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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa vincula-se ao projeto de pesquisa interinstitucional, parceria entre UFRGS, USP 

e UFES, que tem buscado investigar e problematizar políticas de formação voltadas para 

capacitação e sensibilização de estudantes de Educação Física para atuação em saúde coletiva 

e análise da implementação de práticas corporais junto ao SUS. Para tanto, o ponto de partida 

investigativo foi o PRÓ-PET-Saúde (articulação entre Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional – PRÓ-Saúde - e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

– PET-Saúde), que se destaca como um elemento de potencialização da reorientação da 

formação em Educação Física voltada para a saúde coletiva. Mais especificamente, tem como 

objetivo analisar a inserção e atuação de alunos dos cursos de Educação Física do 

CEFD/UFES junto ao Programa em foco. Como estratégia metodológica foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os cinco alunos do curso de Educação Física da UFES, 

vinculados ao PRÓ-PET-Saúde. Após transcrição e análises, empreendeu-se uma 

categorização em três eixos: o SUS e a inserção dos alunos; a atuação dos alunos; a Educação 

Física nas UBS´s. Dentre os resultados e considerações, destaca-se a necessidade de repensar 

a formação dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física para que estabeleça 

uma maior sintonia com o SUS com o intuito dos alunos terem um maior conhecimento desse 

campo de atuação; e, ainda, repensar algumas estratégias do Programa PRÓ-PET-Saúde 

UFES para que haja uma relação mais significativa entre tutor, preceptor e alunos.  

Palavras-chave: Formação Profissional. Educação Física. Educação. Saúde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

This project is connected to a jointed research project of three universities (UFRGS, USP and 

UFES) aimed at investigate and problematize PE undergraduate programs toward awareness 

and training to work at public health system as well as to analyse of the implementation of 

bodily practices at Brazilian Public Health System (SUS in Portuguese). The locus of analysis 

was the Program of Education to Health through Work (PET-Saúde), an initiative designed to 

give new directions for professional training in Physical Education for public health. More 

specifically, it aims to analyze the integration and performance of students of Physical 

Education at PET-Saúde. Semi-structured interviews were conducted with PET-Saúde PE 

students. The data were categorized within three axes: The SUS and PE students placement; 

PE students performance; PE at the Health Basic Units (UBS). As a conclusion we would like 

to highlight the need to rethink the formation in Physical Education in order to enhance 

knowledge on SUS and PET-Saúde group at UFES strategies of formation in order to a more 

meaningful relation among mentor, tutor and students. 

 

Keywords: Vocational Training. Physical Education. Education. Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa estrutura-se a partir do vínculo estabelecido com o projeto de pesquisa 

interinstitucional entre UFRGS, USP e UFES. Este projeto interinstitucional apresenta uma 

preocupação com a inserção do profissional de Educação Física no SUS. Neste sentido, 

aponta que instituições nacionais e internacionais, a partir de projetos e ações governamentais, 

vêm incentivando à população a prática de atividade física com vistas à prevenção e 

recuperação de alguns fatores considerados de risco a saúde, como o sedentarismo e a 

obesidade, pois pesquisas tanto nacionais quanto internacionais assinalam o aumento destes 

fatores de risco, devido o estilo de vida das pessoas. Embora estas pesquisas considerem a 

obesidade e o sedentarismo como fatores de risco à saúde, não corroboramos com tais 

pesquisas, pois compreendemos que essa discussão não se limita apenas aos fatores 

biológicos dos sujeitos, mas também ao social e ao cultural, que são fatores importantes neste 

processo, que é denominado também como estado de quase-doença. 

 

Este estudo parte de uma de pesquisa interinstitucional maior - parceria entre UFRGS, USP e 

UFES – que tem buscado investigar e problematizar políticas de formação voltadas para 

capacitação e sensibilização de estudantes de Educação Física para atuação em Saúde 

Coletiva e análise da implementação de práticas corporais junto ao SUS. Nesta pesquisa, 

partindo do objetivo acima exposto, o ponto de partida investigativo foi o PRÓ-PET-Saúde 

(articulação entre Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional - PRÓ-Saúde 

- e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde), que se destaca como 

um elemento de potencialização da reorientação da formação em Educação Física voltada 

para a Saúde Coletiva. 

 

O PRÓ-PET-Saúde é um projeto proposto de forma conjunta pelo Ministério da Saúde e pelo 

Ministério da Educação (Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.802/2008; Portaria 

Interministerial MS/MEC nº 421/2010). Este Programa tem como objetivo fomentar a relação 

ensino/serviço/comunidade na atenção básica, para isso conta com os grupos 

multidisciplinares de aprendizagem tutorial na Estratégia Saúde da Família. O PRÓ-PET-

Saúde, a partir dos seus princípios e necessidades, desenvolve ações intersetoriais que visam 

contribuir com o desenvolvimento da atenção primária e secundária do Sistema Único de 
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Saúde (SUS), partindo da ideia de educação pelo trabalho e da disponibilização de bolsas 

destinadas aos tutores (professores universitários), preceptores (profissionais graduados do 

serviço de saúde) e estudantes de graduação da área da saúde. Esta estratégia faz parte do 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), 

criado em 2005. O PRÓ-PET-Saúde se articula por meio da integração entre ensino-serviço-

comunidade, sendo esta uma parceria entre a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde (SGTES), Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), do Ministério da Saúde, a Secretaria de Educação Superior (SESu), do Ministério da 

Educação e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD/GSI/PR) (PORTAL DA 

SAÚDE, 2011).  

 

No que concerne à organização dos grupos PRÓ-PET-Saúde, cada grupo é formado por um 

tutor acadêmico; doze estudantes (monitores) bolsistas; seis preceptores (PORTAL DA 

SAÚDE, 2011).  

 

O PRÓ-PET-Saúde recebe essa designação por ser uma articulação entre o Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-Saúde) e o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Essa articulação teve inicio a partir da 

publicação de um edital lançado pelo Ministério da Saúde (MS) em dezembro de 2011, no 

qual, convidava as instituições de Ensino Superior (IES) a apresentarem suas propostas e 

projetos em conjunto com as Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde com vistas a 

participarem deste programa. A UFES, em maio de 2012, teve sua proposta aprovada para a 

implementação de quatro Grupos de Aprendizagem Tutorial do PRÓ-PET-Saúde na Rede 

SUS, para os anos de 2012 a 2014, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do 

Espírito Santo (SESA) e Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (SEMUS). O processo 

seletivo destinou-se ao preenchimento de quarenta e oito vagas para estudantes bolsistas dos 

cursos de graduação da área da saúde, das quais, cinco foram destinadas para os estudantes de 

Educação Física (UFES, 2012). 

 

Neste sentido, cinco alunos do curso de Educação Física do CEFD/UFES foram selecionados, 

dos quais, quatro foram designados para atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) e um 
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para atuar no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano1. As UBS´s se 

caracterizam pela atenção primária a saúde (atendimento inicial as famílias nas comunidades, 

visando à prevenção, promoção e recuperação da saúde dos indivíduos; basicamente é o 

vínculo/aproximação da unidade com a comunidade; é a preocupação inicial com a saúde dos 

sujeitos) e o Centro Regional de Especialidades pela atenção secundária à saúde, pois está 

voltado para as especialidades médicas, ou seja, casos específicos de uma determinada área 

médica, como cardiologia, por exemplo. Os alunos PRÓ-PET-Saúde têm entre 19 e 24 anos 

de idade, estão entre o 5º e 6º período do curso, quatro deles cursam bacharelado em 

Educação Física e uma Licenciatura em Educação Física. 

