletiva1 

 
                                            
1
 PS.: Utilizamos diferentes intensidades de sombreamento como estratégia para destacar a força 

argumentativa das categorias e subcategorias evidenciadas durante a análise dos dados. 
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5.1.2 Indefinição conceitual na diferença entre Saúde Pública e Saúde Coletiva 

 
Verificamos nos depoimentos dos entrevistados, difusores da PS no Brasil, que 

não há um consenso sobre a diferenciação ou não entre Saúde Pública e Saúde 

Coletiva. Notamos uma diversidade de compreensões sobre essa temática, que 

transita desde o reconhecimento da diferenciação, até o entendimento enquanto 

sinônimo. 

Dessa forma, no que se refere à diferenciação entre os conceitos ora 

analisados, predomina o entendimento de Saúde Pública vinculado ao setor público, 

ou seja, à fomentação de programas governamentais e de políticas públicas, como 

também, como campo de ação, de prática, de intervenção na resolução de 

problemas de saúde, destacando o olhar técnico-curativista na assistência à saúde. 

Como podemos verificar através dos depoimentos abaixo: 

―A Saúde Pública é um campo ou especialidade de ação bem concreta de 
intervenção.‖ Entrevistador 11 
 
―A Saúde Pública ela ficava muito presa a essa idéia de programas 
governamentais pra população como um todo e acaba que virava que era 
muito campanhista, ou em cima de atividades que na época não era tão 
democráticas.‖ Entrevistador 4 
 

Tal compreensão circunscreve a Saúde Pública no âmbito, principalmente, da 

intervenção, destacado por Buss e Pellegrini Filho (2007) enquanto característica 

norteadora do conceito de Saúde Pública, como proposto por Virchow. Para ele, 

(...) o próprio termo ―saúde pública‖ expressa seu caráter político e que sua 
prática implica necessariamente a intervenção na vida política e social para 
identificar e eliminar os fatores que prejudicam a saúde da população. 
(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007:78) 
 

Todavia, a proximidade da compreensão da intervenção sob a perspectiva 

campanhista, que segundo Merhy et al ([s.d]) apresenta características militares de 

combate às doenças de massa, concentração de decisões, e um estilo repressivo de 

intervenção sobre os corpos individual e social, nos permite inferir, primeiramente, a 

força dessa concepção histórica de saúde pública entre alguns dos difusores, e 

provavelmente na graduação, como também o desconhecimento da ―nova saúde 

pública‖ como estratégia revitalizadora da crise desse termo. 

E ao apresentar como característica inerente à saúde pública ―o olhar técnico 

curativista‖, compreendemos a partir de Merhy e Queiroz (1993) como essa 

expressão passou a se vincular à compreensão de saúde pública, e posteriormente 

considerada como motivo de sua crise. Segundo esses autores, tal característica foi 
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catalisada pelo modelo neoliberal, que direcionou a construção de um projeto 

privatizante e medicalizante da assistência, ocasionando o sucateamento da saúde 

pública. 

Por isso, nota-se nos discursos um distanciamento da compreensão da saúde 

pública sob a perspectiva social, justificada por Birman (2005:12) ao afirmar que as 

descobertas biológicas favoreceram o poder universalizante da medicina, e 

acrescenta que a Saúde Pública  

(...) encontrou definitivamente seu solo fundador na Biologia, perdendo 
assim qualquer medida que relativizasse seus dispositivos e que permitisse 
considerar a especificidade social das comunidades sobre as quais incide. 
 

Pires Filho (1987:63) comenta com base nas compreensões de saúde pública 

que seria possível identificar em grupos heterogêneos, que o ponto de vista dado 

pelos difusores, 

(...) conforma e engloba um tipo de compreensão técnica da questão, uma 
vez que tende a reduzi-la a uma dimensão que, em geral, não transcende 
os limites das ciências médicas, administrativas e de planejamento. 
 

Já o entendimento sobre Saúde Coletiva, entre os difusores dessa 

subcategoria, diferencia-se quase que exclusivamente pela abordagem social na 

compreensão ampliada da saúde, apoiada pela mudança paradigmática, e pelo 

surgimento desse termo no Brasil no contexto da reforma sanitária. Outros pontos 

relevantes são a aproximação com a área acadêmica, o olhar político-reflexivo sobre 

a saúde, a interdisciplinaridade e a proximidade com a PS. Conforme os trechos das 

entrevistas abaixo: 

―Saúde Coletiva se identificou como um campo interdisciplinar um campo 
em que as ciências sociais ela teve a sua penetração de forma mais clara 
que na Saúde Pública.‖ Entrevistador 11 
 
―Saúde Coletiva, uma invenção brasileira [...] No caso do Brasil é um 
reconhecimento local da força desse termo saúde coletiva [...] eu entendo a 
diferença nesse aspecto.‖ Entrevistador 4 

 

L‘Abbate (2003:266) concorda com tal compreensão ao afirmar que ―a origem 

do termo saúde coletiva é uma invenção tipicamente brasileira, [que objetiva] uma 

nova articulação entre as diferentes instituições do campo da saúde.‖ Merhy e 

Queiroz (1993) comentam que o processo de crítica à medicalização da sociedade é 

despertado, no Brasil, através do movimento de reforma sanitária, que objetiva 

oferecer melhores condições de saúde à população brasileira. Nesse contexto, Paim 

(2007) acrescenta que a Saúde Coletiva nasce dos movimentos e lutas sociais, 

tornando-se uma figura importante para o movimento de reforma sanitária brasileira. 
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Paim e Almeida Filho (1998) e Escorel et al (2008) ilustram o cenário 

internacional de mudança para uma perspectiva social da saúde, fomentada pelo 

conceito da Organização Mundial de Saúde (1948), conferência de Alma Ata (1978) 

e movimento de promoção da saúde (1974), junto ao processo de reforma sanitária 

brasileira. Por isso, a ênfase no discurso da Saúde Coletiva de aspecto social e a 

justificativa para diferenciação do conceito de saúde pública apresentado 

anteriormente. 

Por fim, percebemos no relato de alguns entrevistados, a dualidade entre 

Saúde Pública e Saúde Coletiva, no que se refere ao campo de abrangência, 

predominando entre eles a idéia da Saúde Coletiva ser mais abrangente do que a 

Saúde Pública.  

Campos (2000:222) argumenta que é inegável a tendência da saúde coletiva 

ser confundida com todo o campo da saúde, assumindo um discurso supostamente 

capaz de criticar e reconstruir saberes e processos concretos de produção de saúde. 

Além do mais, pelo fato de hipervalorizar o determinante social em detrimento de 

fatores de ordem subjetiva e biológica, a saúde coletiva não é considerada como um 

modo de ―intervenção sobre o real, mas como um novo paradigma ou um modelo 

alternativo aos demais.‖ Todavia, o mesmo autor reconhece que essa discussão, na 

literatura, é motivo de dilemas entre os especialistas a cerca desse novo campo de 

saber, como por exemplo: ―a saúde coletiva teria criado um novo paradigma, 

negando e superando o da medicina e o da antiga saúde pública? Saúde coletiva 

corresponderia a todo o campo da saúde, ou apenas a uma parte?‖ (p.221) 

Entretanto, Forattini (1983) é enfático ao afirmar que a saúde pública é 

suficientemente ampla para preencher qualquer ―espaço.‖ Não admitindo essa 

inversão de abrangência na compreensão do campo da saúde, considerando que, 

mesmo que exista alguma diferença, a saúde coletiva seria uma restrita parte da 

saúde pública. Campos (2000:225) reafirma esse ponto de vista ao dizer que ―dentro 

de um pensamento dialético a saúde coletiva seria um pedaço do campo da saúde.‖ 

Vale salientar que não encontramos justificativas plausíveis, entre os difusores 

defensores dessa diferenciação, para garantir que a ―Saúde Coletiva brasileira‖ 

represente, de fato, outra Saúde Pública que não é praticada alhures.  

Isso se fundamenta ao observar a opinião dos que defendem a não 

diferenciação, que consideram a Saúde Coletiva como sinônimo da Saúde Pública, 

necessitando de um esforço de abstração do ponto de vista didático para se pensar 
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algum tipo de diferenciação que ultrapasse o reconhecimento enquanto movimento 

de reforma sanitária no contexto brasileiro. Sendo por isso, considerada como fruto 

de interesse de grupo de intelectuais na proposição de novas propostas de saúde, 

como forma de reafirmação intelectual. Como podemos verificar através dos relatos 

abaixo: 

―Eu acho que só a denominação. Saúde pública tem uma conotação mais 
conservadora, a coletiva eu acho que é mais um termo usado pelos 
sanitaristas da reforma sanitária. Eu acho que a diferença é essa.‖ 
Entrevistador 2 
 
―Acho que é só uma questão de vamos dizer de áreas de interesse, lutam, 
vamos dizer, políticas por afirmação diárias que é comum entre os 
intelectuais.‖ Entrevistador 9 
 
―Isso [saúde coletiva] é uma organização acadêmica, mas que na verdade 
tá conceituando uma prática que é da saúde pública que também tem suas 
concepções que bebem nas fontes de várias disciplinas, mas ao meu ver 
não há diferença entre elas, saúde pública e saúde coletiva.‖  
Entrevistador 12 
 

Forattini (1983:69) concorda com tal compreensão e esclarece que 

[...] a nova expressão "saúde coletiva", cujo significado, salvo melhor juízo, 
a simples consulta a um bom dicionário a coloca na inapelável sinonímia de 
"Saúde Pública.‖ A menos que pretenda se referir ao conceito ecológico do 
"coletivo" como "multidão" e não como "população.‖ Mesmo assim, seria 
apenas um restrito campo da última.  
 

O mesmo autor ainda enfatiza ao se posicionar contra a criação de novos 

rótulos, pois para ele não é através dessa atitude que se estimulará o 

desenvolvimento de estudos com fins da melhoria das condições de saúde da 

população.  

Outra reflexão apontada por essa subcategoria está no fato de lembrar que a 

Saúde Pública de hoje, ou seja, a ―nova saúde pública‖ se caracteriza por mudanças 

teóricas e práticas, norteadas pelos Determinantes Sociais da Saúde, quando 

comparada com o modelo tradicional da antiga Saúde Pública. Por isso, a defesa da 

sua proximidade conceitual com a Saúde Coletiva:  

―Uma nova saúde pública com a perspectiva de uma saúde pública, 
considere outras dimensões de práticas, inclusive centradas na dimensão 
da formação de saúde, no reconhecimento de determinações sócio-
ambientais e na atuação sobre esses determinantes mais especificamente 
no setor saúde. A nova saúde pública pra mim ela chega muito próxima 
daquilo que é o entendimento hoje do campo da saúde coletiva. Então, não 
tem muita distinção em relação a isso.‖ Entrevistador 7 

 

Paim e Almeida Filho (1998) comentam que a crise da saúde pública passa a 

ser percebida de modo diferente pelos sujeitos inseridos neste campo social, 

desencadeado em medidas, como por exemplo, o da Organização Panamericana de 
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Saúde (OPAS) em reavaliar a ―teoria e prática da saúde pública‖, ou até mesmo 

propor uma ―nova saúde pública.‖ Contudo, é interessante frisar que dentre os 

movimentos democráticos, apenas no Brasil a recomposição do campo da saúde 

denominou-se de saúde coletiva (L‘ABBATE, 2003). 

Tal reflexão nos remete a outra problemática apontada pelos difusores que se 

caracteriza pela ausência de identidade no campo da saúde no contexto 

internacional. Isto pelo fato do termo ―Saúde Coletiva‖ não representar uma distinção 

conceitual com a Saúde Pública nesse contexto, sendo confundida com a Saúde das 

populações quando traduzida para o inglês. Stotz (2001) confirma tal preocupação 

ao comentar que na língua inglesa tais termos são equivalentes. O que nos leva a 

reflexão sobre quais seriam os reais interesses políticos e/ou sociais que justifiquem, 

de fato, a construção de um novo termo, unicamente brasileiro, sem nenhuma 

representatividade internacional. 

Para finalizar, cabe ressaltar a dificuldade relatada por alguns entrevistados em 

relação à diferenciação ou não entre tais temáticas.  

 
5.1.3 Identidade conflitante 
 

Verificamos, através dos depoimentos dos entrevistados, que existe uma 

indefinição na identificação dos difusores da promoção de saúde entre a Saúde 

Pública ou Saúde Coletiva. Isso se justifica ao observarmos, nos depoimentos, uma 

heterogeneidade de respostas além dessa problematização. O que ocorre é a 

identificação desde as duas opções, como também, com outras opções relatadas 

por eles como, por exemplo, a identificação com a PS. De fato, percebemos que 

mais da metade dos difusores se identificam com a Saúde Coletiva, justificando sua 

escolha pela proximidade com as ciências sociais e com a área acadêmica. Isso 

pode ser constatado a partir dos seguintes trechos: 

―[Eu sou] da Saúde Coletiva, porque eu penso que abordagem que eu 
trabalho incorporando principalmente o instrumental das ciências sociais, 
dialoga mais com o campo da saúde coletiva.‖ Entrevistador 3 
 
―Eu acho que eu sou das duas [Saúde Pública e Saúde Coletiva]. Porque o 
entendimento é o entendimento comum, a gente poderia chamar o campo 
da nova saúde pública. Obviamente eu não sou do campo da saúde pública 
tradicional do começo do século, mas na verdade o campo da saúde pública 
ou da saúde coletiva no meu entender é próximo.‖ Entrevistador 7 
 
―Eu num faço essa diferenciação, se eu tivesse que dizer a que eu me 
alinho, eu me alinho à saúde pública.‖ Entrevistador 9 
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―Eu me considero mais da promoção da saúde, do campo da promoção da 
saúde.‖ Entrevistador 2 
 

Dessa forma, constatamos que essa categoria vem enfatizar a problemática da 

indefinição conceitual apresentada anteriormente, demonstrando o reflexo dessa 

problemática na construção da identidade profissional. Mesmo ocorrendo a 

predominância em relação à saúde coletiva, as justificativas não são suficientes para 

argumentar a sua escolha em contrapartida à saúde pública.  

É interessante frisar, que o surgimento da PS enquanto possibilidade de 

identidade profissional, mesmo sendo relatado por apenas dois difusores, nos 

possibilita inferir que a indefinição conceitual expressa na forma dual entre a saúde 

pública e saúde coletiva, pode estar favorecendo o distanciamento de tais difusores 

aos ―campos‖ historicamente reconhecidos no Brasil. 

Assim, a partir da entrevista com renomado sanitarista canadense, ao 

comentar que o futuro da PS consiste em sair do setor saúde, trabalhando, 

sobretudo, com o desenvolvimento humano, percebemos que há indícios sobre a 

formação de um novo campo de conhecimento de caráter interdisciplinar. Conforme 

o trecho abaixo:  

―And I also think in order to do that we have to move beyond health. We 
have to be talking more about human development.‖ Entrevistador 15 
 

Franco de Sá et al (2008:35) reafirmam tal reflexão ao abordar que a PS 

representa, sem dúvida,  

um campo novo para a produção de conhecimento, formação e prática, 
mas, antes de tudo, ela traz, em sua base, a mensagem de formação de 
―pontes‖: de intersetorialidade, interdisciplinaridade, prometendo uma 
abertura para a transetorialidade, a transdisciplinaridade, a 
transpessoalidade, enfim para a transcendência do setor da saúde. 

 

5.1.4 Promoção da Saúde como ferramenta de diferenciação entre a Saúde 

Pública e a Saúde Coletiva 

 

Ao refletirmos com os entrevistados sobre qual seria a relação da Saúde 

Pública e/ou Coletiva com a Promoção da Saúde, de imediato, identificamos nos 

discursos de 11 difusores, uma relação conceitual, e não de abrangência como 

pretendíamos com os questionamentos. Apenas seis difusores responderam sob a 

perspectiva da abrangência dessa relação. 

Do ponto de vista da relação conceitual, observamos, primeiramente em nove 

difusores, a argumentação que esclarece a proximidade dos fundamentos da PS, 
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difundidos internacionalmente, com o movimento de reforma sanitária brasileira, ou 

seja, com a Saúde Coletiva. Além do mais, tal proximidade é norteada pelo 

despertar de uma nova reflexão sobre saúde com base nos determinantes sociais. 

Vale salientar, que esse contexto foi explicitado durante a observação 

participante em alguns eventos da PS. 

