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Resumo 

 

O estudo tem por objetivo investigar quais os limites e as possibilidades das 

inserções da Educação Física no planejamento das políticas públicas de saúde e 

educação da cidade de Serra – ES, como também quais as perspectivas de 

intersetorialidade na saúde e na educação, como o processo de educação à 

cidadania. Foi utilizada a metodologia mista, contanto com análise documental e 

entrevistas, que demonstraram ações efetivamente realizadas pelos diferentes 

setores que utilizam princípios de educação, fundamentados no argumento de 

educação à saúde. O recorte de período foi a partir do ano de 2013 até o ano de 

2015, período este em que teve início a atual gestão da Prefeitura Municipal da 

Serra, prevista até o ano de 2016. O material foi analisado pela técnica de análise de 

conteúdo, onde os dados de caracterização quantitativa foram organizados em 

tabelas e gráficos, e os dados de caracterização qualitativos foram organizados em 

categorias de análise. A partir da análise podemos concluir a insuficiência das ações 

na medida em que se observa o planejamento e a efetividade. Diante disso, 

indagamos sobre a fragilidade das ações, uma vez que parecem ser pouco efetivas. 

As estratégias de trabalho conjunto entre os setores de saúde e educação da gestão 

do município da Serra são frágeis quando relacionadas com as práticas corporais na 

busca por princípios de intersetorialidade. 

 

Palavras-chave: educação; educação física; intersetorialidade; práticas corporais; 

atividade física. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente trabalho é parte de um projeto de pesquisa maior denominado 

“Análise das inserções da Educação Física e seus potenciais de saúde no 

planejamento das políticas públicas do setor no município de Vitória/ES", e esta 

pesquisa pretende investigar quais os limites e as possibilidades das inserções da 

Educação Física no planejamento das políticas públicas de saúde e educação da 

cidade de Serra - ES. A pesquisa investigará quais as iniciativas existentes e quais 

as perspectivas de intersetorialidade na saúde e na educação, assim como o 

processo de educação à cidadania, tomando a saúde como recorte no âmbito dos 

direitos sociais. 

Também iremos investigar quais as iniciativas de educação à saúde no 

município da Serra/ES, e qual a dimensão de intersetorialidade das ações 

desenvolvidas nesse sentido, considerando os aspectos de promoção, reabilitação e 

prevenção de agravos. O estudo justifica-se como contribuição no debate sobre a 

intersetorialidade, tomada como princípio de gestão inovadora e de abertura à 

participação popular, também como contribuição na discussão sobre a importância 

do serviço de educação à saúde.  

Enquanto direito social constitucional, a saúde compõe a agenda política e 

por isso faz-se objeto de políticas públicas nas diferentes esferas. É recorrente nos 

discursos da saúde a importância da atividade física. No Brasil, a instituição médica, 

sob-bases biológicas, contribuiu na representação da Educação Física como 

sinônimo de saúde, via promoção de saúde e criação de hábitos higiênicos que 

livrasse a população das doenças, e como meio de eugenização da raça, da 

educação das virtudes e da construção da moral da juventude (OLIVEIRA et al., 

2001). Carvalho (2003) identificou duas vertentes para atividade física e saúde. Uma 

posiciona a atividade como produtora da saúde e a outra como preventiva aos 

problemas de saúde. Não é fácil conceber a saúde, porém, é notável a necessidade 

de entendê-la com um olhar mais atento aos corpos sociais e não apenas a padrões 

biomédicos, a entendê-la como uma saúde coletiva e não somente individual. Cabe 
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associar a saúde como sendo um direito social, sendo assim, algo coletivo. Assim 

sendo, colocamos a saúde em um contexto de fenômeno social, e, portanto de 

interesse público. 

As políticas públicas de saúde, em sua maioria, possuem objetivos pautados 

na prevenção, promoção e reabilitação. Desta maneira, a atividade física/prática 

corporal ganha um lugar de destaque. Segundo estudos de Bachetti (2014), 

observou-se que nos últimos anos houve um aumento significativo de experiências 

pautadas na implementação de atividade física/ prática corporal no âmbito dos 

serviços de saúde, a fim de aumentar os níveis de saúde da população, como por 

exemplo a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), a criação do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF) e o Programa Academia da Saúde.  

A atividade física possui aí um lugar de destaque, entrando também a 

educação física como participante do processo. Contudo, segundo a autora 

supramencionada, embora estejamos vivendo um “boom” da atividade física nos 

discursos relacionados à saúde, os investimentos das políticas públicas de saúde na 

prática de atividades físicas supervisionadas por um profissional da área, ainda é 

precário (BACHETTI, 2014, p. 2).  

A própria formação do profissional de Educação Física também pode em 

alguns casos ser considerada precária, sendo que muitos currículos ainda 

contemplam de forma mais significativa a saúde do próprio indivíduo em detrimento 

da saúde da coletividade. Disciplinas que abordam a formação voltada para o 

sistema público de saúde ainda são dificilmente valorizadas dentro dos currículos 

dos cursos de Educação Física (BAGRICHEVSKY, 2007; BAGRICHEVSKY, 

ESTEVÃO; PALMA, 2006). 

Quando pensamos em educação em saúde, nos remete a importância de 

lembrar como se iniciou o processo de educar para a saúde. Segundo a Carta de 

Ottawa, a Promoção da Saúde considera que a saúde é um recurso que os 

indivíduos têm e, juntamente com outros meios oferecidos pela sociedade, deve ser 

utilizado para o seu desenvolvimento integral, e não como um objetivo a ser 

alcançado apenas quando se está doente (OPAS, 1996; WHO, 1986). 

Assim, a concepção de Promoção da Saúde inclui um amplo espectro de 

fatores e determinantes relacionados à qualidade de vida, como: ecossistema 

estável, paz, padrão adequado de alimentação e habitação, chances de trabalho, 

oportunidades de educação ao longo da vida, apoio social tanto para indivíduos 
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como para grupos de familiares, estilo de vida saudável, recursos sustentáveis etc. 

(BUSS, 2003; OPAS, 1996; WHO, 1986). 

 As políticas públicas saudáveis reafirmam a necessidade de se ir além dos 

cuidados de saúde e atribuir maior importância a processos de educação para a 

saúde. Mas em se tratando de uma ação que envolve técnicas específicas de 

caráter pedagógico, é então que ganha importância a noção de intersetorialidade. 

Podemos entender que a intersetorialidade se faz necessária para a efetivação 

governamental e como meio de gestão pública, sendo esta compreendida pelo 

referencial teórico como sendo integradora de saberes e experiências das políticas 

setoriais, e constitui um fator de inovação na gestão pública possibilitando a 

articulação de diversas organizações que atuam no âmbito das políticas sociais 

(JUNQUEIRA, 2004).   

Outra recomendação diz respeito à ação comunitária e ao papel da 

educação formal no sentido de reorientar currículos para valorizar a criação de 

ambientes saudáveis e desenvolver competências para saber lidar com esse campo, 

que é, ao mesmo tempo, desconhecido, mas que se faz necessário para lograr a 

Promoção da Saúde em sociedades complexas (LOPES, 2008). 

Ao falarmos de descentralização e intersetorialidade, estaremos 

considerando-as como estratégias de excelência em termos de administração 

pública eficiente, eficaz com efetividade social, segundo os conceitos de Belloni et 

al. (2003). Segundo Junqueira (2005) é crescente a necessidade de abordar 

demandas sociais de forma abrangente levando em conta os diferentes fatores que 

influenciam os problemas sociais, analisando-os de forma integrada. Dessa forma, 

entende-se que a intervenção na realidade social deve envolver vários profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento, levando em consideração a complexidade dos 

problemas sociais, principalmente enquanto foco de intervenção do poder público. 