 

Este trabalho buscou as ações desenvolvidas pelo PRÓ-PET-Saúde da UFES, no que se refere 

à atuação dos alunos de Educação Física nas UBS´s e no CRE Metropolitano. Assim, 

procuramos analisar a inserção e a atuação dos alunos do curso de Educação Física junto ao 

PRÓ-PET-Saúde/UFES, a partir da realização de uma entrevista semiestruturada com cada 

um deles. 

 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

Inicialmente empreendemos a leitura de artigos e livros ligados à temática da Saúde Coletiva 

referente ao campo da Educação Física, ou seja, foi realizada uma revisão bibliográfica com 

vistas à apropriação do referencial teórico, sendo também realizados fichamentos do material. 

 

Após este processo, realizamos a construção de uma entrevista semiestruturada com 38 

perguntas, dividida em seis eixos, a saber: perfil socioeconômico; espaço/local; sobre o 

cotidiano, ações e perspectivas na UBS; PRÓ-PET-Saúde; trabalho coletivo; sobre a atuação 

                                                 
1 O CRE Metropolitano (Centro Regional de Especialidades) é um serviço de média complexidade, pelo qual, a 
SESA (Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo), oferta para a população do ES, consultas 
especializadas, que são marcadas/agendadas, anteriormente, pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s). O 
agendamento das consultas acontece a partir do contato das UBS´s com a Central de Marcação de Consultas, não 
deixando de observar que as consultas são para os usuários que estão precisando de uma especialidade médica 
para o seu problema específico de saúde (JUSBRASIL, 2010, acesso em 13 de fevereiro de 2014). 
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do profissional de Educação Física. Desta forma, a partir da disponibilidade de cada um dos 

cinco alunos PRÓ-PET-Saúde da Educação Física, foi-se realizando as entrevistas semi-

estruturadas, que ocorreram entre os dias 22/03 à 25/04 de 2013.  

 

As entrevistas foram registradas por meio da gravação do áudio e filmagem, para isso, foi 

utilizado um celular e uma câmera fotográfica. A primeira entrevista realizada, considerada 

“piloto”, foi feita apenas com a gravação do áudio. Depois da análise dessa entrevista fizemos 

alguns ajustes no roteiro de perguntas, pois percebemos que as perguntas precisavam serem 

mais exploradas, em relação à fala dos alunos, nas entrevistas seguintes, para assim, 

compreender melhor o contexto do qual o entrevistado estava falando. Assim, nas entrevistas 

subsequentes foram gravados o áudio e vídeo para um melhor processo de transcrição das 

falas. As gravações e as filmagens durarão entre 30 minutos a 1h30m. Realizadas as 

entrevistas, começou-se um processo de transcrição, ocorrido do dia 23/03 ao dia 28/04 de 

2013. Terminado as transcrições, realizamos as leituras das entrevistas a fim de serem 

analisadas a fala dos alunos. A partir daí montamos dois blocos temáticos com as perguntas e 

respostas dos alunos, a saber: um sobre a inserção dos alunos no PRÓ-PET-Saúde (bloco 1) e 

outro sobre a Educação Física no SUS (bloco 2). Observando que as perguntas com suas 

respectivas respostas foram divididas conforme a temática de cada bloco. No processo de 

análise, obtivemos uma categorização (BARDIN, 1977) em três eixos: o primeiro sobre o 

SUS e a inserção dos alunos; o segundo sobre a atuação dos alunos e o terceiro sobre a 

Educação Física nas UBS´s. Por fim, realizamos uma análise mais aprofundada 

transformando um texto inicial, com caráter descritivo, em outro com um caráter mais 

analítico, ou seja, interpretando os dados em diálogo constante com a literatura. Neste texto, 

os alunos são caracterizados/identificados como A1, A2, A3, A4 e A5. 

 

 

 

3 O SUS E A INSERÇÃO DOS ALUNOS 

 

 

O SUS (Sistema Único de Saúde) foi criado em 1988, a partir da promulgação da nova 

Constituição Federal (PORTAL BRASIL, 2009). Este sistema tem sua configuração 

advinda/pautada do/no Movimento da Reforma Sanitária ocorrido na década de 1970 
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(CAMPOS apud MACHADO, 2007). Segundo Brasil (apud FREITAS, 2007), o que 

caracteriza o SUS como único é o fato de que todos os sistemas de saúde do País devem 

seguir suas diretrizes e seus princípios de organização. Diante disso, também é reconhecido 

como um sistema por trabalhar com um conjunto de unidades, de ações e serviços visando um 

mesmo fim, ou seja, promoção, proteção e recuperação da saúde. A concepção de trabalho 

que o SUS utiliza no seu campo de ações é o da atenção integral à saúde. A Educação Física a 

ele se vincula por trabalhar à promoção da saúde, pois este modelo propõe à educação em 

saúde, adoção de estilos de vida saudáveis, nutrição, entre outros (FREITAS, 2007).  

 

Este tópico tem como intenção mostrar o SUS a partir da atuação dos alunos PRÓ-PET-Saúde 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s). Estas se caracterizam como um ambiente destinado 

a uma determinada comunidade, com uma equipe de profissionais composta por médicos, 

enfermeiros, técnico em enfermagem, dentista, psicólogo, assistente social, profissional de 

Educação Física, farmacêutico, agentes comunitários de saúde. Não retrataremos todo o 

sistema SUS, mas privilegiaremos a atenção primária a saúde e a atenção secundária, pois nos 

espaços em que os alunos entrevistados atuam, operam-se, conforme o objetivo do serviço, 

com um destes níveis de atenção a saúde. O SUS regula os níveis de atenção à saúde no País e 

está organizado em três níveis: primário, secundário e terciário. 

 

A atenção primária remete à Estratégia Saúde da Família (ESF), criado em 1994, que mais 

recentemente atende pelo nome de Programa Saúde da Família (PSF). Tal programa está 

inserido na categoria de atenção básica a saúde, tendo como objetivo melhorar a qualidade de 

vida da população brasileira por meio da reorganização das bases da prática de atenção à 

saúde, transformando o modelo tradicional de saúde (hospitalocêntrico, centrado na doença 

como fenômeno individual e na assistência médica curativa) ao aproximá-lo da família 

(MACHADO, 2007). PSF (Programa Saúde da Família) prioriza como estratégias de ações a 

prevenção, a promoção e a recuperação da saúde dos sujeitos da ação (usuários do serviço de 

saúde), tendo como ponto de partida os atendimentos nas unidades básicas ou nos domicílios. 