 Ainda nessa perspectiva, tais difusores enfatizam a similaridade existente 

entre os princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde - SUS com o da PS, 

exemplificando através da estratégia da saúde da família como a política de maior 

vínculo com o discurso da promoção. Conforme os trechos das entrevistas abaixo: 

―A saúde coletiva trabalha-se com promoção da saúde, trabalha-se com 
questões vinculadas aos valores do SUS.‖ Entrevistador 8 
 
―Penso que a estratégia saúde da família é uma das políticas que muito se 
aproxima desse objetivo para a PS.‖ Entrevistador 1 

 
Essa relação entre a Saúde Coletiva e a Promoção da Saúde chama-nos a 

atenção, principalmente no relato de dois difusores cuja compreensão transita 

enquanto defesa da ‗proximidade‘ para ‗invenção‘, ou seja, os difusores entendem a 

PS como produto do movimento da reforma sanitária brasileira, cuja prática já era 

realizada desde muito cedo pelos sanitaristas brasileiros. Como podemos verificar 

através dos depoimentos abaixo: 

―Eu diria que nós sempre fizemos promoção da saúde, os sanitaristas 
brasileiros, o pessoal da reforma, da dita reforma sanitária brasileira. O 
pessoal que lutou por um processo de redemocratização desse país, pelo 
obscurantismo, contra o obscurantismo da ciência. Esse pessoal sempre 
fizeram PS no sentido de trabalhos ligados ao desenvolvimento local, ao 
desenvolvimento comunitário, ao chamado desenvolvimento integrado, 
local, sustentável. Esses trabalhos são importantes e que fizeram um 
gancho entre princípios defendidos entre nós e a comunidade mais ao 
norte, particularmente a comunidade canadense.‖ Entrevistador 10 
 
―A Saúde Pública não faz uma leitura sofisticada da promoção que nós 
começamos inventar aqui no Brasil, que a Saúde Coletiva inventou. A 
Saúde Coletiva inventou essa discussão da Determinação Social do 
Processo saúde-doença que isso é a promoção, mas a saúde Coletiva 
nunca chamou isso de promoção. A Saúde Coletiva chamou isso muito 
mais de uma visão digamos paradigmática crítica da saúde.‖  
Entrevistador 11 
 

A partir dessa descrição feita pelos difusores, notamos a necessidade de 

estabelecer uma identidade da PS com o movimento da reforma sanitária, ou seja, 

com o SUS, desviando a ideia da PS ser unicamente de origem internacional, e sim 

nacionalizada. 
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Todavia, Buss (2000), Buss e Carvalho (2009) e Carvalho (2008) afirmam que 

o conceito moderno de PS se desenvolveu, primeiramente, em países 

desenvolvidos, como por exemplo, no Canadá. Esses autores acrescentam que foi a 

partir da I Conferência Internacional de Promoção da Saúde realizada em Ottawa, 

em 1986, que ocorreu a introdução desse conhecimento no Brasil, na década de 80, 

por intermédio da reforma sanitária. Assim, esses autores discordam da ideia de que 

a PS possa ter sido desenvolvida concomitante no Brasil. Vale salientar que em 

1946, a expressão Promoção da Saúde já era citada, por Henry Sigerist, como uma 

das quatro tarefas essenciais da medicina, ao lado da prevenção de doenças, 

recuperação de enfermos e reabilitação (BUSS, 2000). 

De fato, não podemos questionar a coerência entre os princípios fomentados 

pela PS com os objetivos do movimento da reforma sanitária. Isso se constata ao 

comparar os princípios da promoção norteados pela Política Nacional de Promoção 

da Saúde (BRASIL, 2006) aos do SUS, em que se identifica a equidade, 

participação social, intersetorialidade, integralidade entre outros direcionamentos 

comuns como os determinantes sociais. Outro exemplo está no artigo 196 da 

Constituição Brasileira de 1988, que torna constitucional a proximidade da PS com 

uma das principais conquistas da reforma sanitária, que consiste em entender a 

saúde 

 [...] como direito de todos e dever do estado garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (grifo nosso) 
 

Além disso, três dos difusores acrescentam que o discurso da PS é 

compreendido de forma preventivista e comportamentalista pela saúde pública, 

demonstrando essa diferenciação de abordagem conceitual com a saúde coletiva. 

Conforme exemplifica os trechos das entrevistas abaixo: 

―Acho que ela se torna prevenção pra mim na saúde pública quase sempre.‖ 
Entrevistador 13  
 
―A Saúde pública se alimenta muito do modelo clássico de Levell Clarck, 
[que consiste na] prevenção primária, prevenção secundária e prevenção 
terciária [...] Eu acho que a Saúde Pública vê promoção como prevenção 
primária, vê como proteção e como prevenção, [ ] vacina é promoção.‖ 
Entrevistador 11 
 

Com base nessa colocação, Stotz (2001) afirma que a PS passa a ser critério 

de diferenciação entre a saúde pública e saúde coletiva no Brasil, pois para o autor 

não existe essa diferenciação na língua inglesa. Assim, 
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na tradição da saúde pública, a promoção da saúde está centrada nos 

estilos de vida saudáveis. Estilos de vida saudáveis são hábitos pessoais 
discretos e independentemente modificáveis. Constituem, no jargão 
epidemiológico, fatores de risco. Tem a força da evidência do senso 
comum, quer dizer, da compreensão da sociedade como resultado das 
crenças, decisões e ações dos indivíduos que ―pertencem‖ a ela. (p.29, grifo 
nosso) 
 

Já na tradição da Saúde Coletiva, o autor argumenta que o conceito e a 

prática da PS – dentre as quais as atividades educativas em saúde - são 

compreendidas com base na 

(...) defesa das condições de vida e de saúde e às perspectivas de bem-
estar da população. Devem favorecer os processos de redistribuição da 
propriedade e da renda, de ampliação (e diferenciação) da (na) proteção 
social, de busca de uma nova escolarização requerida pelos mercados de 
trabalho etc. Estes são âmbitos da existência de vastos grupos sociais, 
senão da maioria de nossa sociedade, caracterizada pela vulnerabilidade 
social. (p.30) 
 

Segundo Teixeira (2002), a proximidade do entendimento da promoção sob a 

perspectiva preventivista, inicia-se na década de 60, quando ocorre o resgate do 

termo PS que tem por base estimular hábitos e comportamentos saudáveis. Becker 

(2001) comenta que esse entendimento foi disseminado a partir do diagrama da 

história natural da doença, proposta por Leavell & Clarck, que insere a PS dentro da 

prevenção primária na saúde pública. Por isso, Andrade e Barreto (2004) relatam 

que é a partir desse momento que ocorre uma desconstrução da concepção de PS, 

ocasionando uma confusão conceitual por reduzir o alcance pretendido por Sigerist 

em 1946. 

Notamos que essa confusão conceitual acaba sendo acolhida pela saúde 

coletiva que a utiliza como instrumento para justificar a diferenciação com a saúde 

pública. Partindo do pressuposto de que o olhar da saúde coletiva em relação à PS 

se conjectura com base no desenvolvimento social, diferentemente da saúde pública 

rotulada no modelo biomédico, apóia-se a ideia de PS enquanto produto da saúde 

coletiva. 

É interessante frisar que mesmo o SUS sendo produto de um movimento 

social denominado reforma sanitária brasileira, e sendo constatada a proximidade 

com a PS, ainda se evidenciam incoerências conceituais ou reducionismo teórico 

como as retratada por Andrade e Barreto (2004), ao explicar que o artigo 196 da 

Constituição Brasileira de 1988 e na Lei 8.080/90 (art. dois e três), o conceito de PS 

aparece como um sinônimo de um tipo de ação de saúde. 
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Assim, ao entendermos o contexto circunscrito pelo despertar da reforma 

sanitária brasileira e do movimento ideológico da PS canadense, observamos que 

todos eles apresentam como pano de fundo a crise da saúde pública, retratado pelo 

esgotamento do paradigma biomédico e pela necessidade de se refletir sobre o 

pensar e o fazer sanitários. Escorel et al (2008) acrescentam a esse contexto de 

crise, os efeitos negativos da medicalização, a elitização da prática médica e a 

inacessibilidade dos serviços médicos às grandes massas populacionais. Por isso, 

encontramos na literatura reflexões como as de Paim e Almeida Filho (1998) em 

relação à possibilidade da saúde coletiva ser a ‗nova saúde pública‘, como também, 

comentários de Carvalho (2004) que considera o movimento da PS como principal 

eixo da ‗nova saúde pública‘.  

Isso nos possibilita inferir que essa ‗rivalidade‘ entre a saúde coletiva e o 

movimento da PS, no Brasil, pode ser entendida sob a perspectiva de demonstrar a 

completude do movimento da reforma sanitária brasileira como estratégia para a 

crise da saúde pública internacional. 

Dessa forma, concluímos que assim como na categoria indefinição conceitual 

entre saúde pública e saúde coletiva evidenciou uma inconsistência argumentativa 

para justificar que a ―Saúde Coletiva brasileira‖ represente, de fato, outra Saúde 

Pública que não é praticada alhures, não há argumentos coerentes para considerar 

a PS como produto da saúde coletiva. 

Outra reflexão apontada por três dos difusores consistem na diferenciação 

entre a PS em relação à saúde coletiva, argumentando que a promoção apresenta 

um olhar mais amplo, baseado no desenvolvimento humano integral, como também 

uma maior facilidade em sair do setor saúde e, consequentemente, possibilitar uma 

maior intersetorialidade. Como podemos verificar através do depoimento abaixo:  

―Acho que a promoção mais fortemente do que a Saúde Coletiva. Ela trouxe 
essa discussão da parte do ator social, da intersetorialidade, da 
sustentabilidade, da questão da política pública integrada, de uma agenda 
mais forte e a Saúde Coletiva por mais que ela dialogue com outros campos 
para fora dos serviços de saúde, ela no Brasil tá muito dentro do setor 
saúde.‖ Entrevistador 11 
 

A partir dessas reflexões, constatamos contradições argumentativas entre as 

opiniões de alguns difusores, como por exemplo, na afirmação anterior da promoção 

enquanto produto da saúde coletiva e posteriormente a descrição de diferenças 

entre as mesmas. Sendo assim, além de dar apoio às conclusões anteriores, há 

ausências de argumentos coerentes para considerar, de fato, a PS como produto da 
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saúde coletiva. Essa reflexão apresenta pontos que permeiam o debate sobre a 

abrangência desses conhecimentos. 

Esse entendimento entra em congruência com o pensamento de quatro 

entrevistados que inserem a PS no guarda-chuva da saúde coletiva, sendo assim, 

compreendida como núcleo temático dentro desse campo do saber. Para os que não 

estabelecem essa diferenciação entre saúde pública e saúde coletiva, a PS passa a 

ser inserida dentro da saúde pública.  

Além disso, observamos também nos discursos que a PS apresenta sinais de 

alforria do campo da saúde coletiva e saúde pública, o que justifica para dois dos 

difusores, considerá-la mais abrangente quando comparada à saúde pública e à 

saúde coletiva. Vejamos: 

―Eu atualmente ainda vejo da forma que nós trabalhamos, a promoção da 
saúde ela ainda tá dentro do guarda-chuva da saúde coletiva, da saúde 
pública, mas eu acho que nós vamos conseguir, assim, ao longo do tempo, 
talvez, criar o espaço diferenciado da promoção da saúde.‖ Entrevistador 4 
 
―Eu acho que a promoção de saúde na relação que ela estabelece hoje com 
os princípios do SUS e com a prática, é colocada neste grande campo da 
saúde publica no Brasil.‖ Entrevistador 7 

 

Podemos dizer que a utilização do termo Saúde Coletiva se estabeleceu com 

a finalidade de fomentar um novo campo científico com uma orientação teórica, 

metodológica e política que privilegia o social como categoria analítica (NUNES, 

1996 apud CAMPOS, 2000).  Assim como, Franco de Sá et al (2008:35) abordam 

que a PS representa, sem dúvida, 

 Um campo novo para a produção de conhecimento, formação e prática, 
mas, antes de tudo, ela traz, em sua base, a mensagem de formação de 
―pontes‖: de intersetorialidade, interdisciplinaridade, prometendo uma 
abertura para a transetorialidade, a transdisciplinaridade, a 
transpessoalidade, enfim para a transcendência do setor da saúde. 
 

Além disso, Llona Kickbush (1994 apud FRANCO DE SÁ et al, 2008) afirma 

que PS 

[..] não é o trabalho social da medicina pelo qual se podem conseguir 
alguns dólares extras. Realmente trata-se de uma nova saúde pública, um 
novo tipo de saúde pública baseada nos determinantes da saúde. (p.29) 

 

Independente de tais linhas de conhecimentos surgirem como contraponto à 

crise da saúde pública, tanto Foratinni (1983) quanto Nunes (2000) consideram a 

saúde pública enquanto campo tradicional de prática e conhecimento na área da 

saúde. 

Sendo assim, surge o seguinte questionamento: o que de fato podemos 

considerar enquanto campo ou núcleo de conhecimento na área da saúde? Será 
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que a utilização do termo campo tornou-se coloquialmente conhecido a ponto de não 

se questionar a coerência entre o teor teórico inserido no termo com as diversas 

abordagens de conhecimento? 

 Partindo das reflexões direcionadas por Campos (2000), compreendemos 

que ―a institucionalização dos saberes e sua organização em práticas se daria 

mediante a conformação de núcleos e de campos.‖ Para o autor, 

Núcleo [seria] como uma aglutinação de conhecimentos e como a 
conformação de um determinado padrão concreto de compromisso com a 
produção de valores de uso. O núcleo demarcaria a identidade de uma área 
de saber e de prática profissional; e o campo, um espaço de limites 
imprecisos onde cada disciplina e profissão buscariam em outras o apoio 
para cumprir suas tarefas teóricas e práticas. (p.220) 
 

Partindo desse referencial teórico, concluímos que a compreensão enquanto 

campo ou núcleo da PS variará de acordo com a interpretação que os 

entrevistadores considerem sobre a magnitude dessa temática. Vale salientar, que 

devido à indefinição conceitual sobre saúde pública e saúde coletiva, a inserção da 

PS pode ser entendida tanto dentro do guarda-chuva da saúde coletiva quanto da 

saúde pública, conforme evidenciado nos relatos dos difusores.  

Rabello (2010:65) concorda com a compreensão da PS enquanto núcleo ao 

apresentar o conceito de saúde pública de George Rosen (1994) que consiste ―na 

consciência desenvolvida, por parte da comunidade, da importância de seu papel na 

PS, prevenção e tratamento de doenças.‖ 

Por fim, o despertar da compreensão da PS enquanto campo de 

conhecimento pode ser entendido como projeção desse saber para fora do setor 

saúde, direcionando a formação de um campo diferencial que objetive trabalhar com 

o desenvolvimento humano integral.  

 

5.2  EIXO TEMÁTICO: PROMOÇÃO DA SAÚDE 
 

Nessa próxima etapa da análise das entrevistas, objetivamos compreender as 

concepções de Promoção da Saúde relatadas pelos difusores da PS no Brasil, como 

também, estabelecer uma linha de coerência com as suas respectivas respostas a 

cerca da importância dessa temática. Além disso, pretendemos identificar quais das 

competências da PS, descritas pelo Consenso de Galway, são conhecidas pelos 

difusores.  
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Assim, a partir da análise dos discursos sobre esses questionamentos, 

destacamos o surgimento das seguintes categorias, apresentadas detalhadamente 

após o esquema didático referente aos resultados desse eixo temático.  

 
5.2.1 Esquema didático referente à análise do eixo temático: Promoção da 

Saúde1 

                                            
1
 PS.: Utilizamos diferentes intensidades de sombreamento como estratégia para destacar a força 

argumentativa das categorias e subcategorias evidenciadas durante a análise dos dados. 
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5.2.2 Promoção da Saúde compreendida sob a perspectiva social 

 

Contatamos, após a análise das entrevistas, que mesmo ocorrendo o 

aparecimento de diversas concepções, percebemos, em onze dos difusores, a 

predominância da abordagem social enquanto ferramenta teórica para a 

compreensão da PS. Todavia, vale salientar que o direcionamento dessa 

abordagem se diferencia entre os difusores, culminando no aparecimento de 

diversas concepções, dentro dessa subcategoria, que inquestionavelmente 

convergem direto ou indiretamente para o social. 

Assim, dentro dessa subcategoria, destacamos a compreensão da PS 

enquanto imperativo ético, ou seja, a saúde entendida como direito social. É 

Interessante frisar que esse entendimento se diferencia de um referencial de 

caridade, e assume no seu discurso a defesa pro cidadania. Conforme destacado 

pelos trechos abaixo: 

―A promoção [...] é um imperativo ético [...] em termos de convivência de 
direitos humanos, de felicidade, de igualdade de promover e 
empoderamento das populações, dos gestores [e] também dos municípios 
[e] das nações.‖ Entrevistador 2 
 
―Primeiro o imperativo ético restabelecer então aquela expressão do marco 
civilizatório. Saúde como direito e como uma concepção ampliada de saúde 
e uma concepção afirmativa de saúde e saúde é mais do que não estar 
doente.‖ Entrevistador 12 
 
―Um aspecto muito importante que eu não tinha falado da promoção da 
saúde que é o aspecto realmente da cidadania, quando eu falo de 
promoção da saúde com os meus estudantes eu falo ―é ser cidadão!‖ 
Entrevistador 4 
 

De fato, essa concepção não remete a nenhuma surpresa conceitual, pois a 

maioria dos difusores entrevistados nesta pesquisa são membros do Grupo 

Temático de Promoção da Saúde da Associação Brasileira de Pós-graduação em 

Saúde Coletiva (ABRASCO), que dissemina o entendimento sobre PS com base no 

imperativo ético. Segundo esse grupo temático (2003), a PS é entendida como  

o imperativo ético de responder às necessidades sociais no marco dos 
direitos universais fundamentais, entendendo-se o direito à saúde como 
expressão direta do direito fundamental à vida. A resposta às necessidades 
sociais derivadas dos direitos se totaliza no enfrentamento dos 
determinantes sociais da saúde e da qualidade de vida. 
 

Essa concepção resgata os preceitos da Constituição Federal de 1988, que 

apresenta como responsabilidade do Estado: 

a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de 
todos e a construção de uma sociedade solidária sem quaisquer formas de 
discriminação. ―Tais objetivos marcam o modo de conceber os direitos de 
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cidadania e os deveres do Estado no país, dentre os quais a saúde 
(BRASIL, 1988). 
 

Em contrapartida, fica o questionamento sobre o porquê dessa concepção ter 

sido citada por apenas três difusores dessa subcategoria, já que é um conceito em 

consenso pelo GT.  Dessa forma, podemos inferir que tal concepção ainda não é 

entendida ou conhecida  por todos os membros desse grupo. 