Junqueira (1997) considera a descentralização e intersetorialidade como 

novas estratégias de gestão a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, 

que a partir de então são considerados sujeitos de direitos ativos no processo de 

implementação de uma política. Para o autor os problemas sociais devem ser 

considerados em sua totalidade, e demandam uma forma integrada de intervenção 

com o objetivo de promover a equidade e a integralidade do atendimento. Ainda 

segundo o referido autor, “a descentralização e a intersetorialidade inovam a gestão 
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da cidade, transferem o poder aos que utilizam os serviços prestados e integram a 

gestão das políticas públicas” (JUNQUEIRA, 1997, p. 43). 

Outro fator importante para nosso objetivo de estudo, é o fato de que, 

embora pautada em discursos de intersetorialidade e descentralização, a gestão 

pública conta com inúmeros setores em sua administração, que muitas vezes não 

trabalham interligados. A intersetorialidade é necessária à medida que projetos e 

programas realizados por um setor possuam práticas que também são utilizadas por 

outros setores. Porém muitas vezes essa articulação não existe, ou é ineficiente, ou 

ainda só existe no papel.  

Segundo Who (1992), a educação funciona como uma das estratégias para 

diminuir as injustiças sociais em saúde. Destaca que a informação e o conhecimento 

são instrumentos para a participação e para a mudança de estilo de vida saudável 

individual e coletivo. Cabe questionar como essas concepções de educação podem 

contribuir para o debate de Promoção de Saúde. Cabe ao presente trabalho, 

verificar como ocorre na prática a relação educação/saúde no Município da Serra/ES 

e como o educar para a saúde se dá em ações pela Secretaria Municipal de 

Educação e pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do exposto, levaremos como questão norteadora o entendimento de, 

como a saúde e a educação trabalham conjuntamente no planejamento das políticas 

públicas e nas ações do Município da Serra/ES, considerando a Educação Física no 

processo de educação a saúde.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral:  

 

 

O objetivo geral da pesquisa foi investigar e analisar o processo de 

educação à saúde e à cidadania, assim como as iniciativas de saúde no município 

da Serra/ES. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 

 Analisar as políticas públicas de saúde existentes no município que se 

utilizam da educação para à saúde, como também investigar a existência de 

programas que desenvolvem o papel de educação e saúde.  

 Analisar as estratégias de trabalho conjunto entre os setores de educação e 

saúde da gestão municipal da Serra que utilizam das práticas corporais na 

busca de princípios de intersetorialidade. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A justificativa para o estudo se dá pelo interesse em pesquisar e investigar 

sobre as políticas públicas vigentes na gestão pública, por diversos fatores de 

afinidade. Um dos fatores é a minha aproximação inicial com a pesquisa sobre 

políticas públicas de saúde e intersetorialidade dentre os seus variados apêndices 

na iniciação científica, durante minha formação na universidade, onde pude ter um 

primeiro contato com o tema até então desconhecido nas disciplinas do curso de 

educação física. Através dos estudos durante a iniciação científica, como também 

das orientações e do constante aprendizado com o professor Carlos Nazareno 

Ferreira Borges, que me orientou e me auxiliou em toda a pesquisa com seu grande 

conhecimento no campo das políticas públicas, pude entender e aprofundar o 

conhecimento produzido dando continuidade neste trabalho de monografia. 

Outro fator que despertou o interesse em continuar os estudos sobre no 

campo das políticas públicas foi o fato de entender a necessidade de pesquisar e 

investigar mais sobre como funcionam as ações de saúde e de educação no 

município de Serra/ES. Até então percebo poucos estudos na área, que comprovem 

e demonstrem como ocorre de fato, aspectos que serão investigados na pesquisa 

como a intersetorialidade, as políticas públicas de saúde do município, a 

descentralização, as políticas de educação do município, como também a inserção 

da educação física no campo das políticas. 
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Percebo a importância de aprofundar um pouco mais sobre o tema em 

questão, que iniciei os estudos na iniciação científica, visto que no campo da 

educação física podem-se identificar diversas formas de aproximação com a área 

das políticas públicas de educação, como também nas políticas públicas de saúde.  

Cabe ressaltar que a pesquisa busca contribuir para o aprimoramento dos 

estudos sobre o município da Serra/ES, como forma de contribuição para os atores 

sociais envolvidos, sendo estes os cidadãos do município, usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) como formar de possibilitar um melhor entendimento para a 

utilização do serviço oferecido; os agentes de saúde, que estão diretamente 

envolvidos na gestão; como também os acadêmicos da área da Saúde e do campo 

das políticas sociais, buscando aprimorar o conhecimento através desta pesquisa. 

Como já dito anteriormente, a Educação Física é um campo dirigido pelo 

viés da saúde, sendo assim entendemos como necessária a investigação de como 

ocorre a sua inserção no planejamento das políticas públicas de saúde como 

também sua relação com as políticas públicas de educação, especificamente neste 

projeto, na cidade de Serra. 

 

 

1.4 SÍNTESE METODOLÓGICA 

 

 

Segundo Richardson (1999, p. 80) a “análise qualitativa tem como objeto 

situações complexas ou estreitamente particulares. Os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de um determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança 

de determinado grupo e possibilitar em maior nível de profundidade, o entendimento 

das particularidades do comportamento dos indivíduos”.   

Em termos gerais, foi utilizada a metodologia mista, contanto com análise 

documental e entrevistas, conforme orientações de Richardson (1999). Este mesmo 

autor define o método de pesquisa como “a escolha de procedimentos sistemáticos 

para a descrição e explicação dos fenômenos” (RICHARDSON, 1999, p. 70). 

Considerando a metodologia de pesquisa definida no presente trabalho, utilizamos 

como referencial teórico de metodologia o autor citado acima. O material empírico 
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foram documentos oficiais (Relatórios de gestão, PCNs e LDB, disponíveis na WEB) 

e entrevistas com o Secretário de Saúde (Serra/ES) e com o Secretário de 

Educação (Serra/ES) que demonstraram ações efetivamente realizadas pelos 

diferentes setores que utilizam princípios de educação, fundamentados no 

argumento de educação para a saúde. O recorte de período será a partir do ano de 

2013 até o ano de 2015, período este em que teve início a atual gestão da Prefeitura 

Municipal da Serra, prevista até o ano de 2016, onde a gestão municipal está sob 

controle de um governo que propõem ideias de um governo descentralizado, com 

iniciativas e propostas de uma gestão intersetorial. 

O material foi analisado pela técnica de análise de conteúdo proposta por 

Richardson (1999), e esperamos encontrar evidências que nos permitam auxiliar o 

debate sobre a intersetorialidade na educação e na saúde, como forma de 

contribuição para o estudo das políticas de saúde pública na Serra. 

A partir das fontes, pretende-se conhecer a existências de ações políticas 

públicas de educação para a saúde da cidade de Serra, contextualizadas em relação 

às políticas brasileiras e verificando as formas de apropriação na educação física 

escolar. 

Os dados de caracterização quantitativa foram organizados em tabelas e 

gráficos, e serão analisados em confrontação com o quadro teórico de referência 

para o estudo. Dados de caracterização qualitativa serão organizados em 

categorias, conforme as orientações de Richardson (1999), e serão analisados em 

seu próprio conteúdo em diálogo com a literatura.  

 

 

1.5 SÍNTESE ESTRUTURAL 

 

 

Com base no referencial teórico e nos documentos analisados, com o 

objetivo de organizar a pesquisa e aperfeiçoar a discussão foi realizada uma divisão 

do estudo em dois primeiros capítulos de revisão somados a um capítulo de 

exposição, discussão e análise dos dados encontrados. 

No primeiro capítulo de revisão (CAPÍTULO 1), considerando a saúde como 

direito social, pretende-se abordar essa dimensão e a discussão em torno das 

políticas de saúde e sua relação com o princípio de cidadania. Cabe também 
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problematizar a discussão das políticas públicas dando um enfoque nas políticas 

públicas de saúde.  