Além disso, o programa tem como uma de suas funções a construção de vínculo com a 

comunidade, tendo o usuário como foco/centro do processo, estando em acordo com os 

princípios e diretrizes do SUS (universalidade, integralidade e equidade) que se perfazem num 

contexto de descentralização e controle social da gestão (MACHADO, 2007).  
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O PSF possui uma equipe de Saúde da Família que é composta por um médico generalista, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes de saúde. Estes 

profissionais trabalham em regime integral de 8 horas diárias, totalizando 40 horas por 

semana, sendo a responsabilidade de cada equipe o acompanhamento de 600 a 1.000 famílias, 

não podendo ultrapassar o limite máximo de 4.500 pessoas de uma determinada área 

(MACHADO, 2007). As ações preconizadas pelo PSF, a saber, promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e manutenção da saúde são responsabilidades 

que demandam ações como saúde da criança, saúde da mulher, controle da hipertensão e da 

diabetes melito, controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, ações de saúde bucal 

(MACHADO, 2007). O profissional que faz o vínculo inicial entre comunidade e unidade é o 

agente comunitário de saúde, que mora na região e é responsável por 150 famílias 

(MACHADO, 2007). Este programa atua diretamente acompanhando as famílias de 

determinadas comunidades vinculadas a UBS´s de sua localidade específica.  

 

Dentro deste contexto, procuramos analisar como tem sido a inserção dos alunos PRÓ- PET-

Saúde/Educação Física nas UBS´s e no CRE Metropolitano, dando ênfase a aspectos como: o 

envolvimento com o trabalho coletivo, a relação com outros profissionais e alunos oriundos 

de outras graduações.  

 

No que se refere às UBS´s, seu corpo profissional, a partir das reuniões realizadas na unidade, 

organizam uma agenda anual com intuito de programar intervenções e ações que possibilitem 

a atuação de forma conjunta em prol da comunidade, uma vez que seguem os objetivos do 

PSF. Em outras palavras, o trabalho em equipe consiste numa modalidade coletiva que se 

configura na relação reciproca entre múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes 

de diferentes áreas profissionais (FARIAS; ROCHA, 2009, acesso em 08 de fev. de 2014). 

Resumindo, podemos chamar essas ações de participação, planejamento e coordenação de 

ações coletivas, apontado por quatro alunos do PRÓ-PET-Saúde, como uma prática que vem 

sendo desenvolvida nas unidades que atuam. Entretanto, quando nos referimos ao CRE 

Metropolitano (Centro Regional de Especialidades), essas ações não fazem parte do seu 

planejamento, por priorizarem outros objetivos, segundo A5. Essas ações realizadas nas 

UBS´s, advindas dos objetivos do PSF, proporcionam a interação dos profissionais da unidade 

em torno de um mesmo objetivo e agilizam o acompanhamento e atendimento dos usuários, 

ou seja, essa forma de organização profissional oportuniza que o acesso da comunidade a 
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UBS ocorra com mais qualidade. Neste sentido, coadunamos com Carvalho (2007, p.64) 

quando aponta que “[...] promover a saúde é instituir relações acolhedoras de cuidado entre 

trabalhadores e usuários do serviço de saúde [...]”. A citação a seguir é ilustrativa disso: 

 

[...] na Unidade de São Cristovão eu tenho participado mais dessas reuniões de 
equipe e lá nós temos grupos de promoção à saúde, vamos dizer assim, é planejado, 
tanto que eu estou participando de um. A gente tem, por exemplo, grupos de 
promoção igual o hiperdia, então, existe a participação de outros setores, tem outros 
profissionais que se envolvem [...] (A1). 

 

O trabalho coletivo entre os profissionais nas UBS´s possibilita que o atendimento à 

comunidade tenha uma melhor organização e intervenção. Isto nos leva a conclusão de que as 

unidades, para desenvolverem trabalho coletivo, partem de uma concepção de trabalho 

pautada no PSF. O PSF está vinculado à concepção da promoção da saúde, que caminha no 

sentido de superar o modelo biomédico, centrado na doença como fenômeno individual e na 

assistência médica curativa (FREITAS, 2007). Neste sentido, três alunos assinalaram o 

predomínio de uma concepção de trabalho nesta direção: “A Unidade Básica, ela trabalha na 

ideia do Programa Saúde da Família (A1)” e “[...] a única concepção é que eles trabalham 

com Saúde Coletiva [...] (A4)”. Apesar dessa noção, os alunos apresentaram dificuldade para 

falar sobre a concepção de trabalho das unidades que atuam, demonstrando pouco 

conhecimento em relação à temática. Isso nos indica que houveram poucas discussões sobre 

este assunto nas reuniões de equipe, nas conversas com os preceptores e tutores. Por sua vez, 

isso demonstra certa lacuna no processo de formação destes alunos dentro do PRÓ-PET-

Saúde e, principalmente, nos seus cursos de formação. O PSF, enquanto concepção de 

trabalho das UBS´s e porta de entrada para o SUS, é entendido por Carvalho (apud 

MACHADO, 2007) como um programa que se destaca no campo das políticas públicas de 

intervenção. Neste sentido, chama atenção para o fato de, na Educação Física, ser “nova” a 

discussão em saúde pública e coletiva (por ser desconsiderada nas grades curriculares dos 

cursos de graduação, enquanto conhecimento essencial para a formação inicial), o que 

permite, em parte, contextualizar essas dificuldades conceituais para os alunos.  

 

Nesta esteira, tais unidades realizam suas intervenções a partir de grupos específicos, ações na 

comunidade e as consultas diárias, a saber: o “Hiperdia” (que se caracteriza pelo trabalho com 

hipertensos e diabéticos visando à promoção da saúde, através da realização de palestras 

dadas pelos profissionais da unidade e da intervenção destes profissionais por meio de 

consulta e medicação), o “Programa Saúde na Escola”, o grupo de “Puericultura”, o 



14 
 

 
 

acompanhamento de gestantes, as campanhas de vacinação, as visitas domiciliares. As 

intervenções esboçadas pelos alunos são aquelas que eles têm contato no dia-a-dia de trabalho 

na unidade, seja participando, atuando ou apenas observando. Para compreendermos melhor 

isso, segue abaixo o depoimento de um deles: 

 
Há, tem muitas intervenções, tem campanha de vacinação, tem de hiperdia, que eles 
vão num local específico, fazem uma reunião e orientação, principalmente, para 
idosos, hipertensos e diabéticos. Eles fazem meio que um acompanhamento de 
grupo de gestantes com médico específico; mais isso, não muito mais intervenções 
que essa não; tem intervenção, sei lá, às vezes domiciliar (A2).  

 

As intervenções que ocorrem nas UBS´s são conduzidas por uma equipe de profissionais, 

como médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, nutricionistas, farmacêuticos, agentes de 

saúde, técnicos em enfermagem, profissionais de Educação Física. No entanto, nos chama 

atenção o fato de que há entre esses profissionais uma hierarquia, ou seja, profissionais que 

têm mais destaque, prestígio e autoridade num certo ambiente, como expressado por três 

bolsistas PRÓ-PET-Saúde do curso de Educação Física. Essa hierarquia se expressa no 

modelo de pirâmide, com destaque para enfermeiros e os médicos, que ficam no topo. Neste 

sentido, Minelli, Soriano e Favaro (2009) relatam que o grupo mais organizado no setor da 

saúde, no caso a medicina, exerce poder sobre grupos menos organizados, por exemplo, a 

Educação Física, pois esse poder engloba um corpo de conhecimento técnico com mais 

respaldo e prestígio social. Como podemos perceber na maioria dos relatos dos alunos, os 

médicos e os enfermeiros possuem mais destaque que os outros profissionais das UBS´s e do 

CRE Metropolitano. Neste contexto, notamos que este destaque advém da importância social 

atribuída a este profissional pelo tipo de intervenção que realiza no âmbito da saúde. Com 

intuito de visualizarmos como os alunos do PRÓ-PET-Saúde percebem isso nas unidades, 

segue uma citação: “Claro que tem, à profissão do médico e dos enfermeiros lá, tem mais 

destaque do que todas” (A4).  