Também verificamos nessa subcategoria, a proximidade da PS aos 

determinantes sociais, possibilitando a construção de um olhar para saúde com base 

numa concepção ampliada, que se posicione além da enfermidade. Além disso, a 

abordagem social também é percebida na construção de concepções reflexivas, 

como por exemplo, enquanto projeto de vida, capaz de proporcionar reflexões no 

campo da atitude, despertando o indivíduo para uma nova forma de ver o mundo e a 

saúde, com a finalidade do desenvolvimento humano integral.  Como podemos 

verificar através dos depoimentos abaixo: 

―Eu aproximo a promoção da Saúde Coletiva. Eu aproximo a promoção da 
questão dos Determinantes Sociais da Saúde.‖ Entrevistador 3 
 
―A promoção, eu acho que é uma guinada muito grande do olhar, do 
entendimento, da questão da saúde, como um meio para o desenvolvimento 
humano integral. [...] [É um] projeto de mundo, tem o idealismo, tem um 
paradigma novo de uma nova forma de ver o mundo e a saúde, onde as 
pessoas decidem, onde as pessoas se juntam pra querer mudar a vida das 
outras pessoas. E essas pessoas que a gente fala, são pessoas da 
comunidade, pessoas simples, de pouca escolaridade, mas que tem muito 
conhecimento local.‖ Entrevistador 2 
 

Acosta e Duarte (2007) comentam que a definição de PS traz enraízada em 

sua base conceitual uma concepção ampla do processo saúde-doença, com ênfase 

nos determinantes sociais. Donald Nutbeam (1986 apud FRANCO DE SÁ, 2008) 

reafirma tal comentário ao entender a PS como ―processo segundo o qual os 

indivíduos e as comunidades passam a ter maiores condições de exercer um maior 

controle sobre os determinantes da saúde e, dessa forma, melhorar o seu estado de 

saúde.‖ Assim como o GT de PS, ao definir a PS a partir de 

(...) uma estratégia potente de ampliação do debate acerca da saúde e seus 
múltiplos determinantes, fortalecendo a construção de uma agenda 
eticamente comprometida com a transformação social.  
GT da ABRASCO (2005). 
 

Dessa maneira, é notória a proximidade da compreensão da PS tanto pelos 

entrevistados quanto na literatura em relação aos determinantes sociais. Todavia, a 

colocação de um dos difusores sobre os determinantes sociais, possibilitam 

reflexões que justificam o seu destaque:  
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―A promoção da saúde no Brasil é fundamental porque vai colocar (...) essa 
relação sobre as condições de vida, por isso essa vitalidade toda da 
discussão de determinantes sociais de saúde. O que pra mim é um 
problemão, mas tem ganhos também, porque é problemático pra mim das 
ciências sociais (...) (já que) as ciências sociais não têm determinantes, a 
gente vai lidar com outra ordem de modulação dos fenômenos sociais.‖ 
Entrevistador 12 
 

Segundo o trecho da entrevista acima, observamos, no discurso do difusor, 

uma preocupação com o termo ‗determinantes sociais‘, por considerar que nas 

ciências sociais não se trabalha essa compreensão. Entretanto, o difusor não deixa 

evidente o motivo pelo qual considera o termo um ‗problemão‘, o que possibilita o 

despertar de algumas reflexões.  

Partindo desse direcionamento problematizador, Ferreira (2004) expõem, no 

dicionário Aurélio, o significado da palavra determinante como sendo algo que 

‗determina‘, ou seja, uma vez presente um determinado fator, o indivíduo está 

determinado a sofrer as suas consequências. Partindo dessa reflexão, concluímos 

por dedução que essa compreensão retira do indivíduo a possibilidade de 

transformação social, e surge então o seguinte questionamento: será que o termo 

determinante sociais é apropriado para se trabalhar com a promoção da saúde? Tal 

questionamento passa a ser respondido a partir do momento em que se constata 

que essa terminologia assume uma compreensão com base na ideia de risco. E 

sendo assim, sua intervenção se norteia pela prevenção, objetivando evitar a 

proximidade dos fatores de risco sociais à saúde dos indivíduos para que não se 

estabeleçam consequências determinantes.  

Melo (2000), GT da ABRASCO (2005) e Acosta e Duarte (2007) destacam a 

dinâmica das transformações sociais como característica inerente à PS, estando 

coerente com a concepção de alguns difusores enquanto projeto de vida capaz de 

estimular o desenvolvimento humano integral. Notamos que esse entendimento é 

incoerente em relação à ideia de risco, nos possibilitando inferir que o termo mais 

apropriado seria condicionantes sociais, pois uma vez interferindo neles, resgatamos 

a possibilidade de desenvolvimento e autonomia do indivíduo. 

Por fim, ainda sob a abordagem social, podemos citar, mesmo sem destaque, a 

compreensão da PS enquanto movimento social e de ideias para se repensar a 

saúde, fomentada pela articulação de saberes, que enfatiza a responsabilidade de 

todos, inclusive do estado, pela saúde. Isso pode ser evidenciado a partir do 

seguinte trecho: 
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―Eu acho que é um movimento de ideias, um movimento social de pensar 
uma outra alternativa pra fazer frente aos padrões de consumo de 
reprodução da sociedade capitalista, um contra-movimento.‖ 
Entrevistador 13 

 

Castiel (2004) argumenta que devido à polissemia do termo PS, observam-se 

em suas bases teóricas tendências conservadoras e reformistas.  Para os 

reformistas a PS é percebida como estratégia para criar mudanças na relação entre 

cidadãos e o Estado, pela ênfase em políticas públicas e ação intersetorial, ou ainda, 

pode constituir-se numa perspectiva libertária que busca mudanças sociais mais 

profundas - como são as propostas de educação popular.  

Dando continuidade a análise, observamos que evidenciou-se, nos discursos 

de nove difusores, a compreensão da Promoção da Saúde enquanto meio, 

destacando o aspecto como estratégia organizacional para proporcionar, 

geralmente, qualidade de vida à população. Além disso, mesmo sem destaque, 

aparece o entendimento como processo de trabalho na saúde coletiva e como 

campo ideológico de disputa de poder, considerando-a como meio capaz de 

estabelecer o primeiro confronto diante da medicalização da sociedade. Como 

podemos verificar através dos depoimentos abaixo: 

―É um conjunto de estratégias da Saúde Coletiva que visam favorecer à 
qualidade de vida na perspectiva da justiça social.‖ Entrevistador 3 
 
―Como o campo da promoção se transforma num campo ideológico de 
disputa, então vai disputar poder, também vai disputar hegemonia.‖ 
Entrevistador 11 
 
―A promoção da saúde, a meu ver, é uma arena que coloca primeiro esse 
confronto com a medicalização da sociedade.‖ Entrevistador 12 
 

A partir dessa concepção apresentada pelos difusores, destacamos enquanto 

característica da PS, o planejamento estratégico direcionado para concretização 

desse saber na prática profissional e no desenvolvimento da comunidade. Isso pode 

ser visto na Carta de Ottawa (WHO,1986:01) quando apresenta a PS ―como 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de 

vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo‖. 

Outro ponto suscitado, consiste no aspecto político como ferramenta 

argumentativa na defesa de seus princípios norteadores, por isso a relação 

estabelecida enquanto meio, seja enquanto campo ou arena ideológica de disputa 

de poder. Bydlowski, Westphal e Pereira (2004) e Carvalho (2004) destacam que 

nessa arena política e ideológica a PS defende uma ―mudança de enfoque, 

conceitos e formas de atuar, com o intuito de vencer a fragmentação e a 
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hiperespecialização, inseridos pelo paradigma biomédico. A autora Restrepo (2001) 

argumenta que a PS procura o equilíbrio entre o bem-estar e a qualidade de vida 

com a prevenção e a cura de doenças, evitando o surgimento de outro processo 

hegemônico. Trevor Hancock (1994 apud FRANCO DE SÁ, 2008:29) reconhece a 

importância da política e do poder, ao afirmar que a PS é a ―boa saúde pública que 

reconhece as relações entre a saúde, a política e o poder.‖  

Outra subcategoria evidenciada, em seis dos difusores, é o entendimento da 

promoção da saúde com base em seus princípios, principalmente o da 

autonomia e do empoderamento. Também identificamos a relação com a equidade, 

integralidade, intersetorialidade, participação e sustentabilidade. Essa subcategoria 

possibilita uma reflexão de que existe uma dificuldade, para alguns difusores, em 

conceituar a PS, necessitando recorrer aos seus princípios para facilitar a sua 

compreensão na prática. Vejamos os depoimentos:  

―A promoção da saúde seria uma compilação desses princípios e valores 
em ações populacionais voltadas para a qualidade de vida da população, 
mudança de hábito.‖ Entrevistador 8 
 
―Promoção da saúde são ações que você desenvolve de maneira não 
verticalizada, mas transversal aonde você atua com profissionais de várias 
áreas com valores e princípios que trabalha com autonomia, 
empoderamento, participação, equidade, principalmente a sustentabilidade 
de ações, intersetorialidade.‖ Entrevistador 4 
 

Akerman et al (2002) comentam que em 1998, foi publicado o Relatório 

Health Promotion Evaluation: Recommendations to Policymakers pelo Escritório 

Regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS), que justificava 

que a implementação do conceito de PS, referenciado pela Carta de Ottawa, 

dependeria de ações que sejam empowering, participativas, holísticas, intersetoriais, 

equânimes, sustentáveis e multi-estratégicas. Com isso, constatamos a importância 

de tais princípios para direcionar uma ação coerente e efetiva na perspectiva da PS 

que, conforme Chiesa (2005) objetivam a diminuição das iniquidades e 

fortalecimento da população. 

Boff (2003 apud CHIESA, 2005) defende a importância da autonomia como 

meio para a conquista da saúde, pois, segundo o autor, essa estratégia é 

fundamental para o enfrentamento das dificuldades vivenciadas no processo saúde-

doença. Bydlowski, Westphal e Pereira (2004:17) reafirmam a importância da 

autonomia, ao comentarem a conquista do empoderamento da população, 

entendendo-o como ―processo de capacitação que habilite a população a exercer o 
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controle de seu destino, promovendo a melhoria das suas condições de vida e 

saúde.‖ 

De fato, aproximar a compreensão da PS aos seus princípios permite com 

que se vislumbre a dimensão conceitual com maior facilidade na prática. Todavia, a 

restrição do olhar sob essa perspectiva pode ocasionar ações desconexas ao 

objetivo da transformação social. 

Ainda nessa categoria, cinco difusores entendem a PS na forma infinitiva, ou 

seja, como “promover saúde.” Essa subcategoria suscita reflexões, principalmente 

pelo fato de perceber nos discursos uma apropriação de ações tanto preventivista ou 

de promoção da sua prática.  Entretanto, percebemos que esse entendimento é, às 

vezes, intencional, por considerar problemático esse excesso de discurso em 

detrimento de pouca praticidade, ou mesmo, pela dificuldade na distinção conceitual 

entre PS e prevenção.  Isso pode ser constatado a partir dos seguintes trechos: 

―Eu prefiro falar no infinitivo do que no substantivo. Eu falo em promover 
saúde, eu estou mais interessado em promover saúde do que na promoção 
da saúde.‖ Entrevistador 11 
 
―É promover a ponto de que a pessoa se torne cidadão saudável, sem 
precisar procurar posteriormente a parte curativa. Promover a saúde, fazer 
com que a pessoa fique saudável e se não ficar se torne e se já está que 
continue que melhore.‖ Entrevistador 5 
 

Souza e Grundy (2004) destacam a necessidade do aprofundamento da 

diferenciação entre os conceitos de promoção e de prevenção que muitas vezes são 

abordados como se fossem sinônimos, ocasionando confusões até mesmo entre os 

profissionais de saúde.  

Czeresnia (2003) acrescenta que uma das consequências dessa 

incompreensão são as dificuldades na operacionalização dos projetos da PS. 

Exemplo disso pode ser evidenciado na própria Política Nacional de Promoção da 

Saúde (BRASIL, 2006), ao perceber que suas ações prioritárias consistem em ações 

preventivistas, como por exemplo, na promoção de hábitos alimentares saudáveis e 

atividade física; cessação e prevenção do tabagismo; redução da morbimortalidade 

devida ao abuso de álcool e outras drogas; prevenção de acidentes de trânsito. 

Todavia, notamos em alguns dos difusores que, mesmo demonstrando 

conhecimento teórico sobre a distinção entre promoção e prevenção, apresentam-se 

cansados em relação ao excesso de discussão teórica, mas de pouca praticidade, 

justificando assim, o fato de estarem preocupados mais com promover saúde do que 

com a PS. Essa reflexão pode ser complementada a partir do comentário da maioria 
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dos difusores que apontam essa problemática como uma das críticas principais ao 

desenvolvimento da PS, conforme evidenciado nos discursos abaixo: 

―As críticas que eu tenho mais ouvido é justamente [...] muito discursiva, 
muito epistemológica, mas de pouca operacionalização e inviabilização.‖ 
Entrevistador 1 
 
―Acho que falta [...] uma capacidade de responder a problemas concretos. 
Eu acabo assumindo um pouco essa crítica, a gente reclama, a gente fala 
[...] que o setor saúde enxuga gelo, mas a gente [também] tá demorando 
muito. [Estamos] muito no discurso.‖ Entrevistador 13 
 

Por fim, três dos difusores enfatizam, em suas entrevistas, a polissemia da PS 

no contexto Brasileiro, argumentando sobre a importância de especificar de qual 

promoção se está falando para, assim, facilitar a sua compreensão e evitar confusão 

conceitual.  Resumidamente, constatamos que a concepção de PS transita ora sob a 

perspectiva teórica, em outros momentos se confunde com a prática e, por fim, se 

estabelece como olhar reflexivo. De acordo com o trecho da entrevista abaixo: 

―Não existe uma promoção da saúde única.‖ Entrevistador 9 
 

Czeresnia (2003) concorda com tal colocação e comenta que a multiplicidade 

de concepções e a polissemia do termo retratam a impossibilidade de definições 

unívocas ou de relações unilineares, direcionado para a multideterminação e a 

complexidade do objeto.  

 

5.2.3 Importância baseada no direcionamento da concepção de Promoção da 

Saúde 

 

Identificamos em 12 dos difusores o direcionamento do olhar para saúde 

objetivando potencializar o desenvolvimento social enquanto importância 

predominante da promoção da saúde. Esse entendimento se configura dentro da 

linha de raciocínio teórico apresentada pelos difusores na categoria anterior 

denominada de ―Promoção da Saúde compreendida sob a perspectiva social‖, 

enfatizando o aspecto social na construção do discurso vinculado à PS.  

Assim, dentro dessa subcategoria encontramos, em cinco dos difusores, a 

importância em viabilizar o preceito constitucional Brasileiro, que seria o 

cumprimento dos direitos inerentes ao reconhecimento da cidadania, embasado no 

imperativo ético.  Ainda pelo mesmo número de difusores, ficou evidente a 

importância da conscientização para a necessidade da mobilização social, apoiando 

a organização de redes sociais, desencadeadoras do despertar de indivíduos 
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ativadores de um novo processo de mudança na comunidade. Partindo desse 

pressuposto, há a necessidade de viabilizar oportunidades para o desenvolvimento 

da autonomia e empoderamento da comunidade, enfatizando que para isso 

necessita-se de ações baseadas na integralidade e na intersetorialidade. 

Outro ponto acrescentado por quatro dos difusores consiste na capacidade de 

possibilitar uma reflexão ampliada sobre saúde com base nos determinantes sociais, 

favorecendo a ampliação do conjunto das necessidades de que a população precisa 

para que de fato possua qualidade de vida. Vale salientar, que o termo qualidade de 

vida foi relatado por seis dos difusores enquanto importância da PS. Além disso, 

acrescentou-se ainda por dois dos difusores a possibilidade desse conhecimento 

facilitar o despertar de um cidadão feliz e saudável. Como podemos verificar através 

dos depoimentos abaixo: 

―A importância disso no Brasil é exatamente pra gente poder viabilizar um 
preceito constitucional que é a garantia dos direitos.‖ Entrevistador 7 
 
―Promoção de saúde tem os resultados: depois ele vai se mobilizar; ele vai 
reivindicar; ele pode inclusive mudar o seu status enquanto sujeito, status 
não social, mas status enquanto lócus.‖ Entrevistador 6 
 
―Promoção de saúde o que se quer é dar condições para que o sujeito 
tenha uma qualidade de vida melhor. Agora a qualidade de vida melhor 
depende muito de como o sujeito se reconhece como tendo a sua qualidade 
de vida, porque a gente sabe que a promoção de saúde abrange [diversos] 
aspectos: o sujeito tem que ter um transporte, tem que ter uma educação, 
uma alimentação, um saneamento, seu espaço físico, sua casa. Tudo isso! 
Agora, esses aspectos eles também são singulares.‖ Entrevistador 6 
 
―Busca um novo etos pra questão do viver em sociedade, do ser saudável e 
tudo das interações entre os indivíduos.‖ Entrevistador 13 
 
―Eu acho que a grande importância da promoção da saúde é que 
independente do país, dos problemas, do nível de desenvolvimento, [...] ela 
tem produzido outras formas de se refletir sobre o fazer saúde.‖ 
Entrevistador 4 
 

De fato, a coerência existente na construção dessa categoria com a anterior, 

deixa evidente a preocupação dos difusores em vincular a PS à questão da 

transformação social, destacando a participação ativa da população nesse processo, 

conforme descrito por Melo (2000). A OPAS/OMS (1990 apud FRANCO DE SÁ, 

2008:29) reafirma essa linha de pensamento ao entender a PS como 

[...] a soma das ações da população, serviços de saúde, autoridades 
sanitárias e outros setores sociais e produtivos, dirigidas ao 
desenvolvimento de melhores condições de saúde individual e coletiva. 
 

Além disso, conforme exposto pela Carta de Ottawa (1986), o processo de 

capacitação da comunidade é citado como estratégia para atuar na melhoria da 
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qualidade de vida e saúde do indivíduo.  Restrepo (2001) comenta que a PS procura 

o equilíbrio entre o bem-estar e a qualidade de vida, e a prevenção e a cura de 

doenças.  

Bydlowski, Westphal e Pereira (2004:17) concordam com o proposto por esses 

difusores e afirmam que a conquista do empoderamento da população se dá pelo 

―processo de capacitação que habilite a população a exercer o controle de seu 

destino, promovendo a melhoria das suas condições de vida e saúde‖. 