No segundo capítulo de revisão (CAPÍTULO 2), iniciaremos discutindo sobre 

gestão e sua forma de efetivação mais recente com descentralização e 

intersetorialidade. Como também cabe discutir a gestão das políticas, assunto este 

diretamente relacionado com o tema Políticas Públicas, discutido no Capítulo 1. 

No terceiro e último capítulo (CAPÍTULO 3), apresentaremos a discussão 

dos dados encontrados, nos documentos e na fala dos Secretários de Saúde e de 

Educação do Município da Serra/ES. Cabe também analisar e interpretar a 

existência/ inexistências de ações e relações de intersetorialidade entre saúde e 

educação com ênfase na Educação Física nos documentos analisados, tratando da 

existência ou não de ações de cunho intersetorial.  
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2 POLÍTICAS DE SAÚDE 

 

 

Neste primeiro capítulo, entendendo a saúde como direito social, pretende-

se abordar essa dimensão e a discussão em torno das políticas de saúde e sua 

relação com o princípio de cidadania. Cabe também problematizar a discussão das 

políticas públicas dando um enfoque nas políticas públicas de saúde. 

Considerando a saúde como direito social, a mesma faz parte de um setor 

que sofre variadas ações do Estado nas diversas esferas. Sendo assim, essas 

ações, entendidas como políticas públicas de saúde estão diretamente relacionadas 

com o exercício da cidadania. 

É necessário no decorrer do capítulo, esclarecer alguns termos que 

permitam entender como a saúde de tornou um direito social, após a Constituição de 

1988, sendo o marco da efetivação na legitimação brasileira. 

Para contextualizar a inserção da saúde como direito social, é necessário 

contextualizar como a cidadania se fez presente neste processo. Entendendo a 

história, percebemos que foi após a Segunda Guerra Mundial que se iniciou a 

preocupação das condições humanas da população e a garantia dos direitos sociais. 

Isso se deu a partir de 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No 

trecho do documento abaixo, a saúde é vista como direito: 

 

Art. XXV – Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (ONU, 1948, pg.11).
1
 

 

Através desse documento cada país procurou garantir os direitos 

fundamentais para com os seus cidadãos. O direito social à saúde é um direito 

individual de cada cidadão, mas é também entendido como um direito coletivo, pois 

a saúde de cada indivíduo influencia na saúde da coletividade, sendo assim 

                                                 
1
 Disponível em: http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf Acessada em 10 de 

Outubro de 2015. 
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considerado como direito social e não civil, devendo ser atendido pelas ações do 

Estado. 

Behring e Boschetti (2011, p. 51) destacam que as políticas sociais são no 

geral setoriais e fragmentadas, sendo “[...] desdobramentos e até mesmo respostas 

e formas de enfrentamento às expressões multifacetadas da questão social no 

capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital 

sobre o trabalho”. Segundo as autoras citadas, no período da ditadura militar, as 

políticas sociais no Brasil possuíam ações centralizadoras. Somente com a 

redemocratização do país nos anos 80, as políticas sociais adotaram um projeto de 

viés democrático com foco na cidadania e na redistribuição de renda. Esta última em 

virtude da grande crise econômica pela qual o país passava (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 

Através da Constituição de 1988, foram definidos no Brasil alguns direitos 

sociais, sendo estes a educação, saúde, moradia, trabalho, previdência social, 

segurança, assistência aos desamparados, e proteção à maternidade. Relacionando 

com o tema central da nossa pesquisa, vemos que a saúde como direito social está 

relacionada diretamente com o direito à vida, sendo este digno de receber uma 

tutela estatal, e ser tratada com importância pelo Estado. 

Quando pensamos na saúde, entendemos que a atenção dada ao cidadão é 

direito de todos e dever do Estado, sendo assim deve ser integrada às políticas 

públicas governamentais. O direito à saúde deve possibilitar ao cidadão o mínimo de 

dignidade e bem-estar, sendo entendido aqui no sentido ampliado, com o intuito de 

perceber que o Estado deve desenvolver ações e intervir no sentido de cumprir esse 

direito. 

No Brasil, através da história vemos que durante o período da Ditadura 

Militar (1964 – 1985), a saúde foi implantada como sendo direito à assistência em 

saúde dos trabalhadores que possuíam um vínculo formal no mercado de trabalho. 

Apenas uma parcela da população, que contribuía com a previdência social e 

privada tinha acesso às ações de saúde, sendo que o restante da população, que 

era maioria, dependia da assistência ofertada por entidades filantrópicas.  

Vemos que a saúde não era voltada para todos os cidadãos, era relacionada 

apenas com serviços de restabelecimento à saúde, sendo este período antecedente 

a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A saúde nesse período, não era 
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considerada um direito, era vista apenas como um benefício da previdência social, 

como a aposentadoria, a licença-maternidade, dentre outros. 

Durante muito tempo as políticas públicas de saúde tiveram como objetivo 

propiciar a manutenção e a recuperação da força de trabalho para assim obter a 

reprodução social do capital. Nesse contexto, o setor saúde era caracterizado por 

forte cunho assistencialista e curativo, não priorizando as políticas de promoção de 

saúde. 

De acordo com Paim (2007) esse contexto gerou um descontentamento de 

grande parte da população, o que fez com que surgissem diversos movimentos 

sociais que lutavam por melhores condições de vida. Assim surgiu o movimento da 

Reforma Sanitária, com apoio dos profissionais da saúde, onde o lema era: “saúde é 

direito: saúde é democracia” (PAIM, 2007, p. 1). Esse movimento ocorreu no início 

da década de 1960, foi reprimido pelo golpe militar em 1964, voltando com força 

total no início dos anos 80 e se mantendo até os dias de hoje. 

O movimento da Reforma Sanitária pode ser considerado uma mudança na 

busca da sociedade pelos direitos sociais, e por um novo sistema de saúde. Foi uma 

das grandes vitórias da sociedade brasileira relacionando a cidadania, pois, garantiu 

através dos cidadãos que buscavam por ideais comuns, direitos que são presentes 

até os dias de hoje. 

Paim e Teixeira (2007) afirmam que através desse processo, o direito à 

saúde como componente da cidadania foi garantido, junto com várias mudanças no 

Estado, na sociedade e na cultura, melhorando as condições de vida e de saúde dos 

cidadãos. Uma das mudanças foi a proposta de instalação de um Sistema Único de 

Saúde (SUS), caracterizado pela democracia e a descentralização, com 

responsabilidades estabelecidas para as três esferas de governo (PAIM; TEIXEIRA, 

2007). 

A Reforma Sanitária Brasileira foi caracterizada como, 

[...] uma reforma social centrada nos seguintes elementos constituintes: a) 
democratização da saúde, o que implica a elevação da consciência sanitária 
sobre saúde e seus determinantes e o reconhecimento do direito à saúde, 
inerente à cidadania, garantindo o acesso universal e igualitário ao Sistema 
Único de Saúde e participação social no estabelecimento de políticas e na 
gestão; b) democratização do Estado e seus aparelhos, respeitando o pacto 
federativo, assegurando a descentralização do processo decisório e o 
controle social bem como fomentando a ética e a transparência nos 
governos; c) democratização da sociedade e da cultura, alcançando os 
espaços da organização econômica e da cultura, seja na produção e 
distribuição justa da riqueza, seja na adoção de uma "totalidade de 
mudanças" em torno de um conjunto de políticas públicas e práticas de 
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saúde, seja mediante uma reforma intelectual e moral. (PAIM, 2007, pg. 
151). 

Através da nova Constituição, o direito à saúde ganhou então, destaque no 

Brasil. A Constituição afirma a saúde como direito de todos e dever do Estado. Foi 

essa mesma Constituição que criou SUS, sendo regulamentado pelas Leis nº 

8.080/1990 e 8.142/1990. A Constituição de 1988 foi um marco para a história da 

saúde no nosso país. 