 

Os alunos apontaram algumas inquietações em relação ao espaço de trabalho, a saber, a falta 

de conhecimento sobre a profissão desempenhada pelo seu preceptor (A2), sala para reunião 

de equipe pequena (A3), o descaso dos profissionais da unidade com os pacientes (A4) e 

usuários que não sabem o que estão indo fazer no CRE Metropolitano (A5). Todavia, 

percebemos que tais inquietações não tem a mesma causa/motivo, pois falam a partir de 

realidades diferentes, apesar de estarem, em sua maioria, pautados no mesmo foco de 

trabalho, ou seja, o PSF. A citação abaixo ilustra o exposto acima: 
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Incomodada eu sinto pelo fato deu estar com uma pessoa [...] da odontologia e meio 
que não saber muito sobre o que eles fazem [...] então me incomoda um pouco essa 
coisa de não saber muito, estar num espaço meio que diferenciado. Outras que 
incomoda [...] é que o profissional de Educação Física é novo na Unidade [...] (A2).  

 

Os problemas em relação às inquietações apresentadas pelos alunos do PRÓ-PET-Saúde da 

Educação Física condizem com aquilo que têm presenciado no dia-a-dia de trabalho nas 

UBS´s e no CRE Metropolitano. Outro aspecto vivenciado pelos alunos, no local de trabalho, 

perpassa a relação com os demais alunos PRÓ-PET-Saúde pertencente a outros cursos de 

graduação da área da saúde. Eles relataram que o convívio e o vínculo estabelecido com os 

outros estagiários PRÓ-PET-Saúde é agradável, ou seja, não há problemas de relacionamento 

tanto profissional quanto pessoal. Entretanto, os horários de atuação dentro da unidade e no 

CRE Metropolitano são divergentes, o que impossibilita a realização de intervenções 

conjuntas e a ampliação da relação profissional, haja vista que um dos únicos contatos entre 

eles se dá nas reuniões de equipe e com os tutores. Com vistas a corroborar com o exposto 

acima, segue a citação abaixo: 

 
Assim, as pessoas que estão na Unidade junto comigo, no mesmo grupo, a gente 
convive pouco, até porque, os nossos horários não são muito meio que juntos, as 
atividades, na maioria das vezes, cada um fica restrito ao seu preceptor e são poucas 
as atividades que a gente faz em conjunto de intervenção [...] (A2). 

 

Os alunos do PRÓ-PET-Saúde da Educação Física têm pouca convivência com os alunos dos 

outros cursos. Apesar disto, todos estes alunos, no início do PRÓ-PET-Saúde, participaram de 

encontros/reuniões nas unidades e no CRE Metropolitano que atuam. Estes encontros tinham 

como objetivo apresentar o Sistema Único de Saúde, explicando seu funcionamento por meio 

de discussões e leitura de textos. Essa prática, contudo, não teve continuidade. Mais adiante, 

apontaremos aspectos vinculados à formação em Educação Física e que, também, influenciam 

nesta questão. Para um melhor esclarecimento dos aspectos acima, trazemos a citação de um 

aluno: “Foi feito logo quando a gente entrou uma primeira aula, assim, foi uma apresentação 

sobre o que era o SUS, qual a sua finalidade, objetivo, quem ele atende, mas depois disso, 

nunca mais, só uma vez [...]” (A4). Como podemos perceber, os alunos tiveram poucas 

discussões sobre o SUS no PRÓ-PET-Saúde UFES. Isso reafirma nosso entendimento de que 

nos cursos de graduação, tendo em vista o processo de formação do professor de Educação 

Física, faz-se necessário uma revisão das grades curriculares, a fim de incluir discussões que 

são negligenciadas, como é o caso da Saúde Coletiva (MACHADO, 2007). 
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A partir do que foi apresentado neste tópico, concluímos que os alunos do PRÓ-PET-Saúde 

da Educação Física, no que concerne à atenção primária, especificamente, ao PSF, puderam 

experienciar e perceber através das atividades realizadas nas UBS´s e no CRE Metropolitano 

(atenção secundária), como se constitui o SUS neste nível de atenção à saúde, ou seja, por 

meio do trabalho coletivo entre alguns profissionais para atender determinados usuários e de 

ações pautadas na participação, planejamento e coordenação de ações coletivas que englobam 

todos os profissionais da unidade num mesmo foco de trabalho.  

 

 

 

4 A ATUAÇÃO DOS ALUNOS  

 

 

Apresentaremos, neste tópico, como tem sido o processo de atuação dos alunos PRÓ-PET-

Saúde nas UBS´s e no CRE Metropolitano. Essas atuações serão analisadas a partir de 

atividades que englobam visitas domiciliares, trabalho realizado junto com o preceptor 

(profissional formado em curso superior da unidade de saúde responsável por um aluno PRÓ-

PET-Saúde, no que se refere à orientação deste), o grau de satisfação quanto à atuação, entre 

outros aspectos. Em relação à atuação dos alunos, é proposto pelo PRÓ-PET-Saúde que atuem 

com profissionais que não sejam pertencentes à mesma área profissional, com intuito de 

desenvolver o trabalho multidisciplinar. O trabalho realizado pelos alunos PRÓ-PET-Saúde 

nas UBS´s e no CRE Metropolitano é planejado junto com o preceptor, com os outros 

profissionais da unidade nas reuniões de equipe e, também, nas reuniões com os tutores 

(professores da UFES que orientam os alunos PRÓ-PET-Saúde com aporte teórico e 

desenvolvimento de projetos para intervenção). 

 

Uma das atividades realizadas nas UBS´s são as visitas domiciliares, que tem por finalidade 

acompanhar o estado de saúde dos usuários visando sempre à prevenção, promoção e 

recuperação dos mesmos. Este tipo de intervenção se ramifica a partir do processo de trabalho 

do Programa Saúde da Família, que permite as equipes estabelecer relações de vínculo, 

acolhimento e responsabilização pela população atendida, identificando as famílias em 

situação de risco e favorecendo o atendimento dos indivíduos portadores de doenças crônicas 
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(FARIAS; ROCHA, 2009). Neste mesmo sentido, Tavares, Brasil e Pinto (2012) consideram 

as visitas domiciliares como um dos pontos fortes do PSF, pois,  

 

[...] a equipe vai às casas das pessoas, vê de perto a realidade de cada família, toma 
providências para evitar as doenças, atua para curar os casos em que a doença já 
existe, dá orientação para garantir uma vida melhor, com saúde (BRASIL, 2002, 
apud TAVARES; BRASIL; PINTO, 2012, acesso em: 8 de fevereiro de 2014). 

 

Assim, dos cinco alunos do PRÓ-PET-Saúde, quatro prestam esse serviço à comunidade nas 

UBS´s que trabalham. Nestas visitas, comumente é aplicado um questionário aos usuários 

com questões referentes à diabetes e hipertensão, como tem sido o uso da medicação e do 

aparelho de glicosimetro. Entretanto, no que se refere ao CRE Metropolitano (Centro 

Regional de Especialidades), não são realizadas visitas domiciliares por desenvolverem 

atividades voltadas para a atenção secundária, ou seja, especialidade médica, não deixando de 

observar que o planejamento tem outras finalidades em relação à população atendida.  