Por fim, Acosta e Duarte (2007) também concordam com o fato da PS facilitar 

reflexão ampla sobre o processo saúde-doença, acrescentando nessa perspectiva a 

inserção de valores como vida, saúde, solidariedade, democracia, cidadania, 

desenvolvimento, participação, parceria, entre outros. 

Além dessa subcategoria, sete dos difusores apontam como importante a 

capacidade de reorientar as práticas em saúde. Isso se daria tanto no âmbito do 

sistema de saúde, enquanto estratégia capaz de reorientar as ações de saúde, se 

posicionando como contraponto ao modelo biomédico, e defendendo a integralidade 

e a intersetorialidade na perspectiva de uma intervenção contextualizada, quanto 

valorizando a saúde e não apenas a doença. Vejamos:  

―O foco maior de atuação na perspectiva [da promoção da saúde] que a 
gente tem é de reorientar o modelo técnico assistencial, não para cura, não 
para o alívio da dor somente, mas também, mas para que as pessoas sejam 
mais saudáveis, mais felizes.‖ Entrevistador 1 
 
―Se as pessoas estivessem imbuídas do referencial da promoção da saúde, 
primeiro elas poderiam fazer seu trabalho não só pensando na doença, mas 
pensando na saúde. Isso já mudaria muito o rumo da atenção básica.‖ 
Entrevistador 14 
  

Bydlowski, Westphal e Pereira (2004:17) concordam com a colocação anterior 

ao reconhecer o processo da PS ―como uma mudança de enfoque, conceitos e 

formas de atuar, com o intuito de vencer a fragmentação e a hiperespecialização 

hoje existentes no mundo ocidental‖. 

Além disso, também se observa entre os países latino-americanos uma maior 

tendência em transitar o seu modelo de organização da assistência à saúde 

baseada, quase que prioritariamente em práticas centradas na doença, na 

assistência curativa, na intervenção medicamentosa em detrimento de outras que 

priorizam sua intervenção em práticas embasadas na prevenção e educação em 

saúde, sobretudo, objetivando a qualidade de vida (AYRES, 2002). 
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Por fim, mesmo sendo pouco citado, é interessante comentar a aproximação 

do aspecto econômico e a importância da PS, tanto para o sistema público, pois 

perceberá que investir na promoção trará menos gasto com doenças, como para as 

empresas privadas, que ao investirem na qualidade de vida dos seus funcionários 

obterão maior produção.  

Outra reflexão relatada por apenas um difusor seria a possibilidade da PS 

recolocar as questões da reforma sanitária em discussão, demonstrando a 

proximidade existente entre tais esferas de reflexão. Isso pode ser evidenciado a 

partir da seguinte afirmação: 

―Nós poderíamos eliminar uma parte posterior que seria a atenção a saúde 
e que a proteção e a promoção a saúde, ela pode ser economicamente 
muito mais interessante pro município do que depois trabalhar a atenção a 
ela, porque se o cidadão não adoecer, ele não vai pro hospital [...] e não 
gasta mais dinheiro que gastava muito mais dinheiro internado.‖ 
Entrevistador 5 
 

 

5.2.4 Competências da Promoção da Saúde coerentes ao Consenso de 

Galway. 

 

Ao analisar o discurso dos difusores da promoção da saúde em relação ao 

seu conhecimento sobre as competências da PS, observamos o surgimento de 

diversas subcategorias, cuja maioria se insere na perspectiva do consenso de 

Galway. Segundo a União Internacional de Promoção da Saúde e Educação para a 

Saúde (UIPES), esse consenso foi produto da conferência de Galway que objetivou 

o intercâmbio global e a colaboração entre países, visando à identificação e 

construção de competências fundamentais em PS e educação para a saúde 

(UIPES/ORLA, 2009).  

Dessa forma, foi a partir desse contexto que esse consenso tornou-se 

referência no direcionamento das competências em PS, representando através da 

UIPES a responsabilidade em dar crédito às competências descritas, como por 

exemplo, através do mapeamento de competências de PS evidenciadas na prática 

profissional ou na prática acadêmica. 

Todavia, mesmo ocorrendo essa citação, pelos difusores, das oito 

competências norteadoras do consenso, notamos nos discursos a ênfase 

argumentativa por alguma delas. Primeiramente, destacou-se nos discursos dos 10 

difusores, a competência em reconhecer a importância de outros setores, 
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fundamentados na reflexão de que apenas o campo da saúde não dá condições de 

possibilitar, de fato, a qualidade de vida. Por isso, a necessidade de ações 

intersetoriais e interdisciplinares, que procurem reconhecer e aproximar setores 

sociais, governamentais e de ensino. Conforme os trechos abaixo: 

―Eu acho que uma das competências que ela [promoção da saúde] promove 
é [...] fazer com que a intersetorialidade aconteça.‖ Entrevistador 2 
 
―[Eu] acho que [...] outra competência [é] identificar um outro que é um não 
setor saúde, capaz de ajudar a resolver os problemas do setor saúde.‖ 
Entrevistador 13 

 

Essa subcategoria se aproxima da competência intitulada de ―parcerias,‖ 

conforme citado pelo consenso, que enfatiza a colaboração das disciplinas e setores 

para reforçar o impacto e a sustentabilidade dos programas de PS e políticas 

(UIPES, 2009). Silva e Rodrigues (2010) afirmam que é através da intersetorialidade 

que se pode alcançar resultados de saúde de maneira mais efetiva, eficiente ou 

sustentável do que comparando com as possibilidades vinculadas apenas ao setor 

saúde. Para os autores é fundamental a construção de parcerias entre diferentes 

setores e segmentos sociais como: educação, saúde, cultura, esporte, lazer, 

empresas privadas, organizações não-governamentais (ONGs), fundações, 

entidades religiosas, as três esferas de governo, organizações comunitárias, dentre 

outros. Assim, o destaque dado a essa competência pelos difusores, demonstra o 

entendimento ampliado da concepção sobre saúde, aproximando-a aos 

determinantes sociais, consequentemente corresponsabilizando o promotor da 

saúde pela iniciativa por ações intersetoriais. 

 Outra competência evidenciada, dessa vez por oito difusores, se refere ao 

diagnóstico das necessidades e recursos da comunidade, que objetiva ouvir o 

território de uma forma menos fragmentada, utilizando o diagnóstico multifocal ou de 

análise de contexto para identificar as potencialidades e dificuldades da 

comunidade. Como podemos verificar através das entrevistas abaixo: 

―Eu não vou trabalhar com doença. Eu vou trabalhar com fatores comuns de 
risco. Vou trabalhar particularmente com potencialidade e não com 
problemas.‖ Entrevistador 3 
 
―O diagnostico do contexto onde está acontecendo à saúde e as doenças. 
As pessoas provavelmente não vão ter competência pra resolver as 
necessidades colocadas pelos indivíduos e pelos coletivos, não é?‖ 
Entrevistador 7 
 
―A gente tem que tentar fazer um diagnóstico com a população.‖ 
Entrevistador 14 
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―Como efetivar o diálogo entre os profissionais e a população?  Então deve 
haver um processo ativo no qual as pessoas tem uma liberdade de dividir e 
refletir sobre sua própria realidade, tomar decisões que possam ser 
traduzidas em ações concretas pra resolver os seus problemas, então por 
isso que a gente fez esse diagnóstico antes de começar a elaborar as 
propostas.‖ Entrevistador 5 
 

De acordo com o Consenso de Galway, essa competência está inserida no 

item ―diagnóstico/estimativa‖ e objetiva facilitar a identificação e análise 

comportamental, cultural, social e dos determinantes ambientais e organizacionais 

que promovem ou comprometem a saúde (UIPES, 2009).  

Segundo a Carta de Ottawa (WHO, 1986:02) as estratégias e programas na 

área da PS devem 

se adaptar ás necessidades locais e às possibilidades de cada país e 
região, bem como levar em conta as diferenças em seus sistemas locais, 
culturais e econômicos. (p. 20) 

 

Dessa forma, o destaque em relação ao diagnóstico da comunidade 

enquanto competência para os promotores da saúde, também é percebido através 

da observação participante no I Curso Internacional de Promoção da Saúde, 

Desenvolvimento Local e Municípios Saudáveis, realizado em Recife/PE, em 2009, a 

partir do momento em que constatamos durante a formação uma preocupação em 

orientar esse diagnóstico por intermédio do método bambu.  

Esse método tem por finalidade facilitar a interação com a comunidade, e 

consequentemente identificar as suas necessidades e potencialidades.  Segundo 

Franco de Sá et al, (2008), o método bambu é 

um instrumento para dar vida às possibilidades da comunidade a partir do 
que há de bom, valorizando o poder do grupo através da criatividade e do 
talento de cada pessoa. (p.57) 
 

Vale salientar, que o método bambu mesmo sendo conhecido por alguns 

difusores, conforme relatado na observação participante, não foi referenciado em 

nenhum momento durante as entrevistas, o que nos possibilita inferir que a força 

desse método ainda é específica de determinada região. 

Ainda entre as mais citadas, destacada por oito dos difusores como 

competência, está a atitude de permitir mudanças e empoderamento de 

indivíduos e comunidades. Esta se dá tanto através do desenvolvimento de 

habilidades pessoais, como também possibilita o despertar de uma consciência 

reflexiva sobre a saúde, de modo que se objetive a autonomia do sujeito. Além 

disso, os difusores acrescentam que estimular a participação comunitária, o trabalho 
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social, procurando sempre fazer com e não para, são características inerentes à 

essa competência. Isso pode ser evidenciado a partir dos seguintes trechos: 

―Desenvolver com o outro esse processo de ser mais participativo, de ser 
mais autônomo, de ser mais emancipado.‖ Entrevistador 1 
 
―Primeiro pra promoção de saúde é esse viés é dar condições reflexivas ao 
sujeito e segundo é dar condições para que com essas possibilidades de 
reflexão, que ele [...] altere a sua forma frente ao mundo.‖ Entrevistador 6 
 

Essa competência é interpretada pelo consenso como a ―capacidade de 

catalisar mudanças‖ (UIPES, 2009), e sua explicação permite concluir que, para os 

difusores, trabalhar PS está intrinsecamente ligado ao termo ‗autonomia‘ e 

‗empoderamento‘. Fleury-Teixeira et al (2008) reafirmam ao dizer que a PS objetiva 

a ampliação do controle ou domínio dos indivíduos e comunidades sobre os 

determinantes de sua saúde. Portanto, busca a autonomia de indivíduos e 

comunidades, entendida como a essência do empoderamento. Franco de Sá e 

Moysés (2009:30) acrescentam que o empoderamento ―é um dos conceitos centrais 

da PS, sendo considerado, por um lado, como um processo gerador de mudanças, 

e, por outro, um resultado esperado desse processo‖. 

A descrição e análise dessas primeiras competências relatadas pelos 

difusores sobressaem nos discursos devido à sua força argumentativa. Além disso, 

constatamos uma coerência teórica entre a identificação dessas competências com 

a linha de pensamento da categoria anterior intitulada por ―Promoção da Saúde 

compreendida sob a perspectiva social‖, como também com a subcategoria ―olhar 

para saúde tendo como base potencializar o desenvolvimento social‖ inserida na 

categoria referente à importância da PS.  

 Todavia, ao nos depararmos com o surgimento de outras subcategorias 

subsequentes, intrínsecas à essa discussão do social, nos questionamos sobre o 

porquê de os difusores da PS apresentarem pouca força argumentativa, e 

consequentemente, pouca representatividade na defesa das demais competências. 

Para justificar essa ideia, somente cinco dos difusores relataram advogacy 

enquanto competência, sendo compreendida por eles como competência inerente a 

qualquer promotor da saúde, por trazer a essência da ―militância e do ativismo‖ da 

PS. Tais difusores acrescentam a preocupação em advogar em nome dos cidadãos, 

em prol da defesa dos seus direitos. Vejamos os depoimentos:  

―Uma outra coisa que acho que pesa muito na PS, é a parte da competência 
da PS que todo promotor da saúde ele é um militante, é um ativista, no 
inglês eles usam o termo advogacy.‖ Entrevistador 10 
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―Quando eu falo de advogacy tem a ver com mobilização [...] e saber como 
fazer com e não para, na perspectiva da intersetorialidade. Pra mim esse é 
um pilar da promoção da saúde que diferencia bastante das outras 
dimensões de pessoal pra gestão.‖ Entrevistador 3 
 

Notamos a coerência dessa competência com o consenso estabelecido em 

Galway, enfatizando a importância da advocacia por ser uma estratégia capaz da 

realização de ações que possam melhorar tanto a saúde como reforçar o patrimônio 

da comunidade. Entretanto, mesmo sendo reconhecida por esse grupo como sendo 

inerente a todo promotor da saúde, não constatamos essa força argumentativa nos 

discursos dos demais entrevistados.  

Canel e Castro (2008) comentam que a advocacia em saúde é considerada 

uma estratégia importante para promover o empoderamento, por parte da 

população, não apenas em relação às questões de saúde legitimadas, mas para 

tornar legítimo tudo o que é identificado como necessidade de saúde, justiça e 

inclusão social. De acordo com a UIPES ([s.d] apud CANEL; CASTRO, 2008), 

 é importante que os profissionais da saúde — enquanto promotores da 
saúde — se percebam e se preparem como atores privilegiados da 
Advocacia em Saúde. Nesse papel, eles podem dar assessoria para as 
comunidades organizadas, aos órgãos do governo e às organizações não 
governamentais, além de disseminar informações sobre experiências em 
Advocacia em Saúde e, finalmente, ajudar a conscientizar o público e os 
políticos quanto às questões de saúde. (p.83) 
 

Por fim, observamos na Carta de Bangkok — elaborada durante a VI 

Conferência Mundial sobre a Promoção da Saúde, em agosto de 2005 — a ênfase 

em advogar para a saúde, com base em direitos humanos e em solidariedade, como 

estratégia para a PS num mundo globalizado (CANEL; CASTRO, 2008). 

Outra competência relatada por apenas dois difusores consiste na 

orientação estratégica para o desenvolvimento de políticas públicas 

saudáveis, que tenham por finalidade proteger a vida do cidadão.  

Ainda nesse mesmo contexto, surge através de cinco difusores, a 

competência em torno da gestão de recursos, capacitações e mobilização 

social, cuja importância está na responsabilidade de induzir outras atividades no 

cronograma, seja do município ou no trabalho. Conforme as entrevistas abaixo: 

―Então se eu estou advogando, [...] eu tô entendendo a promoção de saúde 
desde o campo da definição das políticas públicas..‖Entrevistador 7 
 
―[As competências da Promoção da Saúde] A gente tem as cinco básicas, 
que é a elaboração de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes 
ou espaços...‖ Entrevistador 14 
 



101 
 

―Descentralização de decisões, incorporação de recursos alternativos, 
motivação, [estímulo para] importância da participação comunitária, 
[direcionar os profissionais] como conversarem.‖ Entrevistador 5 
 
―Um profissional de nível superior, hoje, ele tem que está capacitado [...] 
[para] capacitar outras pessoas e desenvolver estratégias de capacitação 
com o grupo com o qual ele vai trabalhar.‖ Entrevistador 7 
 
―Quando você fala em competências, então eu acho que vem toda essa 
questão da gestão de como você pode por meio de gestão induzir algumas 
atividades...‖ Entrevistador 4 

 

Percebemos que as descrições de tais subcategorias encontram-se 

inseridas no item ‗liderança‘, presente entre as oito competências do consenso de 

Galway (UIPES, 2009). Nota-se, ainda na Carta de Bangkok, enquanto estratégia 

norteadora para a PS num mundo globalizado, o direcionamento para construir 

capacitação para o desenvolvimento de políticas e da liderança (CANEL; CASTRO, 

2008). 

Inquestionavelmente, evidencia-se a relação dessas subcategorias com o 

propósito do desenvolvimento social, conforme o entendimento da maioria dos 

difusores e exposto nas categorias anteriores. Todavia fica o questionamento sobre 

o porquê da pouca representatividade dessas competências pelos difusores da PS 

no Brasil. O que nos leva a inferir como uma das causas a possibilidade de tais 

competências estarem sendo pouco refletidas pelos difusores, acarretando essa 

distribuição heterogênea na ênfase em algumas competências. Fato este 

preocupante, primeiramente, por essa questão circunscrever os representantes da 

PS no Brasil, e em segundo lugar, por existir a possibilidade de algumas regiões no 

Brasil serem encaminhadas por apenas algumas competências.  

Além dessas, outras competências relacionadas à operacionalização da PS 

também tiveram pouco destaque entre os discursos dos difusores. Como por 

exemplo, a competência em planejar e monitorar as atividades de PS 

desenvolvidas, relatada por apenas cinco dos difusores, que enfatizaram a 

necessidade de aproximar a população desse processo, tornando-os 

corresponsáveis pela mudança social. Ainda nesse contexto, surge, por apenas 

quatro difusores, a competência relacionada à prática avaliativa, tanto de 

efetividade e eficácia, considerada fundamental para o acompanhamento das 

atividades de PS. Como também, observamos no relato de apenas dois difusores a 

competência relacionada à implementação das estratégias da promoção da 

saúde.  Como podemos verificar através dos depoimentos abaixo: 
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―Eu acredito muito na questão de que as coisas precisam ser planejadas [...] 
para mudar.‖ Entrevistador 10 
 
―Eu não posso me esquivar de reconhecer a necessidade da presença do 
estado, então o governo, mas que também não se restrinja a esse. Como é 
que essa população, [...] esse cidadão, tem vez e voto, qual é a 
corresponsabilização na promulgação do planejamento, monitoramento, 
execução e avaliação desses vários processos.‖ Entrevistador 1 
 
―Sem avaliação a gente não anda muito. É interessante que mesmo em 
questões como a promoção e que muitas ações, assim é como se elas não 
pudessem serem perceptíveis e portanto pudessem ser avaliados. Nós 
temos muitos métodos, [...] que mede eficácia e efetividade.‖ Entrevistador 9  
 

É importante frisar, que essas competências estão presentes no consenso 

de Galway, que considera o planejamento como relevante para o desenvolvimento 

de metas e objetivos mensuráveis, em resposta à avaliação de necessidades e 

recursos, e identificação de estratégias baseadas em conhecimentos derivados da 

teoria, evidências e prática. Também cita a avaliação como responsável pela 

determinação do alcance, eficácia e impacto de programas e políticas de PS. O que 

inclui a utilização adequada da avaliação e de métodos de pesquisa para o apoio à 

melhoria do programa, sustentabilidade e divulgação (UIPES, 2009). 