Quando analisamos a proposta do SUS, vemos que está relacionada à ideia 

de igualdade no direito à saúde, sendo este um direito social ligado diretamente com 

a cidadania. Os SUS é caracterizado pela promoção e proteção à saúde da 

população, a prevenção de doenças e agravos à saúde e seus fatores de risco, 

como também a garantia no acesso à assistência. 

Cabe ressaltar que os princípios do SUS, apresentados no Art. 196 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), são caracterizados por oferecer à população 

brasileira a promoção e a prevenção dos agravos à saúde do cidadão. Ao aproximar 

ao campo da Educação Física, percebemos que é importante destacar as ações de 

promoção de saúde ligadas à educação em saúde (sendo este o foco central da 

presente pesquisa), a adoção de estilos de vida saudáveis, alimentação, dentre 

outras sendo estas relacionadas diretamente com a prática de atividade física no 

sentido de melhorar a qualidade de vida da população.   

No Brasil, são marcantes os níveis de desigualdades sociais, por isso é um 

desafiador pensar na política que constitui o SUS. O desafio é oferecer a população 

serviços de saúde de qualidade e ações que objetivem a prevenção e promoção da 

saúde, sendo assim obter o fortalecimento do setor público e, como consequência o 

enfraquecimento da visão de saúde como mercadoria. 

Diante do exposto, entendemos que o direito da população à saúde não se 

consolida apenas com o SUS, como sendo um sistema de atenção e cuidados à 

saúde. Para que este se torne mais eficaz, é necessária uma articulação intersetorial 

do Estado sobre outros determinantes sociais que influenciem na vida da população. 

Este tema será trabalhado no capítulo seguinte, entendendo a necessidade da 

intersetorialidade nas ações do Estado, inclusive na gestão do município de 

Serra/ES. 

Para que o governo garanta o direito à saúde para toda a população, é 

necessário que o contexto político que rege a sociedade seja menos corrupto e 

contribua para uma equidade em todas as dimensões da vida de um indivíduo. 
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Sendo assim, é necessário também que o Estado interfira com ações voltadas para 

o benefício da qualidade de vida como também cabe ao cidadão cumprir a sua 

parte, sendo ativo no exercício da cidadania, fiscalizando as políticas públicas 

existentes. 

De acordo com os estudos de Heidemann (2009) a política é vista como: 

 

[...] em sua acepção mais operacional, [...] é entendida como ações, 

práticas, diretrizes políticas, fundadas em leis e empreendidas como 

funções de Estado por um governo, para resolver questões gerais e 

específicas da sociedade. Nesse sentido, o Estado passa a exercer uma 

presença mais prática e direta na sociedade, sobretudo por meio do uso do 

planejamento, que pressupõe políticas previamente definidas tanto de 

alcance geral ou "horizontal" (por exemplo, política econômica), como de 

alcance ou impacto "setorial" (por exemplo, política de saúde), (p. 29). 

 

De acordo com o autor citado acima, o conceito de política pública se 

aproximam do conceito de política, pois é afirmado que as políticas públicas 

correspondem a um conjunto de ações desencadeadas pelo Estado em relação a 

um determinado setor ou atividades com vista ao bem coletivo, podendo ser 

articuladas com o setor privado e organizações não governamentais (ONGs). Isso 

nos remete ao entendimento de que as políticas públicas não se caracterizam 

apenas como ações exclusivas do Estado. Heidemann (2009) afirma ainda que a 

população e a empresa privada são convocadas para participarem desse processo. 

Entende-se que a política pública permite distinguir entre o que o governo pretende 

fazer e o que, de fato, faz; envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes. Já Belloni et al. 

(2003, p. 10) entendem políticas públicas como “o conjunto de orientações e ações 

de um governo com vistas ao alcance de determinados objetivos”. 

Uma política pública, de acordo com Meny e Thoenig (1992), pode ser 

definida como o resultado da atividade de uma autoridade investida de poder público 

e de legitimidade governamental.  

É por meio do ato de fazer políticas que funciona a estrutura governamental. 

A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras; é uma ação 

intencional, com objetivos a serem alcançados; e embora tenha impactos no curto 
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prazo, é uma política de longo prazo. Disso pode-se entender que o principal foco 

analítico da política pública está na identificação do tipo de problema que visa 

corrigir, na chegada desse problema ao sistema político (politics) e à sociedade 

política (polity), e nas instituições/regras que irão modelar a decisão e a 

implementação da política pública (SOUZA, 2006). 

De acordo com Souza (2006), as políticas públicas quando são desenhadas 

e formuladas, desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de dados, ou 

sistema de informação e pesquisas. Quando postas em ação são implementadas, 

ficando daí sendo acompanhadas e sujeitas à avaliação. Outra tipologia que cabe 

ser ressaltada refere-se ao ciclo das políticas públicas, que é constituído pelos 

estágios de: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das 

opções, seleção das opções, implementação e avaliação (SOUZA, 2006). 

Cabe também enfatizar que o ciclo das políticas públicas, segundo Frey 

(2000), caracteriza-se como uma relevância e pode ser dividido em fases parciais do 

processo político-administrativo: formulação, implementação e avaliação. O ciclo é 

entendido como uma construção política e social que sugere a ideia de que as 

políticas públicas não seguem um processo linear e contínuo, como o próprio autor 

ressalta, mas é considerado como um processo interativo que é movido pelas 

relações entre Estado e sociedade (FREY, 2000). 

Alguns aspectos são transversais na análise de política pública, no que se 

refere ao ciclo de política pública, tais como: instituições, fragmentação, 

descentralização, participação, saber técnico e saber local. Entende-se que é por 

meio do ato de fazer políticas públicas que funciona a estrutura governamental, no 

qual a política pública também pode ser entendida como um compromisso público 

que visa dar conta de certas ações em diferentes áreas e que garantam o direito 

social (RAULI, 2007). 

No que diz respeito à política de saúde, boa parte dos estudos realizados até 

o início do século passado apresentava uma perspectiva macro, que pouco se refere 

às instituições e aos serviços de saúde. Entende-se como política de saúde a 

resposta social de uma organização (como por exemplo, o Estado) diante das 

condições de saúde da população e dos indivíduos, como também em relação à 

distribuição, gestão, produção e serviços que atingem a saúde humana e o 

ambiente. 
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Cabe ressaltar que à medida que se vê um crescente número de estudos 

relacionados ao campo específico da política, também se vê um aumento do número 

de conhecimento teórico referente às inter-relações entre estruturas e processos do 

sistema político-administrativo de um lado e conteúdos relacionados à política 

estatal de outro. Nas políticas públicas o foco está na identificação do tipo de 

problema que visa corrigir, na chegada desse problema ao sistema político (politics) 

e à sociedade política (polity), como também na implementação dessa política 

pública que serão efetivadas pelas instituições/regras. 

Quando pensamos na saúde como um direito social, como dialogado no 

início do capítulo, é essencial que cada cidadão entenda que a luta pelos direitos é 

fundamental para o exercício da cidadania. Cabe ao cidadão exigir políticas que 

contemplem esses direitos, como também participar ativamente da formulação 

dessas políticas, de sua execução e também do controle dos resultados (PATEMAN, 

2002, apud AREIAS, 2011). 

No capítulo seguinte veremos como o Estado pode intervir através da gestão 

das políticas, traçando metas no planejamento por meio de estratégias de governo 

como a descentralização e a intersetorialidade, que serão conceituados e 

contextualizados. 
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3 INTERSETORIALIDADE 

 

 

Para que ocorra o exercício da cidadania na luta pelos direitos é de grande 

importância a implementação das políticas públicas, assim como o processo de 

aquisição dos direitos que também é dependente das políticas públicas. Se 

analisarmos os modelos de gestão na maioria dos governos atuais, percebemos que 

grande parte diz ser caracterizado pela tentativa de uma gestão inovadora, 

democrática, descentralizada e participativa, onde a intersetorialidade é valorizada. 