 

As visitas domiciliares exercem um papel fundamental nas UBS´s, pois por meio destas é 

possível saber como está à saúde dos usuários. Nesta esteira, estas visitas aproximam os 

profissionais da unidade com a comunidade criando um vínculo entre os mesmos. Para os 

alunos PRÓ-PET-Saúde, o contato com os profissionais da unidade e com a comunidade 

possibilita conhecer os indivíduos com mais proximidade e, a partir disso, ressignificar o 

modo de lidar e intervir com os usuários. Abaixo dois depoimentos a esse respeito: 

 

[...] nós alunos do PET temos participado nas visitas domiciliares, porque é um dos 
objetivos do PET, como nosso grupo era o grupo que ia trabalhar doenças crônicas 
não transmissíveis e, no nosso caso, lá a gente ficou com a diabetes. A gente estava 
realizando visitas domiciliares pra aplicar um questionário que a própria Unidade de 
Saúde desenvolveu sobre questões da diabetes, envolvendo uso da medicação, uso 
do aparelho de glicosimetro pra avaliar a glicemia. Então, existe algumas dúvidas 
pra saber se o usuário estava utilizando certo, se não estava (A1). 
 
A gente tem reunião de equipe, aí as agentes comunitárias de saúde vão passar as 
demandas pra reunião de equipe [...]. A gente do PET estava fazendo a visita mais 
voltada, a princípio, para hipertensos e diabéticos, [...] a gente só podia ir com um 
agente comunitário, [...] lá a gente preenchia um questionário específico com uma 
série de perguntas sobre a insulina, o glicosimetro, coisas do tipo (A2). 

 

As visitas domiciliares são importantes e fundamentais no atendimento à comunidade. Neste 

contexto, para os alunos do PRÓ-PET-Saúde/Educação Física, estas visitas proporcionam 

experiências para a formação inicial e profissional, que contribuem na capacitação, 

qualificação e preparação para atuação no campo de trabalho. Além disto, algo importante 
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para os estagiários é o vínculo estabelecido com seus preceptores e o processo de atuação com 

este profissional. Neste caso, cada aluno do PRÓ-PET-Saúde está sujeito a um profissional da 

unidade que atua. Nesta esteira, identificamos que o preceptor de A1 e A2 é dentista, de A3 é 

enfermeira, de A4 é o profissional de Educação Física e de A5 é cardiologista. Eles 

acompanham o preceptor nas suas atividades diárias e a partir dessa relação passam a 

compreender o processo de intervenção profissional dele em relação à comunidade. Os 

alunos, todavia, sentem dificuldade para atuar junto com o preceptor quando fazem 

intervenções conjuntas. Diante disto, percebemos que o PRÓ-PET-Saúde nas Unidades 

Básicas de Saúde poderia ampliar um processo de educação permanente em saúde, ou seja, 

um processo de ensino aprendizagem calcado na produção de conhecimentos que 

correspondam às interpelações referentes ao universo de experiências e vivências de quem 

aprende e que engendrem novos questionamentos sobre o ser e o intervir no mundo 

(CECCIM; FERLA, 2009). Numa educação permanente em saúde, para haver ensino-

aprendizagem, é preciso entrar num estado ativo de “perguntação”, quer dizer, tem que haver 

um desconforto com a realidade, imprimindo assim, uma necessidade de mudança em relação 

àquilo que está sendo insatisfatório ou insuficiente no que se refere aos desafios do trabalho 

em saúde (CECCIM; FERLA, 2009). Como possibilidade de compreender o que está acima 

descrito, apresentamos abaixo a citação de um aluno: 

 

Bom, a cardiologista, ela ia lá, fazia o exame na esteira. Eu acompanhava ela nas 
sextas-feiras e nas quartas; ela atendia dentro do consultório mesmo, [...] ela me 
explicava o que ela estava fazendo, mas, por exemplo, no consultório não tinha nada 
para eu fazer, porque eu não tinha como prescrever nenhum exercício, [...] só 
observei durante todo o período, não fiz nenhuma intervenção (A5). 

 

A relação entre o aluno PRÓ-PET-Saúde e o seu preceptor é de fundamental importância para 

o seu crescimento profissional, no que tange ao nível de conhecimento sobre o funcionamento 

da unidade e da relação estabelecida com outra área profissional. Diante disto, podemos 

perceber como essa relação estabelecida com seu preceptor se reflete no nível (grau) de 

satisfação com as atividades desenvolvidas nas UBS´s e no CRE Metropolitano. Assim, dos 

cinco estagiários PRÓ-PET-Saúde, quatro mostram-se satisfeitos com as atividades 

desenvolvidas nas unidades, pois essa experiência tem proporcionado o contato com uma 

nova perspectiva de saúde, diga-se PSF, que tem como foco o indivíduo integral, se 

diferenciando majoritariamente das discussões sobre saúde realizadas na formação inicial dos 

cursos Educação Física.  
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Esse estar satisfeito se refere à possibilidade de participação em um Programa que propicia 

novas experiências e aberturas em relação ao campo de atuação profissional, ou seja, dentro 

daquilo que o projeto propõe de multidisciplinariedade, quer dizer, das atividades realizadas, 

das reuniões (de equipe, com os tutores) e do convívio com os funcionários. Essa relação de 

satisfação apresentada pelos alunos demonstra como o programa tem acrescentado uma gama 

de conhecimentos que não veem na formação inicial, quer dizer, o novo torna-se algo 

satisfatório, pois possibilita ao aluno ampliar seu campo de atuação além daquilo que estuda 

no curso de graduação, no caso, da Educação Física. Todavia, apresentam certo desconforto/ 

desequilíbrio por estarem num ambiente que não possuem conhecimento teórico e prático 

aprofundado/denso, assim, tendem a passar por alguns problemas, como dificuldade de atuar 

junto com seu preceptor; não se sentir bem no ambiente que atua, por não poder contribuir nas 

intervenções do preceptor de forma contundente, também, por falta de credibilidade na 

unidade.  

 

Estas afirmações vão ao encontro do relato de A5 (o único aluno que disse não estar 

satisfeito), quando mostra frustração em relação a sua atuação, por ter sido pouco produtiva, 

pois apenas observou seu preceptor intervir. Mesmo aprendendo conhecimentos novos, 

identificamos que, também existem alguns problemas a serem superados, ou seja, não é uma 

satisfação “completa”, mas que abre novas possibilidades para os alunos se verem no 

processo ao qual estão inseridos.  