Partindo do pressuposto de que os entrevistados são difusores da PS no 

Brasil, supomos que existe uma preocupação com a coerência da prática de PS, 

portanto nos preocupa a pouca importância dada às competências operacionais, em 

especial, a avaliação das práticas de PS.  

Franco de Sá e Moysés (2009:31) comentam que é no campo da PS que o 

processo avaliativo explicita muito claramente a viabilidade e sustentabilidade da 

dimensão política e um fim social, demonstrando ser uma potente estratégia de 

empoderamento e de desenvolvimento de capacidades para a ação.  Além disso, os 

autores destacam, enquanto importância dos elementos operacionais, especial para 

a avaliação, ―o fato de funcionar como elementos de reflexão da prática do cotidiano 

e dos valores priorizados pelas coletividades, se esse processo for adequadamente 

conduzido‖. Por isso, que a UIPES, [s.d] comenta que a efetividade de uma 

intervenção de PS é reconhecida quando seus resultados são favoráveis ou 

exitosos, em condições de vida real com sustentabilidade. 

Além disso, O‘Neill (2004 apud UIPES, [s.d]) destaca diferentes razões para 

justificar a importância da avaliação, como por exemplo para a gestão dos 

programas e justificativas de financiamento, e o avanço no conhecimento científico.  
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Dessa forma, todas as oito competências descritas pelo Consenso de 

Galway foram citadas pelos difusores, todavia o predomínio de algumas em relação 

a outras possibilita inferir que as competências da PS não estão tão claras entre 

todos os difusores. Independente disso, podemos afirmar que essa análise serviu de 

instrumento para dar crédito às competências propostas pelo consenso, 

demonstrando a completude desse instrumento e sua importância enquanto 

direcionador das práticas de PS.  

Por fim, evidenciaram-se ainda outras competências periféricas a essa 

discussão, porém interligadas. Cinco dos difusores destacam enquanto competência 

a capacidade de comunicar, dialogar e articular, sendo considerado fundamental 

no estabelecimento de vínculo com a comunidade, e consequentemente, facilitar o 

processo de desenvolvimento social. Outra competência considerada por três dos 

difusores consiste na capacidade de aproximar a terapêutica da PS, realizando o 

diagnóstico ampliado com base nos determinantes sociais e numa intervenção 

responsável e ética. Ainda aparece enquanto competência entender a 

multiculturidade existente no subjetivismo de cada indivíduo que será fundamental 

para compreender sua visão de saúde, e desenvolver uma visão holística pelo 

promotor da saúde. Conforme as entrevistas abaixo: 

―As competências estão sendo colocadas nessas dimensões: competências 
na área de gestão, de planejamento, competências na área de comunicação 
e estabelecimento de vínculo e competências na área de diagnóstico 
ampliado porque isso exige um referencial de determinantes 
socioambientais....‖ Entrevistador 7 
 
―A primeira grande delas é essa questão da visão holística da saúde. Essa é 
uma competência primordial para um promotor da saúde, ele tem que ter 
essa visão holística da saúde.‖ Entrevistador 8 
 
―A partir do momento que você conhece o contexto daquele cidadão, você 
já vai está trabalhando com promoção da saúde, porque você não vai fazer 
uma prescrição médica do problema que a pessoa tem, mas sim uma 
prescrição médica centrada naquele indivíduo [ou seja,] você ver aquele 
indivíduo como um todo...‖ Entrevistador 8 
 

Fleury-Teixeira et al (2008) comentam que a difusão do referencial teórico da 

PS, fundada no enfrentamento dos determinantes sociais, junto à comunidade do 

PSF, pode contribuir para a ativação de práticas efetivas de promoção de saúde 

neste contexto. Com isso, retrata que a partir do momento que o profissional se 

aproxima da perspectiva da PS, é possível construir um atenção básica em saúde 

coerente aos propósitos pelo qual foi organizada. 
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Para finalizar, é interessante frisar que ao abordar sobre as competências da 

PS junto aos difusores da PS no Brasil, imaginávamos que haveria certa facilidade 

na compreensão conceitual dessa temática por todos. Todavia, percebemos certa 

dificuldade em entender, conceitualmente, o que seriam de fato as competências da 

PS, mesmo esclarecendo, o que se observava eram respostas sintéticas. Podemos 

dizer que partes consideráveis das informações dessa categoria foram coletadas 

durante toda a entrevista. Vale salientar que, durante a realização das entrevistas 

não ocorreu nenhuma diferenciação entre o termo competência e habilidade, muitas 

vezes sendo aproximado para facilitar a reflexão. Outra informação, é que nenhum 

difusor fez ponte das competências da PS com o Consenso de Galway, responsável 

pela disseminação teórica de tais competências. 

 

5.3 EIXO TEMÁTICO: DIDATIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Segundo o pressuposto conceitual estabelecido no quadro teórico, 

constatamos a proximidade entre a reorientação da formação profissional, 

direcionada pelo Pró-Saúde, com os propósitos da promoção da saúde (PS). Além 

do mais, observamos no discurso do Pró-Saúde uma ênfase argumentativa sobre a 

abordagem da PS como eixo estruturante para, de fato, conseguir reorientar a 

transição do modelo de atenção em saúde. Todavia, não observamos orientações 

sobre a maneira como trabalhar essa temática na graduação, tendo em vista a 

importância que foi dada à PS pelo programa.  

Com base nesse contexto, esse eixo se estruturou com a finalidade de refletir 

com os difusores, sobre o processo de didatização (orientações teóricas, 

pedagógicas e práticas) da PS nas disciplinas de saúde pública e/ou saúde coletiva. 

Vale salientar, que esse direcionamento apresenta respaldo dos participantes nas 

observações participante. 

Sendo assim, a partir da análise das respostas dos difusores destacaram-se 

algumas categorias, demonstradas detalhadamente após o esquema didático 

apresentado a seguir, referente aos resultados para esse eixo.  
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5.3.1 Esquema didático referente à análise do eixo temático: didatização da 

Promoção da Saúde1 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
1
 PS.: Utilizamos diferentes intensidades de sombreamento como estratégia para destacar a força 

argumentativa das categorias e subcategorias evidenciadas durante a análise dos dados. 
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Trabalhar com competências 
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Orientação teórica norteada pela 
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a vivência do contexto social 
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humanos 
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Controle Social 
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Saudáveis 
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5.3.2 Orientação teórica norteada pela perspectiva social da saúde 

 

Percebemos através dos depoimentos dos difusores, que oito deles defendem, 

primeiramente, o ensino da perspectiva social da saúde nas disciplinas de saúde 

pública e saúde coletiva ao trabalhar com a temática da PS. Com isso, enfatizam a 

importância de se refletir sobre a abordagem ampliada da saúde, com base nos 

determinantes sociais, esclarecendo que saúde não é apenas ausência de doença. 

Conforme destacado pelos trechos abaixo: 

―Eu acho que é imprescindível pra uma tremenda de uma aula de promoção 
da saúde fazer um bom viés, fazer um enviesamento, que é trazer a 
perspectiva das ciências sociais em saúde.‖ Entrevistador 12 
 
―Tem que ampliar o conceito de saúde, tem que dizer que saúde não é só 
ausência de doenças e que o papel do profissional médico não é só cuidar 
de doença.‖ Entrevistador 11 
 

Acosta e Duarte (2007) concordam com tal direcionamento ao afirmarem que o 

marco conceitual estabelecido em Ottawa sobre PS se fundamenta em uma 

concepção ampla do processo saúde-doença, com ênfase nos determinantes 

sociais. 

Dessa forma, constatamos uma linha de coerência dessas reflexões com a 

categoria referente à concepção de PS intitulada ‗Promoção da Saúde 

compreendida sob a perspectiva social‘, como também com as reflexões apontadas 

pela sua respectiva importância. O que nos possibilita constatar a preocupação dos 

difusores em aproximar o aluno da perspectiva social, e assim facilitar o seu 

envolvimento com o desenvolvimento social. 

Além disso, evidenciam-se nos relatos, de quatro difusores, a importância de 

se trabalhar os princípios da promoção da saúde vinculados principalmente pela 

intersetorialidade, como também pela integralidade, empoderamento, equidade, 

participação, sustentabilidade e governança. Isso pode ser evidenciado a partir do 

seguinte trecho: 

―No segundo momento a gente trabalhou muito com questões de valores e 
princípios da promoção da saúde, [...] pontuando bem os pressupostos da 
promoção da saúde, o que é equidade, o que é participação, o que é 
sustentabilidade, autonomia, empoderamento, integralidade, 
intersetorialidade [...] e governança. A gente pontuou bem essas questões, 
exemplificando e trazendo na prática como esses princípios e esses valores 
acontecem.‖ Entrevistador 8 
 

Assim como na primeira subcategoria, notamos uma coerência tanto em 

relação à presença dessa concepção de PS na categoria ‗Promoção da Saúde 
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compreendida sob a perspectiva social‘, como na prioridade argumentativa dada à 

essa orientação teórica. O que deixa claro, a importância de conhecer os seus 

princípios para facilitar a compreensão teórica, e a intervenção na comunidade. 

Outro ponto teórico, argumentado também por quatro difusores, se refere a 

trabalhar o contexto histórico da promoção da saúde, refletindo sobre as cartas e 

conferências realizadas no contexto internacional e nacional sobre essa temática, 

tendo o cuidado para não fazer apenas uma leitura legalista desse material. Como 

podemos verificar através dos depoimentos abaixo: 

―Então a nossa disciplina, primeiro enquanto conteúdo o nosso estudante 
ele tem noção de toda a história do movimento de promoção da saúde do 
que acontece no Brasil e no mundo. Eu acho que isso é interessante, 
inclusive incluindo os projetos dos parceiros que nós temos.‖ Entrevistador 4 
 
―As cartas e os documentos oficiais, por exemplo, são interessantíssimos 
pra um ótimo curso de promoção de saúde, desde que eles não tenham 
uma leitura legalista, tenha uma leitura que veja como essa arena tá sendo 
constituída.‖ Entrevistador 12 
 

Buss e Carvalho (2009) reafirmam a importância desses documentos para 

trabalhar a PS com os alunos, ao contextualizar que foi a partir, por exemplo, da 

carta de Ottawa que os conceitos e práticas de PS foram divulgados e 

implementados em sistemas de saúde e espaços acadêmicos. Becker (2001) 

ressalta tal questão ao comentar que o crescimento do campo da PS proporciona 

consequências nas concepções e práticas de saúde pública. 

Com isso, observamos que existe uma preocupação não apenas do ponto de 

vista conceitual, como também com a compreensão do contexto histórico da PS da 

parte dos alunos. O que possibilita debater com os alunos sobre o contexto desse 

novo direcionamento de se fazer saúde, retratando o jogo de interesses durante a 

formatação de suas cartas e documentos de referência. 

Três dos difusores chamam a atenção para reflexão conceitual da promoção da 

saúde, procurando diferenciar do referencial de prevenção e aproximando da 

compreensão de qualidade de vida, contextualizado pelo fato da polissemia do 

termo. Conforme o trecho abaixo: 

―Começa a gente investigando o que ele concebe de PS, o que é PS pra 
ele. É só oferta da saúde a preços promocionais, o que é? Então a gente 
começa brincando, de modo geral a maioria deles identifica PS como 
prevenção ou ações educativas‖ Entrevistador 3 
 

De fato, conceituar a PS não é uma tarefa simples, pois necessita de uma 

apropriação mais profunda da temática, entretanto, podemos dizer que não é das 

mais complicadas (FRANCO DE SÁ et al, 2008). A multiplicidade de concepções e a 
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polissemia do termo retratam a impossibilidade de definições unívocas ou de 

relações unilineares, direcionado para a multideterminação e a complexidade do 

objeto (CZERESNIA, 2003). Por isso, afirmamos que essa preocupação com a 

reflexão conceitual da PS com os alunos é importante, objetivando evitar o 

surgimento de compreensões equivocadas, que posteriormente poderão ser 

visualizadas nas práticas desses futuros profissionais. 

Ainda relatado por apenas três dos difusores, aparece enquanto orientação 

teórica a questão dos valores, ou seja, trabalhar junto à PS a perspectiva solidária, a 

ideia de grupo e corresponsabilização social, imerso pelo discurso da cidadania. 

Como podemos verificar através do depoimento abaixo: 

―Trabalhar a ideia de grupo, trabalhar na perspectiva solidária, trabalhar na 
perspectiva de corresponsabilização.‖ Entrevistador 1 
 

Acosta e Duarte (2007) comentam que o marco conceitual estabelecido sobre 

a PS na carta de Ottawa, insere valores como vida, saúde, solidariedade, 

democracia, cidadania, desenvolvimento, participação, parceria, procurando 

desenvolver ações que estimulem a autonomia individual e coletiva com fins da 

transformação social. Além do mais, o próprio GT de PS, vinculado a ABRASCO, 

enfatiza a PS como estratégia comprometida com a construção de uma agenda 

vinculada à transformação social, partindo do imperativo ético. Assim, trabalhar com 

os alunos a questão dos valores é fundamental para fomentar um perfil de um 

profissional comprometido com o desenvolvimento social. 

Outro ponto teórico, relatado por três dos entrevistados, seria refletir sobre a 

proximidade da promoção da saúde com o movimento da reforma sanitária, 

conforme o depoimento abaixo:  

―Tem textos maravilhosos [para trabalhar a] relação entre reforma sanitária, 
saúde coletiva e promoção da saúde‖ Entrevistador 12 
 

De fato, esperávamos uma maior força argumentativa desse ponto teórico 

tendo em vista a ênfase dada pelos difusores em aproximar a compressão da PS 

com a historicidade da saúde coletiva, no eixo temático da saúde pública e saúde 

coletiva. Todavia, refletir junto com os alunos a coerência desse saber com 

princípios direcionados pela reforma sanitária, enfatiza a importância da PS no 

processo da reorientação das práticas de saúde. 

Por fim, ainda observamos no relato dos difusores enquanto orientação 

teórica para trabalhar a temática PS, os temas saúde da habitação e avaliação da 

promoção da saúde, respectivamente citados por apenas um difusor. 
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Briani (2001) ressalta o cuidado em relação à condução dos saberes, pois é 

através da seleção dos conteúdos que ocorre a transmissão de ideologias aos 

alunos, podendo ser direcionada para uma formação em saúde tecnicista ou de 

caráter social, dependendo dos interesses que estão por trás da formação. Por isso, 

o direcionamento de tais conteúdos ao trabalhar a PS nas disciplinas de saúde 

pública e/ou saúde coletiva possibilita a formação de um perfil profissional com 

características inerentes aos propósitos da PS. 

Todavia, é de se questionar a pouca força argumentativa dos demais temas, 

com exceção da perspectiva social, nos relatos dos entrevistadores, tendo em vista 

a magnitude da temática PS. Vale salientar, que direcionamento principal referente à 

perspectiva social da saúde está em sintonia com o indicado pelo Pró-Saúde (2005) 

para direcionar a reorientação da formação em saúde.  

 

Tabela 2 - Indicação de temas pelos difusores para trabalhar a promoção da 
saúde nas disciplinas de saúde pública e/ou coletiva 
 

Orientação Teórica 

Perspectiva social da saúde 

Princípios da Promoção da saúde 

Contexto histórico da Promoção da saúde 

Reflexão conceitual sobre a Promoção da saúde 

Valores humanos 

Proximidade da Promoção da saúde com o movimento da reforma 
sanitária 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3.3 Orientações pedagógicas norteadas pelas competências do professor 

 

De acordo com as reflexões apontadas pelos difusores em relação às 

orientações pedagógicas, podemos constatar que elas se distribuem direto ou 

indiretamente em competências básicas para os docentes, com fins para orientar a 
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formação dos discentes. Essa conclusão remete à proposta de Perrenoud (2000), 

que propõe uma metodologia de ensino baseada em competências, inserida numa 

perspectiva construtivista. 

Além disso, percebemos que as orientações caminham para libertação do 

modelo tradicional de ensino, que segundo Ferreira et al (2009) esse modelo é 

responsável por uma formação rígida que estabelece uma relação sujeito-objeto 

com o educando. 

Assim, dez dos difusores destacaram o recurso pedagógico da 

problematização, ao comentarem sobre o processo de ensino-aprendizagem como 

instrumento ideal para se possibilitar a união entre o campo de prática ao mundo 

conceitual. Com isso, configura-se a possibilidade de aproximar o saber técnico do 

saber popular, partindo da problematização de situações reais evidenciadas a partir 

do contato com o território, ou seja, com a comunidade. Para isso, necessita-se da 

observação da realidade para evitar uma visão livresca da PS, solicitando do aluno a 

construção de relatórios e análises da observação, seja de políticas públicas 

saudáveis, ações intersetoriais ou mesmo da observação do contexto dos 

programas para moradores de rua. 

Tais difusores comentam que a problematização é adequada a todas as áreas 

disciplinares, por viabilizar a formação profissional trabalhar com a diversidade, ou 

seja, com contextos diferentes. Por isso, esses difusores não admitem problematizar 

apenas exemplos teóricos em sala de aula, tem-se que levar o aluno para esse 

território. E a partir dos problemas identificados, buscarem novas alternativas para 

mudança. Conforme a entrevista abaixo: 

―Acho que quanto mais você problematiza a própria construção do 
conhecimento mais você viabiliza a formação de um profissional que se 
adéque aos conceitos, que saiba trabalhar com a diversidade, que saiba 
trabalhar em contextos diferentes, nessa perspectiva de uma prática 
centrada nos fundamentos da promoção da saúde.‖ Entrevistador 7 

 

Todavia, um dos difusores comenta que essa estratégia pedagógica não 

parece ser suficiente para valorizar a bagagem do professor, deixando caminhar 

mais para o lado da auto-aprendizagem.  