O modelo de gestão da prefeitura da Serra, por exemplo, diz executar essa forma de 

gestão. 

Sendo assim, esse capítulo tem como principal objetivo nos aproximar da 

temática, entendendo os conceitos que permeiam a gestão pública, assim como os 

modelos de gestão no Brasil, relacionando com a descentralização como também 

com a intersetorialidade. Essa discussão é essencial, uma vez que estaremos no 

campo da gestão pública e na compreensão sobre qual modelo de gestão a 

Prefeitura Municipal da Serra trabalha, que é necessária para entendermos suas 

ações. 

A complexidade dos problemas sociais exige vários olhares, e diversas 

maneiras de abordá-los, articulando saberes e práticas para o entendimento e a 

construção integrada de soluções que garantam à população uma vida com 

qualidade. 

Com o decorrer do tempo, a sociedade brasileira se viu engajada na 

tentativa de redemocratização do país, a fim de reformar o Estado e construir um 

modelo de Gestão que fosse capaz de torná-lo mais aberto às necessidades dos 

cidadãos brasileiros (PAULA, 2005).  Até os anos de 1980 as políticas públicas no 

Brasil eram de modo geral, centralizadoras, fragmentadas e sem a participação da 

sociedade. A crise financeira do Estado em 1980 acabou por promover uma série de 

mudanças na avaliação do planejamento tanto público, quanto privado. 

Foi necessário esse processo de mudanças para que o modo de planejar e 

gerir as políticas públicas também fosse reformulado. Foi a partir da Constituição de 

1988 que a redemocratização ficou marcada, quando deparamo-nos com um 

processo de descentralização e tentativa de experiências de gestão participativa 

(PAULA, 2005; JUNQUEIRA, 1997). Em consonância com esse panorama, Paula 
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(2005) ressalta dois projetos políticos em desenvolvimento a partir de 1980: a gestão 

do tipo societal e a gestão gerencial. 

Paula (2005) nos diz que a origem da gestão gerencial está relacionada à 

crise de governabilidade e credibilidade do Estado na América latina durante os 

anos de 80 e 90. O debate sobre o tema surgiu a partir do movimento internacional 

de reforma do aparelho do Estado, que teve início na Europa e nos Estados Unidos. 

Na década de 1980, a partir das reformas empreendidas no Reino Unido e nos 

Estados Unidos, estabeleceram-se as bases da nova administração pública 

relacionada com o Gerencialismo.  

Segundo Paula (2005), no Brasil nos anos 90, esse movimento ganhou força 

a partir da reforma gerencial do Estado. O novo modelo de gestão pregava o uso de 

práticas de gestão do setor privado. Esta nova gestão tinha como objetivo na 

administração pública a descentralização do aparelho do Estado, transformando as 

políticas públicas em monopólio dos ministérios, promovendo privatização das 

estatais, terceirização dos serviços públicos, regulação estatal das atividades 

públicas conduzidas pelo setor privado. Esse modelo foi efetivamente implementado 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). 

Já a vertente societal tem origem no Brasil durante os movimentos sociais 

brasileiros nos anos de 1960, período do governo de João Goulart, quando a 

sociedade se organizou solicitando reformas políticas no Brasil. Porém, o golpe de 

1964 acabou por reprimir todo esse arranjo social. Entretanto na década de 70, 

essas mobilizações reapareceram. O foco dessa vertente é a redemocratização na 

luta contra a ditadura com ênfase na participação social (PAULA, 2005). Este 

movimento questionava a centralidade do Estado na gestão pública do país, e se 

centrava na reivindicação da cidadania e no fortalecimento do papel da sociedade 

civil na condução da vida política (MEZZOMO KEINERT, 2000, apud PAULA, 2005). 

A vertente societal possui como foco a democracia por meio da autonomia para 

participação e deliberação popular. Este modelo nega a centralização dos processos 

decisórios no aparelho estatal através da criação de canais de participação nas 

esferas municipal, estadual e federal (PAULA, 2005). 

Até a década de 1970 o Brasil era conduzido por um modelo de governo 

pautado na centralização e verticalização de suas ações. As próprias organizações 

públicas tinham esse formato. Porém, a partir dos anos 80, com a crise que 

mostrava o colapso do Estado Social, emergiu um movimento de descentralização 
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como estratégia de mudança. Segundo Junqueira (2004), isso ocorreu, inicialmente, 

nos países centrais democráticos, como alternativa à crise do Estado do Bem-Estar 

Social. 

Quando olhamos para os conceitos que explicam o tema da 

descentralização, percebemos que Guimarães (2002) consegue definir na área 

administrativa, como sendo uma transferência de competências e de funções entre 

unidades, esferas de governo, ou órgãos com a finalidade de buscar maior eficácia 

na gestão pública, e possibilitar um contato maior com o cidadão, como forma de 

gerar uma maior fidelidade às demandas sociais. 

Entende-se a descentralização, na sua dimensão social como sendo uma 

forma de efetivar a participação social na gestão pública, criando-se uma 

possibilidade de compartilhar as decisões entre o Estado e a população. Já no 

âmbito político, a descentralização se dá como um meio de redistribuir o poder 

público do Estado (GUIMARÃES, 2002). 

No contexto da gestão pública, Junqueira (2004) enfatiza que podemos 

enquadrar a descentralização como sendo uma forma de transferir o poder dos 

níveis centrais de governo para os mais periféricos, permitindo uma maior autonomia 

de gestão em confronto com um poder centralizado, fazendo com que a sociedade 

possa participar com os seus devidos interesses e dar maior eficácia à gestão.  

Segundo Guimarães (2002), no Brasil a descentralização ainda não é um 

termo muito bem definido. Como visto anteriormente, a história política brasileira foi 

caracterizada pela forma de gestão centralizada (Gestão Gerencial), onde após a 

Constituição de 1988 iniciou-se um processo de redemocratização, marcado pela 

mudança. Foi fundamental o marco da Constituição para a legitimação do princípio 

de descentralização, pois através da mesma nos artigos 194 e 204, encontra-se a 

descentralização participativa como sendo primordial para a gestão da nova área da 

seguridade social (saúde, previdência e assistência social). 

Segundo Junqueira (2004), a descentralização foi definida como uma das 

diretrizes do SUS e redistribuiu as responsabilidades gestoras entre os três níveis de 

governo: federal, estadual e municipal. Foi através da descentralização como forma 

de poder que o sistema de saúde pública do país foi reorganizado e instaurado, 

onde para cada nível de governo foi designado novas competências, tendo 

responsabilidades definidas para cada instância de governo.  
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Cabe ressaltar que no processo da descentralização, não é possível garantir 

a eficácia da gestão para todos os municípios igualmente. As condições de cada 

município podem variar de acordo com os recursos, financiamentos e etc., não 

permitindo a igualdade no atendimento das necessidades de saúde da população. 

Diante do exposto, tornou-se necessário buscar por soluções inovadoras 

que se diferenciem da lógica pelo mercado, que segundo Junqueira (2004) essas 

soluções estabelecem uma relação entre Estado e sociedade civil. Segundo o autor, 

esse processo de transformação, onde a descentralização ganha destaque, espera-

se que ocorra uma articulação das diversas forças sociais, não privilegiando 

nenhuma das partes. 

No Brasil, percebe-se que os interesses privados ganham destaque sobre os 

coletivos, e a participação efetiva da sociedade não acontece apenas com o advento 

da descentralização na gestão, que teoricamente estão próximos da população. De 

acordo com Junqueira (1997), esse processo só será efetivo na medida em que os 

beneficiários das políticas sociais de transformem em sujeitos das políticas. 