 

Outro aspecto importante que podemos observar nas UBS´s e no CRE Metropolitano está 

relacionado com o nível de dificuldade apresentado pelos alunos em relação à atuação com 

seus preceptores, pois dos cinco alunos PRÓ-PET-Saúde, três não apresentaram dificuldade, 

como expresso na citação a seguir: “Dentro daqueles grupos, projetos que a gente tem 

colocado, não tem dificultado [...]. Na minha atuação, dentro da perspectiva que a gente tá 

trabalhando de promoção à saúde, não [tem dificultado]” (A1). Em relação a estes alunos que 

relataram não sentirem dificuldade, observamos que se deve ao fato de partirem de uma visão 

ampla do projeto, ou seja, daquilo que o programa tem proposto como prática 

multidisciplinar, quer dizer, não fazem relação direta com as especificidades do campo da 

Educação Física. Neste sentido, as atividades desenvolvidas com o preceptor se tornam 

interessantes, pois proporcionam o aprendizado de um novo conhecimento da qual não 

tiveram no curso de formação inicial.  
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O PRÓ-PET-Saúde, no intuito de trabalhar a questão da 

multiprofissionalidade/multidisciplinariedade, disponibiliza para cada profissional graduado 

da unidade um aluno PRÓ-PET-Saúde, que não pertence à mesma área de atuação do 

profissional a qual está subordinado. Assim, os alunos são orientados cada um pelo seu 

preceptor quanto ao funcionamento da unidade de saúde e das intervenções que o mesmo 

realiza. No entanto, embora três alunos não apresentassem dificuldade de intervir com o 

preceptor, A2 teve essa dificuldade, pois para ele seria melhor estar com o profissional de 

Educação Física. Assim, percebemos que o aluno ao voltar-se para a sua área específica, 

identifica que há dificuldade de atuação, quer dizer, ele não partiu da perspectiva que o 

programa propõe, mas da especificidade das intervenções do seu campo de origem e, ao fazer 

isso, encontrou a sua dificuldade.  

 

Outro problema se refere à questão do preconceito, pois a Educação Física é uma profissão 

que está adentrando a estes espaços recentemente. Neste sentido, como retratamos durante 

este texto, dentro destes ambientes pode se estabelecer uma pirâmide de poder. Diante disto, 

pode existir certo preconceito em relação à atuação e a presença dos alunos/profissional de 

Educação Física nas unidades. No entanto, todos os estagiários do PRÓ-PET-Saúde relataram 

que não há preconceito em relação à presença deles nas UBS´s e no CRE Metropolitano. Os 

profissionais/funcionários não demonstram isso na visão dos alunos. Em outras palavras, os 

alunos relatam que não sentem esse desconforto em relação à organização da unidade e 

daquilo que o programa PRÓ-PET-Saúde preconiza como relação/prática multiprofissional. 

Mas quando se voltam para o específico da sua profissão, no caso, a Educação Física, 

encontram alguns preconceitos, como: limitação para desenvolver algumas ações na unidade, 

tratamento diferenciado de estagiário para estagiário conforme o curso que faz, restrição 

quanto à utilização de roupas de ginástica dentro da unidade, falta de reconhecimento a um 

estagiário em detrimento de outro que faz um curso com mais status na área da saúde. Diante 

do exposto acima, a citação a seguir é ilustrativa: “[...] eu acho que é limitado a fazer algumas 

coisas, até as pessoas acham que não tem capacitação suficiente pra fazer determinada coisa, 

acho que é só isso, agora preconceito não, eles tratam super bem” (A2); “Então, [...] lá na 

Unidade as pessoas veem, às vezes, com maus olhos, a gente fica andando com roupa de 

ginástica, [...] eu percebo que, muitas vezes, eles acham que eu não tenho muito 

conhecimento sobre uma coisa [...]” (A4). 

 



21 
 

 
 

5 A EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

 

Pretendemos, neste tópico, mostrar como a Educação Física nas Unidades Básicas de Saúde e 

no CRE Metropolitano tem sido realizada e como vem sendo percebida pelos alunos do PRÓ-

PET-Saúde da Educação Física e pelos profissionais dos serviços citados, uma vez que a 

Educação Física é uma profissão que está iniciando seu processo de inserção nestes espaços 

por meio do NASF (Núcleo de Apoio a Estratégia Saúde da Família) e, no caso do munícipio 

de Vitória (ES), através do SOE2 (Serviço de Orientação ao Exercício). Neste sentido, Freitas 

(2007, p.49) retrata que “Na literatura, ainda são vagas e poucos consistentes as referências ao 

profissional de Educação Física atuando/intervindo [...]” nas UBS´s. O NASF é um programa 

criado pelo Ministério da Saúde por meio da portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008, com 

intuito de dar suporte ao PSF, com a inclusão de profissionais de diferentes áreas que atuem 

em conjunto com aqueles do Estratégia Saúde da Família (PEDROSA; LEAL, 2012). Em 

Vitória, a SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde de Vitória), a partir de 1997, propõe a 

integração dos serviços que realizava no município. Essa integração resultou na criação de um 

projeto que tratasse da inserção do profissional de Educação Física na Atenção a Saúde. 

Assim, a partir de 2007, a SEMUS abriu um concurso público endereçado ao SOE (Serviço 

de Orientação ao Exercício) para nomeação de Técnicos Esportivos, dos quais nove foram 

nomeados para atuarem junto às UBS´s (BECCALLI, 2012). Assim, destacaremos como a 

Educação Física se estrutura dentro dos serviços de saúde. 

 

Quanto à disponibilidade de espaço físico para as intervenções dos profissionais da unidade 

(médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, farmacêutico, agente de saúde, nutricionista, 

profissional de Educação Física) e do CRE Metropolitano, três alunos do PRÓ-PET-Saúde 

relataram haver essa disponibilidade, observando que são espaços destinados às consultas, 

exames e avaliações que comumente ocorrem nas unidades, pois o espaço físico das UBS´s 

não comporta, como expressado por um aluno, intervenções de grande porte. Em outras 

                                                 
2
 É um órgão da Prefeitura Municipal de Vitória, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória 

(SEMUS) (REZENDE, 1997). Suas ações são realizadas por meio de módulos instalados em praias, parques e 
outros espaços públicos com maior fluxo espontâneo da comunidade (REZENDE, 1997), tendo como objetivo 
orientar e incentivar a prática regular e correta de exercícios; combater o sedentarismo e auxiliar na prevenção e 
tratamento de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis (SECRETARIA DE SAÚDE DE VITÓRIA, 
2014, acesso em: 13 de fevereiro de 2014). 



22 
 

 
 

palavras, só há espaço para as ações corriqueiras, ou seja, consultas marcadas, exames e 

medicação. Neste sentido, percebemos que as unidades não foram planejadas para comportar 

um grande número de pessoas. Este fato chama atenção em relação à presença da Educação 

Física nas UBS´s, pois no que concerne a disponibilidade de espaço físico para as 

intervenções do profissional de Educação Física, observa-se que não há espaço físico 

disponível, por sua intervenção geralmente ser realizada com grupos de pessoas, no caso, 

obesos, diabéticos e hipertensos, segundo os alunos A1, A2 e A4.  

 

No entanto, para intervenções com apenas um usuário, o profissional tem uma sala própria na 

unidade para realizar os atendimentos, assim como os outros profissionais. Os profissionais de 

Educação Física se utilizam dos parques, das praças, quadras do bairro, orlas, ou seja, espaços 

disponíveis na comunidade para estarem fazendo suas intervenções, que, por sinal, é uma 

forma de interação com a mesma. Em relação ao CRE Metropolitano, o aluno que atuava 

nesse espaço relatou que, por não ter o profissional de Educação Física, também não há 

espaço de intervenção para o mesmo. Ao analisarmos tais aspectos, poderíamos dizer que 

falta uma estrutura adequada nas UBS´s para a intervenção do profissional de Educação 

Física, mas, ao mesmo tempo, podemos observar que este profissional tem utilizado os 

espaços disponíveis da comunidade, que de certa maneira o aproxima dela e possibilita que 

ganhe visibilidade quanto ao tipo de intervenção que desenvolve, proporcionando um 

processo de legitimação deste profissional na comunidade e sua integração com mesma. 