Scarinci e Pacca (2006) ressaltam a importância desse recurso pedagógico ao 

afirmar que é através das situações-problema que se constatam na atitude do aluno, 

se de fato ocorreu mudança conceitual, ou caso contrário os prováveis obstáculos 

resistentes à compreensão dessa situação. Cyrino e Toralles-Pereira (2004) 
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acrescentam que através do ensino pela problematização pode-se mobilizar o 

potencial social, político e ético do estudante, para que este atue como cidadão e 

profissional em formação. Vale salientar que, problematizar não é apenas apresentar 

questões, mas, sobretudo, expor e discutir os conflitos inerentes e que sustentam o 

problema (ZANOTTO; ROSE, 2003).  

Notamos, no discurso dos difusores, um destaque para a primeira etapa da 

problematização, que segundo Berberl (1998) seria a observação da realidade 

social, principalmente pelo fato desse processo ocorrer no contexto do território. 

Mesmo assim, as demais etapas (pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e 

aplicação da realidade) citadas por Berbel (1998) também foram evidenciadas.  

No que tange às competências propostas por Perrenoud (2000), a 

problematização se insere na capacidade do docente em organizar e dirigir 

situações de aprendizagem, ultrapassando a clássica forma magistral de 

transmissão de conteúdo: ‖ouvir a lição‖, como também administrar a progressão 

das aprendizagens. 

Outra subcategoria relatada por sete difusores, enquanto estratégia 

pedagógica se insere na perspectiva da cultura reflexiva. Dentro dessa temática, 

pudemos identificar nos relatos desses difusores a presença de dois 

direcionamentos, seja enquanto sensibilização dos alunos ou como reflexão das 

práticas.  

Com referência à sensibilização, notamos a responsabilidade do professor em 

motivar o aluno para o envolvimento com o SUS na perspectiva da PS. Para isso, 

utiliza-se da visão social como ferramenta sensibilizadora para fomentar a 

corresponsabilidade social dos discentes.  Notamos, nas entrevistas dos difusores, o 

relato da proximidade dessa estratégia com o projeto direcionado pelo ministério da 

saúde e educação, denominado de Vivência e estágio na realidade do SUS (VER-

SUS).  

Já em relação ao segundo direcionamento, esses difusores destacam a 

importância da formação caminhar junto da reflexão, considerando que é a partir 

dessa atitude que se possibilita dialogar a vivência com a produção científica. Para 

esses difusores, não basta a prática pela prática, há necessidade de se refletir sobre 

a intervenção na comunidade, só assim, de fato se obterá a práxis relatada por 

Paulo Freire. Vejamos os depoimentos:  
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―Quando eles começaram a ter um pouco da visão do social as coisas 
começaram a melhorar bastante, então a primeira coisa que a gente faz é 
passar um certo vídeo sensibilizador.‖ Entrevistador 5 
 
―Eu acho que essa prática reflexiva, na medida em que o aluno vai a campo 
que observa, que se propõe a fazer alguma coisa nesse campo da 
promoção e que reflete sobre essa prática. Então é esse processo de ir e 
vir, de refletir que realmente gera uma práxis.‖ Entrevistador 2  

 

Reafirmando as colocações de Schön (2000), os difusores defendem uma linha 

de argumentação centrada no saber profissional com o propósito de desenvolver 

práticas reflexivas, para direcionar a formação de um profissional reflexivo. Assim, 

entendemos que a estratégia da sensibilização, proposta pelos difusores, passa a 

ser uma ferramenta fundamental para proporcionar uma prática reflexiva recorrente, 

tendo em vista o interesse despertado nos alunos por essa estratégia. 

Por fim, o mesmo autor ressalta que o ―conhecimento-na-ação‖, a ―reflexão-na-

ação‖ e a ―reflexão sobre a reflexão-na-ação‖, constituem o ―pensamento prático‖ do 

profissional, com o qual será importante para enfrentar as situações ―divergentes‖ da 

prática, caracterizadas por situações de incertezas, singularidade e conflito. 

Seis dos difusores relatam a importância da vivência em cenários de prática 

diversos, justificando essa estratégia de aprendizagem por possibilitar a 

aproximação com o território ‗vivo‘, ou seja, com a realidade do contexto. Isso 

possibilitará a vivência em diversas áreas conforme os direcionamentos teóricos em 

sala de aula, podendo possibilitar cenários investigativos, avaliativos, propositivos, 

de diagnóstico e de pesquisa-ação que levem a reflexão, conforme evidenciado no 

discurso abaixo: 

―A gente procura diferenciar também esses cenários de práticas exatamente 
pra criar oportunidades pedagógicas que os alunos vivenciem diferentes 
estratégias que devem ser assumidas por profissionais que atuem em 
diferentes áreas.‖ Entrevistador 7 
 

Mitre et al (2008) afirmam que o processo de ensino-aprendizagem precisa 

estar vinculado a cenários de prática ao longo de toda a carreira acadêmica, 

favorecendo a construção do currículo integrado, rompendo com a polarização 

individual-coletivo e biológico-social, e direcionando-se para a formação de cidadãos 

com capacidade para o pensamento crítico. Nessa perspectiva, Silva e Tanaka 

(2004) enfatizam a importância da educação ser fundamentada na comunidade, 

como excelente instrumento de vivência e aprendizado capaz de reorientar as 

práticas de saúde. 
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Em relação às competências propostas por Perrenoud (2000), podemos 

inserir os cenários de prática diversos na capacidade do docente em organizar e 

dirigir situações de aprendizagem. 

Com base nesse pressuposto teórico, esperávamos maior representatividade 

dessa estratégia pedagógica entre os difusores da PS, principalmente devido à força 

argumentativa dada à problematização e à perspectiva social da saúde, 

necessitando para isso a vivência em cenários de prática diversos. 

Ainda dentro do processo pedagógico, observamos no relato de quatro 

difusores a preocupação com a relação entre o educador e o educando, 

considerando importante para favorecer o aprendizado. De acordo com esses 

difusores, necessita-se respeitar os saberes do educando, valorizando o seu 

conhecimento, para assim envolver os alunos em sua aprendizagem, tornando-os 

corresponsáveis por esse processo. Isso pode ser constatado a partir dos seguintes 

trechos: 

―Ainda é o bom e velho Paulo Freire que diz assim, bom a tecnologia é bem 
vinda, novas técnicas são demais, agora há uma relação pessoal e que tem 
que ter realmente essa relação entre educador e educando pra que ambos 
os lados possam aprender.‖ Entrevistador 12 
 
―Eu tenho utilizado como modelo em termos de referencial e forma de 
trabalhar, Paulo Freire, porque a gente acha que tem uma estrutura de 
trabalho e pensamento que se aproxima de alguns princípios de promoção 
da saúde com uma relação mais horizontal, a valorização do conhecimento 
do outro. Então tudo isso é abordado na disciplina promoção da saúde.‖ 
Entrevistador 4 

 

Tal direcionamento é fundamental para construir, segundo Freire (2007), uma 

prática pedagógica libertadora que tem como imperativo ético a desocultação da 

verdade. Tardif (2002) ao aprofundar o conceito de saberes, comenta que esse não 

é ―um conteúdo fechado em si mesmo, ele se manifesta através de relações 

complexas entre o professor e seus alunos‖. 

Mitre et al (2008, p.2135) ao comentar sobre o “Ensino”, destacam a 

importância do ―respeito à autonomia e à dignidade de cada sujeito, especialmente 

no âmago de uma abordagem progressiva, alicerce para uma educação que leva em 

consideração o indivíduo como um ser que constrói a sua própria história.‖  

Com isso, afirmamos que, de acordo com as competências de Perrenoud 

(2000), essa estratégia pedagógica está coerente com a capacidade do professor 

envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 
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Por fim, identificamos um conjunto de estratégias relatadas, cada uma, por 

apenas dois difusores, para direcionar o processo de ensino-aprendizagem: a) 

fomentar o trabalho em equipe, direcionando a compreensão da PS sem as 

barreiras disciplinares (ou seja, favorece a abordagem multidisciplinar e 

interdisciplinar através da troca de experiências tanto com os alunos de outras áreas 

como com a equipe profissional, pretendendo compreender o método de trabalhar 

com a comunidade); b) direcionar com base nas competências gerais colocadas 

pela diretriz curricular nacional (DCN), considerando a sinergia existente nas 

competências propostas pela PS; c) direcionar o processo de construção do 

conhecimento com base em estratégias participativas, na busca pela construção de 

perguntas e não de respostas.  Para esses difusores, as perspectivas pedagógicas 

que limitam a construção do conhecimento não servem para nenhuma disciplina. 

Isso pode ser evidenciado a partir das seguintes colocações: 

―Eu utilizo uma abordagem multidisciplinar com uma visão ampla do fazer 
promoção da saúde, então [...] no nosso entendimento é um momento que o 
nosso estudante tem pra entender promoção da saúde sem as barreiras 
disciplinares.‖ Entrevistador 4 
 
―Eu acho que [...] para você viabilizar [...] as concepções teórico-
metodológicas da proposição da promoção da saúde, você tem que pensar 
no processo de aprender e ensinar voltados pra competência.‖  
Entrevistador 9 
 

Vigotski (1998 apud SCARINCI; PACCA, 2006) afirma que os conceitos e 

significados são construídos através da interação social, cuja interação pode se 

estabelecer em vários níveis, dentre eles a oralidade que apresenta um valor 

inegável. Com isso, esse autor ressalta a importância de proporcionar estratégia 

como o trabalho em equipe, como também o aspecto participativo no 

desenvolvimento da construção do conhecimento. Além do mais, demonstra que a 

interação social vivenciada em cenários de prática diversos é fundamental para 

estabelecer a constituição do conhecimento. Perrenoud (2000) apresenta o trabalho 

em equipe enquanto competência do professor para estimular o processo de 

aprendizado de seus alunos. 

Mesmo sendo citado por apenas dois difusores, o direcionamento pedagógico 

com base nas competências da PS demonstra que ―formar‖ é muito mais do que 

treinar o educando no desempenho das destrezas, e sim, buscar estratégias que 

favoreçam à reflexão e à construção de saberes nos futuros profissionais baseados 

no imperativo ético. Por isso, associar as competências da PS ao processo 
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pedagógico nos parece uma ótima estratégia para caminhar junto à prática 

pedagógica libertadora, e se distanciar da hegemonia da prática autoritária (FREIRE, 

1997). 

Freire (1997) realiza uma síntese de diversos pontos considerados essenciais 

para o ato de ensinar e dentre eles destacam: o respeito aos saberes dos 

educandos; a criticidade; a reflexão crítica sobre a prática; a corporeificação das 

palavras pelo exemplo; a convicção de que a mudança é possível; a segurança, 

competência profissional e generosidade; a liberdade e autoridade; o saber escutar; 

a tomada consciente de decisões; a disponibilidade para o diálogo e o querer bem 

aos educandos. 

Para finalizar as reflexões despertadas por essa categoria, constatamos que, 

mesmo ocorrendo o relato de algumas estratégias pedagógicas preocupadas com o 

aprendizado do aluno, numa perspectiva libertadora e não autoritária de ensino e, 

sobretudo, coerente com os preceitos teóricos da PS, fica o questionamento sobre 

heterogeneidade entre as respostas dos difusores. Isto evidencia a necessidade de 

fomentar reflexões aprofundadas entre os difusores, para que se possa estabelecer 

uma linha de compreensão homogênea considerada ideal para trabalhar PS nas 

diversas regiões do Brasil. 

Segundo o Pró-Saúde (2005), as orientações pedagógicas para reorientação 

da formação profissional devem-se basear no seguinte direcionamento:  

O processo de educação de adultos pressupõe a utilização de metodologias 
de ensino-aprendizagem que proponham concretamente desafios a serem 
superados pelos estudantes, que lhes possibilitem ocupar o lugar de 
sujeitos na construção do conhecimento, participando da análise do próprio 
processo assistencial em que estão inseridos e que coloquem o professor 
como facilitador e orientador desse processo (BRASIL, 2005:23). 

 

Assim, é notória a coerência das propostas dos difusores com o 

direcionamento desse programa, todavia percebemos que os difusores tornam esse 

direcionamento teórico compreensível para a prática da PS na graduação. Vale 

salientar que, independente da força argumentativa de algumas estratégias, esse 

eixo, por se estruturar com o objetivo de didatizar o saber da PS, utilizar-se-á de 

todas as indicações propostas pelos difusores como direcionamento para prática 

acadêmica. 

Por fim, Komatsu e Mennin (2004) enfatizam a importância da avaliação da 

execução das disciplinas curriculares para observar se os aspectos conceituais e 

teórico-metodológicos, aplicados em sala de aula, estão coerentes com o propósito 
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de formar profissionais para trabalhar na lógica do SUS, acrescentando a 

perspectiva da PS.  

 

Tabela 3 - Orientação pedagógica pelos difusores para trabalhar a 
promoção da saúde nas disciplinas de saúde pública e/ou coletiva 
 

Orientação Pedagógica 

Problematização 

Cultura reflexiva 

Cenários de prática diversos 

Valorização da relação entre o educador e o educando 

Trabalho em equipe 

Trabalhar com as competências gerais = competências da PS 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3.4 Cenários de prática que proporcionam a vivência do contexto social  

 

Antes de elucidar os prováveis cenários de prática apontados pelos difusores, 

percebemos nos discursos de oito deles algumas orientações referentes à escolha 

dos cenários de prática para trabalhar a perspectiva teórico/prática da PS. 

Primeiramente, os difusores nos orientam que devemos procurar cenários 

coerentes com os princípios da promoção da saúde, ou seja, que transmitam a ideia 

de sustentabilidade, participação, trabalho em rede e intersetorialidade, tendo por 

objetivo possibilitar ao estudante compreender o que de fato é a PS, incluindo os 

seus desafios e dificuldades. Aconselhamos a utilização de cenários de prática 

diversos, desde que não fiquem fragmentados e descontextualizados, ressaltando a 

necessidade de que haja condições para estabelecer, nesses espaços, a 

organização de estágios acadêmicos. Alguns difusores nos alertam para o cuidado 

na escolha de cenários que proporcionem a ideia de expectador e não de sujeitos, 

deixando evidente que os serviços de saúde não são suficientes para trabalhar a 

perspectiva da PS, tendo o cuidado com o fato de alguns serviços em vez de 
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formarem, acabam deformando os alunos em virtude da estrutura/princípios o qual 

está sistematizada. 

Assim, destaca-se nos discursos de 12 difusores, o consenso sobre a 

importância de inserir os alunos em cenários de prática que proporcionem a 

vivência do contexto social. Dentre os cenários, destacam-se o contato com a 

comunidade, fomentando a conexão direta com o território, ou seja, com os 

grupos/comunidades sociais mais vulneráveis, possibilitando, com isso uma maior 

aproximação dos idosos, adultos, crianças, através, por exemplo, das visitas 

domiciliares. Seus discursos alertam-nos sobre o fato de que esse território não 

pode ser um território artificial, e sim o lugar exato onde eles vivem. Por isso, os 

difusores apontam alguns lugares contextualizados pelo território da comunidade, 

como por exemplo, a visita e o diálogo com as pessoas do aterro; conhecer a 

estrutura de uma fábrica social, visitar as casas, escolas e teatros. Vejamos os 

seguintes trechos das entrevistas: 

―Eu acho que as comunidades mais vulneráveis, os grupos mais 
vulneráveis, os territórios mais vulneráveis.‖ Entrevistador 13 
 
―A gente foi pro lugar onde eles vivem, o que num pode é a coisa artificial.‖ 
Entrevistador 11 
 

Além disso, também é apontado pelos difusores ainda nessa perspectiva, 

conhecer e vivenciar os movimentos sociais, despertando nos alunos a construção 

de um olhar intersetorial através do contato com projetos sustentáveis. Assim, dentre 

os movimentos aparece as ONGs, os grupo sociais de agricultores, o movimento em 

defesa das crianças e adolescentes, o movimento em defesa dos meninos e 

meninas de rua, os movimentos dos negros e o LGBT. Deixando evidente, que esse 

modelo de vivências em cenários circunscritos apenas pela atenção básica e saúde 

da família está ultrapassado, conforme destacado pelos trechos abaixo: 

―Pra mim uma das práticas e cenários para trabalhar com promoção da 
saúde tem que ser os movimentos sociais, na disciplina o recorte é 
intersetorialidade e os movimentos sociais.‖ Entrevistador 3 
 
―Muitas vezes quando se fala em mudança de cenário de prática as 
pessoas acham que é ir para atenção básica e saúde da família, então a 
gente tá tentando, nós ultrapassamos esse modelo. Então a gente 
considera os movimentos sociais um espaço importante.‖ Entrevistador 4 
 

Outros cenários também comentados pelos difusores, nessa perspectiva, seria 

a vivência do controle social, participando e visitando fóruns deliberativos, como as 

conferências municipais de saúde e os conselhos de saúde. Com isso, objetiva 

possibilitar ao aluno conhecer como de fato se estrutura a participação 
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popular/social em prol da defesa da saúde da comunidade. Por fim, surge por 

apenas um difusor a vivência nos municípios saudáveis, justificado pelo fato de 

compartilhar conhecimentos com os atores sociais existentes preocupados em 

promover saúde em sua cidade. Vejamos o depoimento: 

―A gente inclusive tem proposto outros cenários alternativos, inclusive 
recentemente a gente levou os nossos alunos de graduação pra participar 
da Conferência Municipal de Saúde, ou seja, ao invés de você trabalhar a 
perspectiva de discutir conceitualmente o que é controle social e quais são 
as dimensões e estratégias da garantia de direitos e controle social dentro 
do Sistema Único de Saúde quando você pega o grupo de alunos e leva 
esses alunos pra participar do cenário do contexto de uma Conferência 
Municipal de Saúde com todos os conflitos e interesses dos mais diversos 
fatores envolvidos, a perspectiva desses fatores e [...] a listagem de 
prioridades, de uso de recursos de realização de políticas dentro do 
município do qual eles fazem parte.‖ Entrevistador 7 
 

Oito difusores apontam outro cenário de prática baseado nos serviços de 

saúde, principalmente nas unidades básicas saúde da família (UBSF), 

argumentando que é nesse espaço que está se formando o caráter promotor da 

saúde, por isso procuram estimular parcerias com a equipe profissional, incluindo os 

agentes de saúde e a própria comunidade. Além disso, também aparece a vivência 

nos outros serviços de saúde, incluindo desde os ambulatórios de hospitais e 

centros de saúde, todos norteados por cenários de prática clínica. Alguns difusores 

justificam esse campo de prática pelo fato de aproximar a PS da intervenção clínica, 

outros comentam o fato de auxiliar a buscar a cura ou resolução de problemas. Isso 

pode ser evidenciado a partir do seguinte trecho: 

―Esse é um cenário importantíssimo, estratégias de saúde da família, 
porque é onde está se formando o caráter também de promotor da saúde 
desses profissionais.‖ Entrevistador 12  
 

Cinco difusores apontam enquanto campo de prática a gestão, como por 

exemplo, a participação no planejamento do plano para municípios saudáveis, que 

tem por objetivo mostrar para os alunos como de fato se produz saúde, ao invés de 

se preocupar apenas com doenças. Dessa forma, possibilita ao aluno participar de 

estratégias políticas e de avaliação de políticas, como podemos verificar através do 

depoimento abaixo: 

―Trabalhar também com o cenário de prática da gestão e da possibilidade 
de participação em planejamentos de estratégias, de políticas e avaliação 
de políticas no cenário.‖ Entrevistador 7  
 

Outro exemplo relatado pelos difusores seria o centro de referência da 

assistência social (CREA). Por fim, surge através de apenas um difusor o cenário de 

prática nas empresas privadas, focando o aspecto dos ambientes saudáveis, sendo 
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reconhecido pelo próprio difusor como campo de prática ainda difícil de inserção, 

mas que já existem algumas iniciativas de experiências no contexto brasileiro. 