Segundo o autor, essas políticas quando consideradas como direito, se tornam 

responsáveis pelo processo de construção da cidadania. Essa mudança só ocorrerá 

através da educação para a cidadania, onde os diversos atores sociais entendam 

dos seus direitos como cidadãos (JUNQUEIRA, 1997). Pode-se dizer que: 

A cidadania é um processo de aprendizado, que se atualiza na medida em 

que as pessoas vão experimentando relações e percebem que seu saber e 

sua experiência têm importância e são respeitados. A cidadania se 

consuma mediante o exercício do papel de sujeitos com valores contrários a 

sujeição, favoráveis a liberdade e direcionados por uma quota de poder. 

(MANZINI-COVRE, 1996, apud JUNQUEIRA, 1997, pg. 35). 

Sendo assim, a participação da sociedade é um ponto marcante no processo 

da descentralização, para que de fato de efetive, mas não é o que ocorre 

necessariamente. Quando olhamos para a formulação das políticas públicas, 

percebemos que deveriam estar presentes os sujeitos que serão beneficiados por 

ela, como forma de contribuir no processo de solução dos problemas, através do 

exercício do direito da cidadania. 

Percebe-se que os sujeitos compreendem os problemas presentes na 

interação sujeito com o mundo, quando estão agregados dentro dos problemas 

sociais, buscando assim definir soluções mais viáveis para os mesmos. A 
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intersetorialidade ganha sentido, na busca pela forma de integrar as diversas 

políticas sociais existentes, com o propósito de entender a complexidade dos 

problemas sociais. 

Segundo Junqueira (1997), apesar da descentralização possibilitar uma 

proposta de alteração da gestão, ela por si só não garante a eficácia na sua 

efetivação. Quando olhamos para o caso da saúde, por exemplo, em apenas uma 

política pública, é necessário que o sujeito tenha seus problemas considerados na 

sua totalidade, e não de forma fragmentada. Para isso, deve ocorrer uma interelação 

entre as políticas, pois a sua efetivação se dá na dependência da ação de mais de 

uma política, entendendo como a forma de solucionar esse problema. A partir disso, 

torna-se importante falarmos de intersetorialidade. 

A intersetorialidade se insere nesse processo como forma de possibilitar 

uma gestão integrada das políticas sociais. O autor afirma que, 

A intersetorialidade é a articulação de saberes e experiências no 
planejamento, realização e avaliação de ações para alcançar efeito 
sinérgico em situações complexas visando o desenvolvimento social, 
superando a exclusão social. É uma nova lógica para a gestão da cidade, 
buscando superar a fragmentação das políticas, considerando o cidadão na 
sua totalidade. Isso passa pelas relações homem/natureza, homem/homem 
que determinam a construção social da cidade. Nessa perspectiva, é 
interessante ressaltar que a intersetorialidade não é um conceito que 
engloba apenas as dimensões das políticas sociais, mas também a sua 
interface com outras dimensões da cidade, como sua infraestrutura, 
ambiente, que também determinam a sua organização e regulam a maneira 
como se dão as relações entre os diversos segmentos sociais 
(JUNQUEIRA, 1997, pg. 37). 

O mesmo autor nos diz ainda que “a descentralização e a intersetorialidade 

inovam a gestão da cidade, transferem o poder aos que utilizam os serviços 

prestados e integram a gestão das políticas públicas”. Desta forma, as ações do 

Estado passam a ser direcionadas por problemas e não por setor (IBDEM, p. 43).  

De acordo com Buss (1996, apud JUNQUEIRA, 1997) a saúde também se 

insere nessa nova visão, sendo vista como direito do cidadão e dever do Estado. É 

necessário entender que para a obtenção de uma vida saudável, deve ocorrer uma 

interação entre os diversos âmbitos responsáveis pela promoção da saúde, tornando 

assim a intersetorialidade como estratégia fundamental na gestão, pois possibilita 

que o trabalho nas diversas políticas sociais aconteça de forma conjunta. 

Junqueira (2004) salienta ainda o papel da intersetorialidade como ideia de 

integração, de equidade dos direitos sociais e, portanto, como sendo uma nova 

maneira de abordar os problemas sociais. A intersetorialidade constitui uma 
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concepção que segundo o autor, deve informar uma nova maneira de planejar, 

executar, controlar a prestação de serviços, para garantir um acesso igual para 

todos os cidadãos. Vê-se então que as ações intersetoriais devem possibilitar o 

impacto na qualidade de vida através de um desenvolvimento sustentável e das 

práticas sociais articuladas (JUNQUEIRA, 1997). 

Todavia, nem todo processo de articulação é considerado intersetorial. 

Encontram-se articulações que não estão dentro da lógica prevista por uma política 

intersetorial.  As políticas intersetoriais, como dito, objetivam uma troca de saberes e 

experiências em todos os processos, desde a forma de planejar até nas avaliações 

das ações, a fim de trazer eficiência e eficácia em situações que visam o 

desenvolvimento social. 

Segundo Farah (2000), ao tratar de modelos de relação entre as instâncias 

que compõe um modelo de gestão expõe que novas formas de articulação vêm se 

desenvolvendo:  

a. A articulação intergovernamental vertical, que ocorre entre as instâncias 

federal, estadual e municipal.  

b. A articulação horizontal, que ocorre entre as instituições públicas de uma 

mesma instância.  

c. A articulação intersetorial, que indica a constituição de um processo de 

elaboração e implementação de políticas públicas descentralizado.  

Assim sendo, a intersetorialidade deve ser entendida como uma troca de 

conhecimentos e experiências, e não apenas como troca de favores em diferentes 

instâncias, pois o objetivo da intersetorialidade é de integrar as ações e colocar o 

cidadão como centro de todo o processo. Haja vista que hoje em dia, muitas 

políticas seguem a lógica da articulação horizontal e acabam perdendo a 

potencialidade das suas ações. 

Contudo, quando pensamos na perspectiva descentralizadora e intersetorial, 

vemos que as mesmas possuem características que se relacionam diretamente com 

o modelo de gestão societal, por possuírem uma característica mais democrática, e 

assim sendo, tem-se como viés da gestão participativa como forma de oferecer esse 

suporte para os cidadãos. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

No presente capítulo, apresenta-se e discutem-se os dados encontrados, 

através da pesquisa documental realizada no município da Serra/ES. Foi realizada a 

análise através da busca pela existência/inexistência de ações fundamentadas no 

princípio de educação à saúde e relações de intersetorialidade entre saúde e 

educação com ênfase na presença da Educação Física. 

Em termos gerais, a pesquisa foi fundamentada na metodologia mista, com 

análise documental e entrevistas conforme as orientações de Richardson (1999), 

onde analisamos documentos oficiais do município, sendo estes os relatórios de 

gestão de 2013/2014 (período este em que teve início a atual gestão da Prefeitura 

Municipal de Serra/ES prevista até o ano de 2016), plano de ação referente ao ano 

de 2015, como também realizamos a entrevista com o Secretário Municipal de 

Saúde do município. 

Os dados de caracterização quantitativa foram organizados em tabelas e 

gráficos, e analisados em confrontação com o quadro teórico de referência para o 

estudo.  Já os dados de caracterização qualitativa foram organizados em categorias, 

conforme as orientações de Richardson (1999), e analisados em seu próprio 

conteúdo em diálogo com a literatura.  

Na busca por dados que contribuíssem para o debate em questão, 

encontramos alguns impasses para investigar a gestão da Secretaria Municipal de 

Educação do município de Serra/ES, como também na tentativa de agendar a 

entrevista com o gestor de educação do município. Não tivemos êxito na busca 

pelos documentos oficiais referentes ao período de 2013 a 2015, não disponíveis 

para a população, como também não conseguimos agendar a entrevista com o atual 

gestor de educação do município de Serra.  