 

Neste sentido, outro ponto que afeta as intervenções dos profissionais nas UBS´s e no CRE 

Metropolitano gira em torno da disponibilidade de materiais para a intervenção dos 

profissionais. Dos cinco alunos do PRÓ-PET-Saúde, três assinalam que este recurso é 

precário, pois há falta de material e, geralmente, estes recursos estão sucateados e velhos. No 

que tange a indisponibilidade de materiais para as intervenções do profissional de Educação 

Física, segue abaixo uma citação do aluno PRÓ-PET-Saúde/Educação Física: 

 

[...] o único material que eu vi pras aulas de Educação Física são os colchões. Ele 
nunca me mostrou outros tipos de material, [...] então, a maioria das vezes, quem 
leva os materiais são os próprios alunos da aula, os pacientes. [Em relação à 
intervenção a uma sala própria do profissional de Educação Física?] Sim, ele tem 
uma sala própria pra ele, em que faz os planejamentos dele, os atendimentos [...] 
(A4).  
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Tendo em vista que os recursos materiais dentro das UBS´s são importantes e necessários, 

observamos que a falta de material e o estado precário destes pode interferir na realização do 

planejamento, supervisão e orientação das ações de intervenção para à comunidade, 

desenvolvidas pelos profissionais de Educação Física nas UBS´s. Para que essa ação do 

profissional de Educação Física seja relevante nas UBS´s é preciso que compreenda melhor o 

que tem sido realizado no âmbito da saúde, no que concerne a proposta da promoção da 

saúde, pois isto pode ajudá-lo a refletir sobre algumas perspectivas em relação a sua 

atuação/intervenção (FREITAS, 2007). Freitas (2007) retrata que, num plano de trabalho 

desenvolvido no Centro de Saúde Escola (CSE) “Samuel B. Pessoa”, na cidade de São Paulo, 

o profissional de Educação Física mesclou/organizou o seu planejamento com/a partir as/das 

experiências trazidas pelos usuários em relação à prática de atividade física, práticas corporais 

e outros conhecimentos. Diante disto, pensamos que a organização do planejamento de 

intervenção, a partir das experiências trazidas pelos usuários pode ser uma forma de trabalho 

que auxilia o profissional de Educação Física na realização do planejamento, supervisão e 

orientação à prática de exercícios físicos individuais e coletivos. Corrobora com o exposto 

acima um estudo realizado por Carvalho et al. (2011), com alunos do 5º ao 8º período de 

graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, que analisa a 

importância da inserção do profissional de Educação Física no Sistema Único de Saúde (SUS) 

e a implantação do PRÓ-PET-Saúde no Curso de Educação Física da Universidade Federal de 

Pernambuco. O estudo diz que “[...] 70% dos entrevistados [...] observam a importância da 

inserção do profissional de Educação Física no SUS, como um agente transformador da 

Promoção da Saúde e qualidade de vida do usuário [...] (CARVALHO et al.; 2011, acesso em: 

23 de julho de 2013)”. 

 

Nesta esteira, os estagiários do PRÓ-PET-Saúde da Educação Física consideram importante à 

inserção do profissional de Educação Física nas UBS´s, pois para os alunos este profissional é 

uma referência no trabalho que pode desenvolver em relação ao atendimento das demandas da 

comunidade e na orientação aos usuários sobre a prática de atividades físicas e práticas 

corporais. Coqueiro et al. 2006 (apud SOUZA 2011, acesso em 08 de fevereiro de 2014) 

coaduna com o exposto acima ao dizer que “[...] o Professor de Educação Física, uma vez 

inserido na equipe de saúde, será capaz de desenvolver ações que sejam compatíveis com as 

metas e estratégia de promoção e prevenção de uma dada localidade”. Neste mesmo viés 

Tavares, Brasil e Pinto (2012) expressam a mesma opinião acima, ressaltando  
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[...] que é mais que fundamental a inserção do professor de educação física no 
quadro da equipe multiprofissional do PSF, visto que o mesmo, atuando em todos os 
PSF, poderia trazer mais benefícios voltados para a qualidade de vida e saúde das 
comunidades atendidas (TAVARES; BRASIL; PINTO, 2012, acesso em 08 de fev. 
de 2014). 

 

Segundo a percepção dos alunos, a inserção do profissional de Educação Física nas UBS´s é 

importante, mas não basta apenas inseri-lo neste meio, pois é preciso capacitá-lo, ensiná-lo e 

formá-lo. Neste contexto, o currículo de Educação Física da UFES contribui muito pouco para 

essa formação, pois o debate na graduação foi ampliado muito recentemente com a chegada 

de professores que debatem a temática da saúde a partir de uma visão holística, voltada para 

as ciências humanas. Estes professores têm ofertado disciplinas (consideradas no currículo do 

curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física da UFES como optativas, ou seja, que 

os alunos podem escolher se querem ou não cursar durante a formação), visando atender a 

demanda desse conhecimento na graduação, devido o currículo dos cursos de Educação Física 

da UFES apresentarem conteúdo insuficiente - uma discussão periférica - sobre uma visão de 

saúde mais ampliada, ou seja, faltam disciplinas obrigatórias que ampliem a visão dos alunos 

em relação ao processo de saúde-doença e que dialoguem a partir da intervenção com os 

preceitos do SUS nas Unidades Básicas de Saúde.  

 

Os alunos argumentam que possuem disciplinas que tratam da questão da saúde, mas essas, 

majoritariamente, não dialogam com os princípios e demandas do SUS. Assim, as disciplinas 

que possibilitam abarcar a temática saúde de forma ampliada (mas não necessária são 

ofertadas) no currículo de Educação Física Bacharelado são: Educação Física, Saúde e 

Sociedade (obrigatória); Educação Física e Saúde em Grupos Específicos (obrigatória); 

Educação Física e Promoção da Saúde (optativa); Biotecnologia, Saúde e Exercício 

(optativa); Composição Corporal, Exercício e Saúde (optativa); Estado, Classes Sociais, 

Saúde e Educação Física (optativa); Epidemiologia, Saúde Preventiva e Educação Física 

(optativa); Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade de Vida (optativa); Exercício, Saúde e 

Envelhecimento (optativa); Saúde, Trabalho e Ginástica Laboral (optativa); Estudos em 

Gênero, Etnicidade, Saúde e Exercício (optativa); Fundamentos da Educação em Saúde 

(optativa); Estágio Supervisionado em Educação Física e Saúde (obrigatória). Diante da 

discussão abarcada neste parágrafo, Carvalho, Prado e Alonso (2013) dizem que, 

 

[...] cabe às instituições de Ensino Superior (IES) a tarefa de problematizar a 
respeito das necessidades de saúde dos indivíduos e coletivos; aproximar estudantes 
e docentes da realidade do serviço e, especialmente, do processo de trabalho em 
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saúde; buscar responder aos desafios que se colocam diante das fragilidades e 
vulnerabilidades que vive grande parte da população (CARVALHO, PRADO, 
ALONSO, 2013, p. 2). 