Segundo o Pró-Saúde (2005), os cenários de prática coerentes com processo 

de reorientação da formação profissional devem se basear no seguinte 

direcionamento: 

Os cenários em que se desenvolve o aprendizado prático durante a 
formação profissional, devem, portanto, ser diversificados, agregando-se ao 
processo, além dos equipamentos de saúde, equipamentos educacionais e 
comunitários. A interação ativa do aluno com a população e com os 
profissionais de saúde deverá ocorrer desde o início do processo de 
formação, proporcionando ao estudante trabalhar sobre problemas reais, 
assumindo responsabilidades crescentes, como agente prestador de 
cuidados, compatíveis com seu grau de autonomia (BRASIL, 2005:20). 

 

Dessa forma, constatamos a coerência com os cenários propostos pelos 

difusores, que se demonstram preocupados em proporcionar cenários que 

contemplem a perspectiva social da saúde, e consequentemente favoreçam à 

proximidade entre a teoria e a prática da PS. Podemos afirmar que, as propostas 

apresentadas pelos difusores facilitarão a compreensão do campo de prática 

coerente com as orientações teóricas e pedagógicas comentadas anteriormente, 

como também a sensibilização do aluno para a proposta da transformação social 

despertada pela PS. 

Notamos que a inserção da PS pode se estabelecer nos diversos níveis de 

atenção. Todavia é evidente o vínculo de seus fundamentos com os propósitos da 

atenção básica. Fica o questionamento, o porquê dessa incoerência entre a pouca 

importância dada aos cenários de prática diversos pelos difusores enquanto 

perspectiva pedagógica, e a riqueza de experiências relatadas quando questionados 

sobre essa temática. 

 

Tabela 4 - Indicações de cenários de prática apontados pelos difusores para 
trabalhar a promoção da saúde nas disciplinas de saúde pública e/ou 
coletiva 
 

Cenários de Prática 

A Comunidade 

Movimentos sociais 

Controle social 
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Cenários de Prática 

Vivência nos Municípios Saudáveis 

Serviços de saúde, principalmente nas unidades básicas saúde da 
família (UBSF) 

Gestão  

Empresas privadas 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3.5 Em prol de uma disciplina específica de Promoção da Saúde na 

graduação 

 

No transcorrer das reflexões apontadas pelos difusores sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da PS nas disciplinas de saúde pública e/ou coletiva na 

graduação, comentou-se, a partir da diversidade de sugestões, que seria apropriada 

uma disciplina específica de PS para contemplar essa abordagem. 

Dessa forma, sete dos difusores entrevistados defendem a necessidade de 

uma disciplina específica de promoção da saúde, argumentando que quando ela é 

transversal não é de responsabilidade de ninguém. Assim, fica a dúvida sobre a 

possibilidade dos demais professores não darem conta do conhecimento específico 

da PS. Outra justificativa seria o fato da dimensão de sua importância para reorientar 

as práticas de saúde, necessitando de um direcionamento diferencial. Notamos no 

relato dos difusores a proposição até do título da disciplina que seria ‗Promoção da 

Saúde e Intersetorialidade‘. Isso pode ser constatado a partir dos seguintes trechos: 

―Eu garantiria isso no curso de graduação porque eu tive a experiência de 
quando ela é transversal não é de ninguém.‖ Entrevistador 3 
 
―Eu acho que dentro da área de saúde deveria ter já como uma disciplina, 
como tem saúde pública e saúde coletiva.‖ Entrevistador 2 
 
―Eu acho que deve ter uma disciplina especifica, porque tem conceitos 
específicos que precisam e talvez outros professores não tenham a 
condição de promover atividades de ensino em que os alunos [...] consiga 
reconhecer a promoção da saúde no contexto.‖ Entrevistador 14 
 

Em contrapartida, três dos difusores se posicionaram contra a criação de uma 

disciplina específica, alegando que isso significaria uma disputa por espaços. Para 

eles, o que deveria acontecer era a preocupação em traduzir ou decifrar o que é a 

PS para que possa ocorrer a incorporação desse saber nas diferentes disciplinas da 



121 
 

formação profissional. Assim, observamos no relato dos entrevistados que apenas 

se justificaria a criação de uma disciplina específica nos cursos de pós-graduação, 

fora isso se deveria preocupar em desenvolver práticas e experiências em PS na 

graduação, em vez da organização de uma disciplina específica. Observemos os 

trechos das entrevistas abaixo: 

―A gente tem pontuado tão fortemente nos cursos de formação profissional 
a necessidade de trabalhar com diferentes disciplinas e não ficar discutindo 
promoção da saúde só na disciplina de saúde coletiva porque isso 
engessa.‖ Entrevistador 7 
 
―Eu acho que a gente precisa [...] identificar [a promoção da saúde] nesses 
que já existem que são tradicionais, a saúde pública e a saúde coletiva, 
porque principalmente vai continuar tendo a saúde pública e a saúde 
coletiva com essa diferenciação que existe.‖ Entrevistador 13 
 
―Minha ideia é que não tem que ser na graduação uma disciplina Promoção 
da Saúde, você pode ter práticas em Promoção da Saúde, campos de 
práticas em promoção e experiências em promoção.‖ Entrevistador 11 
 

Outros três difusores demonstraram cautela sobre a necessidade ou não de 

uma disciplina específica, argumentando que essa decisão vai variar de acordo com 

o contexto acadêmico. Dessa forma, para se tomar tal atitude devemos analisar a 

estrutura curricular, caso rígido justificaria a inserção da disciplina; outro ponto seria 

o corpo docente, caso compreenda a PS, deve-se transversalisar esse saber nas 

disciplinas. Por fim, outra preocupação em relação à separação desse saber em 

uma disciplina específica se estabelece devido à proximidade dessa temática 

existente ao campo da saúde pública e/ou saúde coletiva. Observemos o 

depoimento abaixo: 

―Eu acho que pra qualquer pergunta como essa a gente tem que ver o 
contexto. Se você tem a liberdade ou se você conquistou o impacto de 
compreensão [PS] entre o coletivo, entre os docentes, esse entendimento 
na transversalidade da PS como fim, eu não defendo PS como uma 
disciplina porque eu não a entendo como disciplina.  
Agora a gente não pode perder a oportunidade, [se] eu tenho um currículo 
rígido, um coletivo docente que eu sei quem são, que ao estudar anatomia 
jamais falarão e nem tocarão e acham que não tem relação nenhuma com 
PS [...] se é esse modelo, você tem que situar historicamente onde é que 
está esse currículo, então põe uma disciplina porque aí você vai plantando 
uma sementinha e vai conseguir agregar aliados pra depois transformar 
porque ainda é melhor tê-la em determinado espaço como disciplina do que 
não ter nada.‖ Entrevistador 1 
 

De fato, não podemos questionar a coerência das justificativas para as três 

subcategorias, retratadas ora pelo apoio, oposição ou cautela na decisão por uma 

disciplina específica de PS. Todavia, partindo das reflexões apontadas nos eixos 

temáticos referente à análise dos discursos dos difusores, concordamos com os que 

defendem a existência de uma disciplina específica de PS. Principalmente, por 
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entendermos essa estratégia enquanto caráter urgente para contrapor ao contexto 

de desconhecimento da PS na graduação. 

Vale salientar, que tal decisão não opõe a transversalização desse 

conhecimento às demais disciplinas, tendo em vista que isso é fundamental para 

evitar a fragmentação dos saberes, principalmente de um conhecimento responsável 

por reorientar as práticas de saúde. Entretanto, é o reconhecimento da 

complexidade e importância dessa temática, que nos mostra a necessidade de 

professores orientado ao processo de ensino-aprendizagem, como exposto 

anteriormente, que trabalhem também as competências da PS fundamentais para o 

perfil profissional responsável pela transformação social. Além disso, essa opinião 

parte do reconhecimento do conflito existente na distinção entre a saúde pública e a 

saúde coletiva com a PS, que pode prejudicar o seu entendimento em sua 

magnitude conceitual. 

Por fim, Bunton e Macdonlad (1992 apud RESTREPO, 2003) comentam que 

a PS se aproxima mais de uma disciplina ou um conjunto de várias disciplinas 

acadêmicas. Para esses autores, a PS é fundamentada, em seu marco teórico-

prático, das seguintes disciplinas: política social, educação, sociologia, psicologia, 

epidemiologia, comunicação, filosofia, economia e medicina social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de apresentarmos algumas prováveis conclusões referentes à 

didatização da promoção da saúde (PS) nas disciplinas de saúde pública (SP) e/ou 

saúde coletiva (SC), se faz necessário tecermos algumas reflexões.  Primeiramente, 

reflexões acerca do contexto desprendido através dos significados inerentes à 

denominação dessas disciplinas pelos difusores da PS e, logo em seguida, sobre a 

concepção, importância e competências da PS como estratégia para facilitar a 

compreensão do processo da didatização.  

Dessa maneira, a partir da análise do eixo temático Saúde pública e Saúde 

coletiva suscitada pelos difusores da PS, não resta dúvida de que a PS está inserida 

em um contexto problemático na graduação. Isso ficou constatado, principalmente, 

pela indefinição conceitual estabelecida na diferenciação entre a SP e SC, e 

refletidas de forma conflitante na identidade profissional desses difusores, a maioria 

professores, com tais ‗campos‘ de saber. Logo, nos possibilita projetar uma 

indefinição ainda maior para os demais professores dessas disciplinas nos cursos de 

graduação de saúde distribuídos pelo Brasil.  

A partir disso, podemos inferir sobre a possibilidade de ocorrer o 

comprometimento na compreensão do que de fato significa a PS pelos alunos, tendo 

em vista que esse conhecimento vai se inserir em uma disciplina cujo significado 

ainda não é de todo compreendido pelos difusores. E isto poderá comprometer as 

interconexões da PS com o campo da SP e/ou SC, prejudicando a sua abordagem e 

favorecendo o surgimento de tensões com o contexto nacional e internacional. 

Exemplo disso, constatamos nos discursos dos difusores da PS, ao utilizarem a PS 

enquanto ferramenta de diferenciação entre a SP e a SC, cujos propósitos são 

norteados por interesses políticos ou acadêmicos no que se refere à defesa pro SC. 

Vale salientar que, não se evidenciou nas entrevistas, argumentos que justifiquem, 

de fato, que a SC brasileira seja diferente da SP praticada alhures. Como também, 

não existem argumentos que justifiquem que a Promoção da Saúde praticada pela 

Saúde Coletiva seja única e diferente da Promoção da Saúde direcionada pela 

Saúde Pública no contexto internacional.  

Em razão disto, podemos deduzir que o posicionamento do professor a favor 

da diferenciação ou do sinônimo entre a SP e SC pode ocasionar distinções na 

compreensão da PS apresentado para os alunos.  
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No segundo eixo temático desta pesquisa, denominado de Promoção da 

Saúde, evidenciou-se a ênfase da perspectiva social nos discursos dos difusores da 

PS, seja relacionando à compreensão da PS, ou à sua importância, como também 

na força argumentativa de algumas competências da PS. Com isso, ficou notório a 

preocupação dos difusores em estabelecer uma linha de coerência entre a teoria e a 

prática de saúde com base na concepção ampliada de saúde, que estabelece 

enquanto propósito e contexto o aspecto social. Essa preocupação é relevante, 

principalmente quando o contexto da formação profissional, historicamente 

hegemônico, ainda se caracteriza pelo individualismo, o biologismo, o especialismo, 

a tecnificação precoce e a ênfase na medicina curativista. Por conseguinte, justifica 

o direcionamento dos difusores para a importância da mudança de foco unicamente 

na doença para se pensar na saúde. E é nessa perspectiva que se conjectura a 

compreensão da PS pelos difusores, entendendo-a enquanto imperativo ético capaz 

de estabelecer a cidadania em sua plenitude. Para alguns, a PS pode ser entendida 

como movimento social, responsável em despertar um novo olhar para a saúde, 

capaz de direcionar projetos de vida, baseado na qualidade de vida, para a 

comunidade. Por isso, coerentemente a essa linha de pensamento, destacou-se 

enquanto importância da PS, o olhar para saúde objetivando potencializar o 

desenvolvimento social. 

Além disso, a PS também é compreendida enquanto meio de debates/reflexões 

capaz de direcionar estratégia organizacional com fins para reorientar as práticas de 

saúde, se posicionando como contraponto na relação ideológica de poder com o 

modelo biomédico. Portanto, a aproximação da PS aos seus princípios (equidade, 

empoderamento, autonomia, participação social, intersetorialidade e integralidade) 

demonstra a preocupação dos difusores em estabelecer uma linha de coerência com 

suas práticas. Tendo ênfase maior, a partir do momento que sua importância passa 

a ser direcionada pela concretização de seus princípios, como observado no 

destaque em relação à autonomia e ao empoderamento. 

Partindo desse contexto, notamos, a força argumentativa de algumas 

competências vinculadas diretamente à essa discussão entre os difusores. Como 

por exemplo, reconhecer a importância de outros setores; diagnosticar as 

necessidades e recursos da comunidade e permitir mudanças e empoderamento de 

indivíduos e comunidades. Isso nos permite inferir que essas competências são as 

de maior representatividade na prática profissional desses difusores que almejam o 
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desenvolvimento social. Mesmo assim, não conseguimos compreender pelo recurso 

da observação e das entrevistas, o como estas competências estão sendo 

didatizadas na prática desses difusores. 

Todavia, fica o questionamento de o porquê da pouca representatividade das 

outras competências inerentes à essa compreensão pelos difusores, como, por 

exemplo, a orientação estratégica para o desenvolvimento de políticas públicas 

saudáveis e a advogacy, ou seja, a advocacia em saúde. 

Outro ponto que merece questionamento se relaciona a pouca força 

argumentativa e representativa das competências vinculadas à operacionalização da 

PS, como por exemplo, o planejamento, a implementação, o monitoramento e a 

avaliação. Consequentemente, verificamos que existe uma preocupação quanto ao 

direcionamento teórico da PS, todavia a sua operacionalização, considerada 

fundamental para concretizar a orientação teórica na prática, não apresenta a 

mesma prioridade.  Logo, tal resultado gera preocupação, principalmente, pelo fato 

de os entrevistadores serem além de difusores da PS no Brasil, em sua maioria, 

professores vinculados à formação em suas respectivas regiões. 

Assim, esse contexto passa a estar coerente com as justificativas apresentadas 

por alguns dos difusores, ao entender a PS, em sua forma infinitiva, ou seja, 

simplesmente como promover saúde, sem preocupação ideológica ou de distinção 

da prevenção, como crítica ao excesso de teoria e pouca prática.  Entretanto, 

preocupa-nos o fato de que essa atitude seja acompanhada pelo reducionismo da 

magnitude teórica proposta pela PS com base no desenvolvimento social, e 

consequentemente se generalize para os demais difusores, e por que não para os 

seus alunos considerados os futuros profissionais. Como consequência, pode 

ocorrer a despreocupação teórica com essa distinção, e consequentemente o 

surgimento de práticas incoerentes aos propósitos da PS. 

Por fim, a reflexão teórica proporcionada por esse eixo nos permite pensar 

sobre aspectos inerentes ao desenvolvimento da PS no Brasil, principalmente no 

âmbito teórico-prático. Constatamos coerências no direcionamento de suas 

compreensões com base no referencial teórico da PS, mas é notória a urgência por 

sistematizar a didatização desse saber com foco em sua operacionalização para a 

prática. 