Diante da dificuldade na busca por dados da Secretaria Municipal de 

Educação da Serra/ES, nos baseamos nos documentos da Secretaria de Saúde, e 

na fala do Secretário Municipal de Saúde. Com isso a análise documental foi 

baseada nos planejamentos e no discurso do gestor da Secretaria Municipal de 

Saúde de Serra. 
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Baseado neste discurso, tentamos interpretar os documentos que foram 

encontrados, como também na fala do secretário municipal de saúde do município, 

para fundamentar a análise e interpretação das ações e propostas do município em 

ações de educação à saúde, e também as proposta de intersetorialidade do 

município que contribuíssem para o estudo em questão. 

Para que a busca por dados fosse otimizada, buscamos filtrar os 

documentos tomados no formato digitalizado, baseados nas palavras-chave 

formuladas, sendo onde o critério para a formulação das mesmas foi a aproximação 

com a temática da educação, sendo estas: educação, educativo, formação, 

professor, formador, atividade física, práticas corporais, capacitação.  

A partir da definição das palavras-chave, o material foi analisado pela 

técnica de análise de conteúdo proposta por Richardson (1999), a fim de encontrar 

evidências que contribuíssem para o debate sobre intersetorialidade na educação e 

na saúde, como também no estudo das políticas públicas na Serra/ES. Foi realizado 

o mapeamento dos documentos, e desse material pudemos formular três primeiras 

categorias de análise: 1) ações de educação à saúde; 2) ações de educação à 

saúde com indícios de práticas corporais; 3) ações de educação à saúde com 

princípios de intersetorialidade (saúde/educação). 

Com a definição das categorias de análise, seguimos para uma análise 

documental dividindo os dados encontrados em matrizes simples e complexas. A 

partir da divisão das categorias de análise, segundo as orientações de 

(RICHARDSON, 1999), classificamos as ações com princípios de educação à saúde 

em outras três categorias, chamada também de matriz complexa: 1) Ações de 

intervenção (ação educativa indireta); 2) Ações formativas de massa e 3) Ações de 

formação específica. 

A partir das fontes e da análise documental em categorias, procuramos 

conhecer a existências de ações e de políticas públicas de educação para a saúde 

da cidade de Serra, contextualizadas em relação às políticas brasileiras e verificando 

as formas de apropriação na educação física escolar. 

Ao analisarmos o planejamento de saúde do município, percebemos que 

assim como a maioria das cidades brasileiras, o município de Serra está baseado 

nos princípios e nas diretrizes do SUS para o planejamento de suas ações na saúde. 

Com isso, a maioria do material analisado por serem fundamentados nesse discurso 

reproduz a ideia dos documentos federais. 
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Percebemos que quando analisados os documentos de planejamento e 

relatórios de gestão no período de 2013 a 2015, parece haver a prescrição de uma 

gestão de caráter democrático e participativo, baseado na intersetorialidade e na 

participação popular, como discutido no capítulo 2(dois). 

A saúde na cidade de Serra é gerida pela SESA (Secretaria de Saúde) que 

tem como objetivo planejar e garantir o acesso à saúde básica, de competência do 

município, baseado no SUS. 

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS SIMPLES: 

 

 

Como visto nos capítulos anteriores, de acordo com os princípios do SUS, a 

gestão da saúde nos municípios brasileiros deve primar pela promoção e prevenção 

dos agravos à saúde do cidadão. E como já enfatizado no decorrer do nosso texto, a 

atividade física é um excelente meio de contribuir para a efetivação desse objetivo. 

Acreditamos que a proposta de educar o cidadão à saúde, é também uma forma de 

favorecer a conscientização do indivíduo, estando presente nesse processo a 

educação física. 

Baseado neste princípio, ao analisar os documentos oficiais do município da 

Serra, de acordo com as categorias de análise, encontrou-se algumas ações que 

possibilitaram entender de fato como ocorre o processo de educação à saúde no 

município. A seguir podemos verificar os dados quantitativos de ações encontradas 

de acordo com a primeira categorização dos dados: 

QUADRO 1- RECORRÊNCIAS NAS ANÁLISES – 2013/2015 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

QUANTITATIVO DE AÇÕES  

2013-2015 

1) AÇÕES DE EDUCAÇÃO À SAÚDE 50 

2) AÇÕES DE EDUCAÇÃO À SAÚDE NAS 

PRÁTICAS CORPORAIS 

1 
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3) AÇÕES DE EDUCAÇÃO À SAÚDE COM 

PRINCÍPIOS DE INTERSETORIALIDADE 

(SAÚDE/EDUCAÇÃO) 

9 

Fonte: Secretaria de Saúde (SESA) Serra/ES - Relatórios de gestão (2013/2014) / Plano de ação 
(2015). 

Diante do exposto, quando olhamos para a primeira categoria de análise, 

encontramos um quantitativo de ações significativo que nos permitiu perceber a 

existência de ações com o princípio de educação à saúde, mas que quando 

analisado a sua relação com as práticas corporais, percebemos que parece ser 

ineficaz. As ações encontradas nos documentos são de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde e na descrição das ações percebemos a ausência 

das práticas corporais nas iniciativas de educação à saúde. 

Quando pesquisamos sobre as práticas corporais no quadro de ações da 

gestão municipal de saúde, compreendidas na segunda categoria de análise, 

encontramos vestígios em apenas uma intervenção. Vejamos abaixo: 

 

Solicitar a contratação de 22 professores de educação física para atuarem 
nas academias da saúde instaladas pelo governo estadual. Adquirir 50 
academias da terceira idade (ati) para substituir as danificadas e implantar 
em novos locais. (PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, 2014). 

Como exposto acima, é precária a presença das práticas corporais como 

também da educação física nas intervenções municipais da gestão de saúde quando 

analisadas. Diante do impasse, em confronto com o referencial teórico da pesquisa, 

vemos que as práticas corporais aparecem nos documentos de forma superficial, 

sendo esta a problemática em questão.  

Cabe ressaltar que quando analisamos a presença da prática corporal nas 

intervenções da saúde prescritas para o município, percebemos que é presente no 

discurso das ações algum princípio de prática corporal, mas que não possui relação 

com a educação física escolar, o que também pode ser verificado na 

implementação, uma vez que a ausência está presente nos relatórios.  

Nessa perspectiva, afirmamos a importância das práticas corporais nos 

planejamentos da saúde visto os benefícios que essas práticas proporcionam para 

os indivíduos. Carvalho (2006) salienta que as práticas corporais possibilitam ao 

individuo a emergência de novas experiências com o corpo e com a produção de 

saúde que não aquelas com referência apenas na atividade física. 
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Mendes (2013) mostra em seu estudo uma real possibilidade da inserção 

das práticas corporais como modo de produção de saúde em consonância com os 

princípios do SUS, ao levar essa prática para dentro de uma U.S. de São Paulo.  

Para Carvalho (2006) como já mostrado anteriormente, na atenção básica e no PSF 

as práticas corporais podem encontrar espaço para ações que estejam voltadas 

para o cuidado, visando assim a construção de vínculos cada vez maiores. 

De forma geral, as Políticas Públicas de Saúde que encontramos no 

município de Serra podem ser consideradas prescritivamente boas no sentido de 

educar o cidadão à saúde, mas quando relacionadas com as práticas corporais e 

com práticas intersetoriais com a educação percebemos que poucos sinais dessa 

ocorrência foram encontrados. Não encontramos indicadores qualitativos nem 

quantitativos de caráter relevante para que pudéssemos fazer afirmações mais 

contundentes. Portanto, na falta de dados mais incisivos, nossas análises foram 

limitadas a interpretações que fizemos dos documentos.  

Na terceira categoria de análise, nos fundamentamos na busca por 

princípios de intersetorialidade nas ações de educação à saúde, o que resultou em 

poucas interpretações da relação saúde e escola no sentido de envolver a educação 

física nesse processo. As ações intersetoriais da SESA ocorrem de forma a prevenir 

agravos à saúde dos educandos, como podemos ver no trecho do documento oficial: 

1) Ampliar e promover atividades de prevenção (escovação 
supervisionada, atividades educativas, art) nas unidades da rede de 
ensino municipal e nas unidades de saúde; Distribuir periodicamente 
(três vezes ao ano) kits odontológicos aos escolares participantes do 
programa escolar e para os grupos de acompanhamento das unidades 
de saúde; Realizar levantamento de necessidades anual e classificar o 
risco a doença cárie, nos escolares da rede municipal de ensino. (grifo 
nosso). 