 

No curso de Educação Física Licenciatura da UFES, podemos observar que a discussão sobre 

Saúde Coletiva é mais incipiente e periférica que no curso de bacharelado, uma vez que, 

impera a lógica de que os alunos do curso de bacharelado é que vão atuar no SUS. Assim, na 

licenciatura, tem sido ofertada apenas uma disciplina optativa, denominada ATIF (Atividade 

Interativa de Formação), mais especificamente identificamos essa ATIF pelo de nome de 

Educação Física e Saúde I e II, que recentemente vem sendo ofertada com intuito de tematizar 

a saúde a partir de uma concepção mais ampliada, voltada para o social, para o sujeito. 

 

Essa ausência nos currículos de Educação Física da UFES de uma discussão mais densa sobre 

Saúde Coletiva e saúde pública não se limita a esta instituição. O debate em torno dessa 

questão no cenário nacional indica que ainda há muito a ser feito nessa direção. Nos últimos 

anos, vem sendo empreendido um esforço em âmbito acadêmico e do Governo Federal para a 

inserção do profissional de Educação Física na atenção primária a saúde, pois entende-se que 

este profissional ou estagiário de Educação Física tem muito a contribuir nestes ambientes de 

trabalho junto às equipes do PSF, no que concerne a promoção da saúde. Haja vista que o 

profissional de Educação Física é considerado “novo” nas UBS´s e no CRE Metropolitano, 

relatos dos funcionários/profissionais sobre a presença da Educação Física nestes ambientes 

podem surgir. Neste sentido, quatro dos cinco alunos PRÓ-PET-Saúde disseram que não 

ouviram nenhum relato em relação à questão, entretanto, um aluno presenciou alguns relatos 

de aceitação desse profissional na unidade que atua.  

 

Neste sentido, outro aspecto que pode contribuir na aceitação do profissional de Educação 

Física são as reuniões de equipe, que podem ser um espaço de contribuição para se discutir os 

objetivos deste profissional neste ambiente e sua importância no atendimento aos usuários. 

Segundo os alunos do PRÓ-PET-Saúde, não houve este tipo de discussão em relação à 

Educação Física: 

 

Não, desde quando eu to lá, eu nunca escutei não, nenhuma reunião, nada, não foi 
falado nada sobre Educação Física, exercício físico, atividade, professor. Não, não 
foi falado nada, e eu participo de muitas discussões de grupo lá (A4). 
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Os alunos do PRÓ-PET-Saúde da Educação Física, como exposto no parágrafo acima, não 

ouviram durante as reuniões de grupo/equipe qual era o objetivo da Educação Física nas 

UBS´s e qual sua importância no atendimento aos usuários. Ao transpormos essas duas 

perguntas para o currículo do curso de Educação Física da UFES, percebemos que o mesmo 

não promove, suficientemente, discussões que abarquem as questões acima e que poderiam 

ser abordadas em disciplinas voltadas para a saúde pública e Saúde Coletiva, podendo, de 

alguma forma, auxiliar na atuação dos alunos/profissionais de Educação Física nas UBS´s e 

no CRE Metropolitano. Nesta esteira, ao nos remetermos a questão se o curso tem dado 

suporte para a atuação dos alunos nas UBS´s e no CRE Metropolitano, quatro bolsistas PRÓ-

PET-Saúde relataram que o curso dá o suporte/conhecimento básico para atuação. Esse 

conhecimento dito como básico pelos alunos pode estar pautado nas disciplinas de cunho 

biológico, pois ressaltam que apenas o conhecimento básico não é suficiente para as 

atividades que desempenham nas unidades de saúde. Apontam, também, que alguns 

conhecimentos vistos nas unidades de saúde precisam ser estudados além do que veem na 

graduação, assim como indicam que o curso para capacitar os alunos precisaria ter em sua 

grade curricular à disciplina de estágio obrigatório nas UBS´s e a disciplina de Saúde 

Coletiva. A partir do relato dos alunos, concordamos com Machado (2007, p.100) quando 

afirma que “A educação física é uma das áreas da saúde onde pouco se discute o SUS”. Para 

Machado (2007, p.102), no que concerne aos cursos de Educação Física no Brasil, é “[...] 

necessário avançar nas discussões das grades curriculares dos cursos, para que estes possam 

cumprir a tarefa de formar um trabalhador capaz de conhecer e reconhecer o seu campo de 

atuação, no caso da saúde, o SUS [...]”. Segue algumas citações que estão de acordo com o 

exposto acima: “Da sim, claro que, algumas coisas, agente têm que buscar por fora de acordo 

com as demandas que surgem lá [...]. Dá o suporte básico, você tem que buscar mais” (A2), 

 
[...] algumas coisas agente tem estudado e agente tem visto sobre um pouco dessas 
doenças, acho que poderia ser mais bem trabalhado, [...] mas eu acho que, o que 
falta, talvez, é um pouco mais de estágios próprios nessa área assim, [...] falta muito 
também uma coisa que o curso não tem, de falar um pouco de Saúde Coletiva [...] 
(A1). 

 
Concluímos em relação ao tópico que a Educação Física nas UBS´s e no CRE Metropolitano 

está passando por um processo adaptação, aceitação e “legitimação” por ser uma profissão 

considerada “nova” nestes ambientes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Iniciativas como o PRÓ-PET-Saúde trazem contribuições importantes para refletirmos sobre 

o processo de formação na área da saúde; neste caso, mais especificamente, nos cursos de 

Educação Física (bacharelado e licenciatura) do Centro de Educação Física e Desportos da 

UFES. Neste trabalho de pesquisa foi dado ênfase às possibilidades e dificuldades dos alunos 

de Educação Física, advindas da inserção e atuação no serviço público de saúde. Por ser um 

campo de atuação relativamente novo para a área em questão, uma série de aspectos se 

apresentam como novidade para os alunos envolvidos, desde o espaço das Unidades Básicas 

de Saúde, o trabalho multiprofissional, até as possibilidades de atuação do profissional de 

Educação Física. 

 

Nestas considerações finais, optamos por lançar questões extraídas e elaboradas do campo de 

pesquisa. Nessa direção, entendemos que a relação entre os alunos dos diferentes cursos 

envolvidos tem que ser problematizada para que a formação, relacionada mais diretamente 

com os aspectos multiprofissionais e multidisciplinares, seja potencializada. Apontamos isso, 

em função de que os alunos relataram a necessidade de um contato maior com os alunos de 

outras graduações da área da saúde para que pudessem ampliar essa troca de experiências e 

expectativas proporcionadas pelo PRÓ-PET-Saúde e pela própria atuação no SUS. 

 

Neste sentido outra questão que nos chama atenção: se refere à discussão sobre o SUS, pois 

percebemos que os alunos relataram ter poucos debates que fomentassem a importância e 

funcionamento de tal sistema (tanto no PRÓ-PET-Saúde, quanto nos cursos de formação). 

Diante disso, nota-se uma lacuna na formação destes alunos, pois a relação entre teoria e 

prática (em outros termos, uma formação mais vinculada ao serviço público de saúde) tem 

sido pouco enfatizada nos cursos do Centro de Educação Física e Desportos da UFES. Isso 

gera, entre outras coisas, uma fragilidade para alicerçar algumas ações dentro das unidades de 

saúde; ou, ainda, a reflexão sobre o fazer tem se perdido devido à falta de conhecimentos dos 

alunos sobre o SUS e, também, em função da necessidade de incorporar na formação 

reflexões teóricas mais aprofundadas do campo da saúde. Por exemplo, a problematização do 

próprio conceito de saúde construído neste debate, envolvendo a formação em saúde na 

Educação Física seria uma aposta interessante. 
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