Essas conclusões nos permitem perceber que trabalhar com a PS na 

graduação não é tão simples como muitos professores da área da saúde pensam. 
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Por isso, a importância das reflexões oriundas dos dois eixos temáticos anteriores, 

para tornar a compreensão do processo de didatização desse saber de forma mais 

ampla e consciente de suas dificuldades, e não apenas como um roteiro técnico de 

inserção desse saber na graduação sem nenhuma contextualização. 

Finalmente, no último eixo temático desta pesquisa, identificamos um conjunto 

de orientações em relação ao processo de ensino-aprendizagem (perspectivas 

teórica, pedagógica e de cenários de prática) pelos difusores, que como produto 

objetiva facilitar o processo de didatização da PS nas disciplinas de SP e/ou SC. 

Assim, para a orientação teórica destacou-se a perspectiva social da saúde para 

trabalhar a PS, como era de se esperar, em virtude da própria análise do eixo 

temático anterior. Todavia, além da ênfase dessa temática, relacionamos os 

seguintes pontos: princípios da PS; contexto histórico da PS; reflexão conceitual 

sobre a PS; valores humanos e proximidade da PS com o movimento da reforma 

sanitária. 

Notamos a preocupação com a coerência teórica da PS seja entendendo o seu 

contexto histórico, ou abordando sobre os seus princípios, como também refletindo 

sobre sua diferenciação em relação à concepção de prevenção. Muito louvável, a 

inserção dos valores humanos enquanto direcionamento teórico para trabalhar a PS, 

aproximando os alunos de conceitos de cidadania e de corresponsabilização social, 

fundamentais para formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento 

social. Além disso, não podemos questionar que aproximar a PS ao movimento da 

reforma sanitária, do sistema único de saúde (SUS) é fundamental, pois facilita a 

contextualização dessa temática com o modelo de saúde.  

Entretanto, mesmo ocorrendo o relato, por apenas um dos difusores, da 

avaliação da PS enquanto temática para trabalhar a PS, evidenciou-se o mesmo 

problema constatado no eixo anterior. Ou seja, a preocupação com a teoria e o 

desprivilégio com a operacionalização desse saber no processo de ensino- 

aprendizagem da PS. Portanto, observamos que há a necessidade de se trabalhar 

equilibradamente tanto a compreensão teórica da PS, quanto à sua 

operacionalização, constituída pelo processo da avaliação, monitoramento e 

implementação de projetos de PS, principalmente na atenção básica. Só assim, a 

PS deixará o rótulo de utopia e passará a ser compreendida com outro olhar na 

prática profissional. Assim, facilitará o surgimento de competência na 
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operacionalização desse saber que permitirá a disseminação e a coerência das 

práticas de PS. 

No que se refere à orientação pedagógica para facilitar a didatização da PS, 

observamos que os direcionamentos dos difusores se inserem na perspectiva de 

metodologias ativas do ensino. Assim, constatamos a indicação da utilização da 

problematização, da cultura reflexiva, da utilização de cenários de prática diversos. 

Além disso, enfatiza a valorização da relação entre o educador e o educando, como 

também do trabalho em equipe no direcionamento pedagógico em prol da 

construção do conhecimento. Também é lembrado por apenas dois difusores a 

importância de direcionar o processo pedagógico com base nas competências 

gerais norteadas pelas diretrizes curriculares nacionais (DCN), ressaltando a 

sinergia existente com as competências da PS. De forma geral, ficou evidente que 

as proposições pedagógicas caminham junto ao entendimento das competências 

necessárias aos professores, estabelecidas por Perrenoud (2000), para o 

desenvolvimento da atividade do ensino.   

De fato, o conjunto das propostas didatiza conceitos de uma prática 

pedagógica libertadora, que valoriza o saber do indivíduo e procura possibilitar 

novas estratégias de ensino que saiam do tradicional monólogo verbal do professor. 

Por isso, pode-se dizer que essas reflexões são interessantes para auxiliar os 

professores das disciplinas de saúde pública e/ou coletiva em suas aulas sobre a 

PS. Pois caso contrário, podemos inferir que trabalhar a PS pelo modelo tradicional 

de ensino possibilita compreender esse conhecimento com aspecto técnico, sem 

sensibilização, e consequentemente sem o despertar do comprometimento do aluno 

com o aspecto social, necessário para se ter uma concepção ampliada da saúde.  

Infelizmente, destacou-se, novamente, a pouca força argumentativa das 

competências da PS, dessa vez enquanto estratégia norteadora da didática de 

ensino.  

Por fim, os difusores da PS detalham uma das estratégias pedagógicas 

apontadas, que seria em relação aos cenários de prática adequados à perspectiva 

teórica e pedagógica da PS. Para eles, deve-se proporcionar a vivência em diversos 

cenários de prática, distanciados da ideia de que apenas os serviços de saúde são 

suficientes para esses propósitos.  Todavia com o cuidado para não tornar essa 

vivência fragmentada e descontextualizada. Por isso, é necessário estar atento 

durante o processo de escolha dos cenários de prática, para evitar a escolha de 
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cenários incoerentes aos princípios da PS, que ao invés de proporcionar a vivência 

junto aos atores sociais, proporcionam somente a ideia de expectadores.  

Dessa forma, destacamos, nos discursos dos difusores, a vivência em cenários 

que transmitam a abordagem social. Ou seja, o ambiente da própria comunidade, 

como por exemplo, as famílias, escolas etc.(settings), contextualizadas pelas suas 

respectivas interações sociais; outros cenários seriam os movimentos sociais e o 

próprio controle social, considerados ferramenta importante para estabelecer o 

imperativo ético do direito social. Além disso, vivenciar o contexto desses elementos 

nos municípios saudáveis, através da troca de experiências com os seus atores 

sociais, preocupados com a qualidade de vida da sua comunidade. 

Também foi citada pelos difusores, a vivência nos serviços de saúde, 

principalmente a UBSF, tendo o cuidado na escolha de cenários que ao invés de 

auxiliarem no processo de formação acaba ‗deformando‘ os princípios da PS. 

Comentamos também, a importância de conhecer os cenários vinculados à gestão, 

suscitando a possibilidade de aproximá-los aos cenários ligados ás empresas 

privadas. 

A partir dessas orientações, não nos resta dúvida sobre a complexidade 

inerente ao processo de ensino-aprendizagem da PS nas disciplinas de SP e/ou SC, 

levando em consideração, principalmente, a magnitude do seu saber e as limitações 

da própria instituição acadêmica, no que se refere ao seu corpo docente, como a 

falta de incentivos departamentais para a construção de projetos de PS. Esse 

contexto é uma das justificativas utilizadas pela maioria dos difusores da PS que 

defendem a criação de uma disciplina específica de PS na graduação, 

especialmente na área da saúde, pois para eles, essa atitude tornaria tal 

conhecimento uma obrigatoriedade na estrutura curricular dos cursos de graduação, 

não os condicionando à sensibilidade dos professores.  

Todavia, creio que o fato de possibilitar a existência de uma disciplina 

específica, não impede que sua abordagem possa ser utilizada pelos demais 

professores, especificamente nas disciplinas de SP e/ou SC, pois a transversalidade 

desse saber é o indicativo da proximidade dos demais professores à nova 

perspectiva de saúde. Além do mais, não podemos esquecer de que as 

competências da PS não são apenas um direcionamento teórico, mas um conjunto 

de competências necessárias na formatação de um novo perfil profissional 
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corresponsável com o desenvolvimento social, e consequentemente comprometido 

com a cidadania.  

Dessa maneira, acreditamos que esta pesquisa facilitará a compreensão da PS 

pelos professores da disciplina de SP e/ou SC, através das reflexões conceituais 

apresentadas tanto sobre a SP e a SC quanto sobre a PS, como também através 

das orientações didáticas distribuídas nas perspectivas teórica, pedagógica e 

prática. Com isso, pretendemos auxiliar a compreensão dos propósitos do programa 

de reorientação da formação profissional (PRÓ-SAÚDE), no que se refere ao 

detalhamento de como trabalhar a PS na graduação. Portanto, esperamos que os 

professores possam não mais direcionar a PS de forma superficial ou incoerente, e 

sim com base nas orientações dos difusores da PS, que mesmo com algumas 

limitações direcionam reflexões importantes para o processo de ensino-

aprendizagem desse saber.  

A partir dessas reflexões conclusivas notamos a emergência na estruturação 

do eixo reorientação da formação pela PS, direcionando novas perspectivas de 

pesquisa nessa área temática. Como por exemplo, o como estabelecer a construção 

de projetos intersetoriais no contexto da atenção primária a saúde composta pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e pelo Núcleo de Apoio Saúde da Família 

(NASF), integrado com as instituições acadêmicas. Outro ponto é a reflexão sobre o 

financiamento e avaliação de efetividade para os projetos de PS, dando aos futuros 

profissionais da saúde direcionamento para implementação de projetos desse 

caráter.  

Vale salientar que esses direcionamentos devem estar vinculados ao processo 

de ensino-aprendizagem pelo qual serão transmitidos na graduação. Para que 

assim, aos poucos, possamos diminuir os limites teóricos existentes entre a 

Promoção da Saúde e sua didatização na formação acadêmica.  
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RECOMENDAÇÕES 

 

Partindo do fato de que o universo desta pesquisa foi composto pelos difusores 

da PS no Brasil, não resta dúvida do caráter diferencial de suas orientações para a 

compreensão e a didatização da PS. Como também, da sua importância para as 

respectivas regiões brasileira, principalmente no âmbito acadêmico. Por isso, a 

necessidade de que se estabeleça o entendimento entre os difusores sobre essas 

temáticas é fundamental, para evitar a superficialidade e a distorção e, 

consequentemente o surgimento de conflitos, de ordem tanto teórica quanto prática, 

vinculados a PS no Brasil. 

Dessa forma, baseado em alguns desencontros teóricos evidenciados entre os 

difusores durante esta pesquisa, e acrescido da importância dessa temática para o 

contexto brasileiro, recomendamos, em especial, ao GT da PS/ABRASCO 

constituída pelos difusores da PS no Brasil, para que se coloque em ponto de pauta 

a reorientação da formação profissional norteada pela PS. 

Com isso, esperamos um maior debate sobre o processo de ensino-

aprendizagem, ocorrendo o compartilhamento de informações entre os difusores e o 

acréscimo de experiências didáticas no ensino da PS. De forma que essa 

compreensão seja representada, posteriormente, por todos eles em suas regiões. 

Vale salientar que essa ação não objetiva o conhecimento superficial, mas a 

maturação e o detalhamento das estratégias de ensino para, de fato, efetivar a PS 

enquanto ferramenta de transformação do perfil profissional na graduação.   

Outro ponto que recomendamos urgência de debate, entre os difusores, está 

relacionado à reflexão anterior sobre o ensino, que se refere ao conhecimento das 

competências da PS difundidas pelo Consenso Galway. Vale salientar, que nenhum 

dos difusores citou esse consenso ao comentar sobre as competências da PS, 

demonstrando ou sugerindo o desconhecimento desse documento. Além disso, 

percebemos que o próprio termo competências não estava claramento definido para 

muito deles, o que enfatiza a necessidade de discussão sobre esse tema. Todavia, 

ainda mais preocupante foi a pouca citação das competências vinculadas à 

operacionalização da PS, o que demonstra que esse ponto ainda está muito 

incipiente entre os difusores, ainda focados principalmente nas competências 

circunscritas pelo campo teórico da abordagem social. Por isso, a necessidade de 

debatê-los no próprio GT da PS/ABRASCO para possibilitar a sua compreensão, 
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além de torná-los mais didáticos ao serem inseridos na prática curricular na 

graduação.  

Após o entendimento desses pontos entre os difusores da PS, tendo esta 

pesquisa como instrumento facilitador desse processo, recomendamos que 

disseminem essas informações por intermédio do GT da PS/ABRASCO. Através 

dessa ação, esperamos facilitar o direcionamento dos professores da graduação ao 

trabalhar com PS, principalmente os vinculados com as disciplinas de SP e SC. 

Outro ponto relevante consiste em , uma vez acordado entre os difusores sobre a 

necessidade de uma disciplina específica para PS, levantar essa proposta junto às 

instituições acadêmicas. Concordamos que não resta dúvida sobre a necessidade 

de uma disciplina específica, tendo em vista a sua importância teórica no contexto 

nacional e internacional, e a sua influência para o processo da reorientação da 

formação profissional. 

Além do mais, com essa pesquisa, esperamos despertar entre outros 

pesquisadores, o interesse em aprofundar sobre outros aspectos inerentes à PS no 

contexto brasileiro e às dificuldades existentes na didatização desse saber na 

graduação.  

Assim, esperamos contribuir para um novo status para a PS que transitaria da 

compreensão enquanto conjunto de teorias utópicas para uma ferramenta 

fundamental no desenvolvimento social. 
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista 

 

 

 Saúde Pública e Saúde Coletiva 

1. Na sua opnião, existe diferença entre saúde pública e coletiva? Justifique 

2. O senhor (a) se considera da Saúde Pública (SP) ou Saúde Coletiva (SC)? 

Justifique. 

3. Com se estabelece a relação da Promoção da Saúde com a SP e/ou SC? 

 

 Promoção da Saúde 

1. O que você entende por PS?  

2. Qual a importância da PS? 

3. Saberia me listar algumas Competências da PS? Quais? 

4. Como as competências da PS podem ser observadas no dia-a-dia 

profissional? 

 

 Didatização da Promoção da Saúde 

1. Como deveria se dá o processo de ensino-aprendizagem ao trabalhar 

com a temática da Promoção em Saúde nas disciplinas de Saúde 

Pública e/ou Saúde Coletiva? Descreva.  

2. Quais os cenários de prática adequados para trabalhar com a PS? Por 

quê? 
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APÊNDICE B - Roteiro de Observação  

 

 

 Como os profissionais e professores abordam a PS?  

 Há coerência entre discurso e prática? 

 Como o público-alvo (alunos, participantes de oficina) reagem, interagem, 

participam? 

 Há de fato intersetorialidade e participação nas discussões e ações? 

 O processo ensino-aprendizagem apresentado é coerente com os 

pressupostos e com a teoria apresentada por esses profissionais? 

 É possível praticar os conceitos e as metodologias propostas pelos difusores 

da PS no país?  
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, convido o(a) Sr (a). 

_______________________________________________, cidadão (ã) brasileiro (a), em 

pleno exercício dos seus direitos a participar da pesquisa de dissertação de mestrado em 

Saúde Coletiva intitulada Concepções sobre Promoção da Saúde e sua Didatização nas 

disciplinas de Saúde Pública e/ou Coletiva do pesquisador Tales Iuri Paz e Albuquerque, 

orientando da professora doutora Ronice Franco de Sá. 

O consentimento se dará  após ter sido informado(a) pelo pesquisador, de que:  

1. A pesquisa se justifica pela necessidade de pensarmos e discutirmos sobre a relação 

entre Promoção da Saúde e Formação Acadêmica, tendo como plano de fundo o 

Programa de Reorientação da Formação Profissional da Saúde – Pró-Saúde;   

2. Objetiva compreender como difusores da Promoção da Saúde consideram que 

deveria ser o ensino da PS na graduação em relação aos seus aspectos conceituais, 

teórico-metodológicos e suas referidas práticas; 

3. Os dados serão coletados através de entrevista semi-estruturada, com auxílio do 

gravador de voz;  

4.  A participação é voluntária, estando ciente dos riscos e benefícios dessa pesquisa: 

RISCOS: Caso o entrevistado sentir-se constrangidos com o fato de ser entrevistado 

por uma pessoa estranha ou em responder determinadas questões, terá a liberdade 

de desistir ou responder apenas o que se sinta bem, a qualquer momento sem risco 

de qualquer penalização; 

BENFÌCIOS: contribuição para entender as concepções de Promoção da Saúde (PS) 

no Brasil. Pretende-se ainda ajudar no planejamento e Didatização da PS para a 

formação dos futuros profissionais de saúde. Outro possível benefício é o 

conhecimento que servirá de base para reflexão e construção de políticas públicas 

de saúde mais efetivas e adequadas à realidade brasileira, tão importante para a 

melhoria da qualidade de vida da nossa população; 

5. Será garantida a confidencialidade do nome do entrevistando no resultado final da 

pesquisa. 

6. Ao final da pesquisa o entrevistando terá livre acesso ao conteúdo da mesma, 

podendo discutir os dados, com o pesquisador;  

7. As entrevistas serão arquivadas no Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento 

Social– NUSP da UFPE, coordenada pela orientadora desse projeto. 

8. Caso sinta necessidade de contatar o Pesquisador durante e/ou após a coleta de 

dados, poderá fazê-lo no endereço Rua Aprígio Nepomuceno, 1285, Bairro: Cruzeiro; 

Campina Grande/PB; pelo telefone (83) 9938-9255, ou por tales.fisio@gmail.com 

9. Caso queira contactar o Comitê de Ética Comitê de Ética em Pesquisa (Av. Prof. 

Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife- PE, CEP: 50670-901, Tel.: 2126 8588)  

 

Recife, ____ de _____________________ de ______ 

 

________________________________________ 

Participante 

_______________________________________ 

Pesquisador 

________________________________________ 

Testemunha 

_______________________________________ 

Testemunha 



144 
 

APÊNDICE D - Quadro de Informações dos Entrevistados  

 

Entrevistador 

Sexo Região Brasileira 

Canadá 
GT 

ABRASCO 
Professor 

Universitário 
Gestor 

Profissional 
da PS 

Cientista 
Social 

Outros 
M F N NE CO SE S 

1  X  X      X  X   

2  X  X     X   X   

3  X   X    X X  X   

4  X   X    X X  X   

5  X X      X X    X 

6  X X      X X  X   

7  X     X  X X  X   

8  X     X  X X  X   

9  X    X   X X  X   

10 X     X   X  X X   

11 X     X   X X X X   

12 X     X   X X   X  

13  X    X   X X   X  

14  X    X   X X   X  

15 X       X  X X X   

Total 4 11 2 2 2 6 2 1 13 13 3 13 3 1 
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ANEXO 

 

ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética 

 