2) Realizar a avaliação do estado nutricional de 100% dos educandos das 
escolas inseridas no PSE 2014; Realizar avaliação da cobertura 
vacinal de 100% dos educandos das escolas inseridas no PSE. Realizar 
avaliação da acuidade visual em 100% dos educandos das escolas 
inseridas no PSE; Capacitar 100% dos professores quanto aos temas e 
ações prioritários do PSE 2014 (componentes II e III do programa). 
(grifo nosso) 

3) Manter o projeto de enfrentamento da dengue em parceria com 
escolas da rede municipal visando formar multiplicadores para 
colaboração no enfrentamento da dengue em áreas com índice elevado. 
(grifo nosso) (PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, 2013/2014/2015). 

Os trechos acima enfatizam e sustentam a ideia de inserção da saúde no 

ambiente escolar, e nos remete ao entendimento do modo pelo qual é entendido o 

princípio de intersetorialidade no ponto de vista das intervenções. Nas poucas ações 
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que encontramos, percebemos que a relação que se têm pelas duas secretarias 

parece ser tratada como foco de prevenção de agravos à saúde da população, tema 

este discutido anteriormente, que neste caso se refere aos estudantes da rede 

municipal de ensino. Os profissionais da saúde que estão inseridos no ambiente 

escolar, para intervir das variadas formas, como apresentado nos trechos de 

documentos oficiais, realizam ações de vacinação, cobertura odontológica e 

nutricional, dentre outras. Este fato é reforçado pela fala do Secretario Municipal de 

Saúde, que diz: “Então assim, nós temos hoje uma cobertura muito grande nas 

escolas com a saúde bucal, mas que acaba fazendo uma abrangência mais geral do 

que só a saúde bucal” (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Serra-ES). 

De acordo com as referidas ações expostas acima, após analisarmos o eixo 

central de cada intervenção, vemos que as mesmas aparentam ter um cunho 

intersetorial sendo estas citadas na escola como campo de intervenção. É notório 

visualizar que a intersetorialidade ocorre de forma horizontal, como já discutido no 

capítulo anterior, segundo Farah (2000). Retomando a discussão, é valido ressaltar 

que as ações intersetoriais devem possibilitar o impacto na qualidade de vida 

através de um desenvolvimento sustentável e das práticas sociais articuladas. 

Segundo Junqueira (2004), a intersetorialidade é entendida como ideia de 

integração, de equidade dos direitos sociais e, portanto, como sendo uma nova 

maneira de abordar os problemas sociais. Relacionando com a categoria de análise, 

de ações de educação à saúde com princípios de intersetorialidade, percebemos a 

insuficiência das ações quando analisados em confronto com o nosso referencial 

teórico. 

Visto isso, em confronto com o embasamento teórico discutido até então, 

caminhamos para uma análise dos dados nas categorias complexas conforme 

Richardson (1999), como definido no início desta discussão, que será exposta no 

tópico seguinte. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS COMPLEXAS: 

 

 

De acordo com a coleta documental, como também dos resultados 

pertinentes às ações de educação à saúde encontradas na análise, classificamos as 
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referidas ações em três categorias, como dito no início do capítulo, e veremos a 

seguir.  

Definimos as ações com princípios de educação à saúde nas seguintes 

categorias: Categoria 1) Ações de intervenção (ação educativa indireta); Categoria 

2) Ações formativas de massa; e Categoria 3) Ações de formação específica. Com 

base no nosso referencial teórico, assim como na análise de acordo com a 

classificação, expomos nossas considerações, fundamentadas no objetivo da nossa 

pesquisa. 

Para que possamos compreender de forma explícita a nossa análise 

documental, elaboramos um gráfico para expor os dados quantitativos que veremos 

a seguir: 

 

GRÁFICO 1 – CATEGORIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE (SERRA/ES) – 2013-2015 

 

Gráfico 1: Categoria 1 = AÇÕES DE INTERVENÇÃO (AÇÃO EDUCATIVA INDIRETA); Categoria 2 = 
AÇÕES FORMATIVAS DE MASSA; Categoria 3 = AÇÕES DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

(SUJEITOS). 

 

Como visto no gráfico acima, as ações de educação à saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde da Serra/ES foram separadas em três categorias complexas 

que nos remetem a um entendimento dos princípios das intervenções da saúde na 

Serra/ES e nos permitiram elaborar algumas conclusões em confronto com o 

referencial teórico. 

Na Categoria 1 identificamos quais as ações da saúde do município que são 

caracterizadas como ações de intervenção, entendida também como ação educativa 
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indireta. Nessa categoria, as ações têm como o principal enfoque a abordagem da 

população em geral, para que os gestores da saúde intervenham a fim de promover 

a prática educativa de forma indireta, baseados nos princípios do SUS e cumprindo 

o papel da secretaria quanto às políticas públicas de saúde. Vejamos abaixo alguns 

exemplos: 

Garantir o tratamento odontológico dos escolares triados pelo Programa 
escolar.  Realização de levantamento de necessidades anual e classificação 
do risco da doença cárie, nos escolares da rede municipal de ensino nos 
CEMEIS onde o programa de saúde do escolar trabalha. Ampliação e 
promoção das atividades de prevenção (escovação supervisionada, 
atividades educativas, art) nas unidades da rede de ensino municipal 
(CEMEIS) e nas unidades de saúde. Distribuição periodicamente (três 
vezes ao ano) kits odontológico aos escolares participantes do programa 
escolar e para os grupos de acompanhamento das unidades de saúde. 
Realizar a avaliação do estado nutricional de 100% dos educandos das 
escolas inseridas no Programa Saúde na Escola 2014. Realizar a avaliação 
do estado nutricional de 100% dos educandos das escolas inseridas no 
Programa Saúde na Escola 2014. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, 
2013/2014/2015). 

 
Como visto acima, estas ações se caracterizam por apresentarem o princípio 

de educação à saúde baseadas no discurso de educar a população de forma 

indireta, através da prática do trabalho da SESA, intervindo diretamente com a 

população. Ao todo, encontramos um número significativo de intervenções dos 

gestores, a fim de cumprir com o que chamamos de educação à saúde. Nas 

políticas de saúde do município, quando relacionamos estas ações com as práticas 

corporais, percebemos que a mesma parece ser ausente quanto a esta relação. Não 

encontramos vestígios da participação da educação física, como também não foi 

possível identificar algum princípio de prática corporal nas referidas ações. Na 

descrição das atividades cumpridas e planejadas da Secretaria Municipal de Saúde, 

no período de tempo analisado, é notória a ausência desta característica nas ações. 

É válido ressaltar que quando entrevistamos o gestor de Saúde do município 

percebemos na própria fala alguns vestígios de confirmação com as referidas ações 

como exposto no gráfico um. Vejamos: 

A maior intervenção nossa é com a saúde bucal, a gente tem equipes que 
percorrem as escolas com prática de orientação a escovação. Ensinam a 
escovar, e ao mesmo tempo práticas restauradoras. Também tem a 
aplicação de flúor, procedimentos simples de limpeza, de higienização, que 
também podem ser adotados, e é claro que isso não está desligado a uma 
orientação mais geral, porque o profissional que está lá falando é.. de 
higiene bucal ele não deixa de falar da prática da higiene como um todo. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, 2014). 
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Percebemos no discurso a presença da concretização do que aqui 

chamamos de educação à saúde, com práticas educativas indiretas, que atingem a 

popular como no simples ato da entrega de um material da SESA.  

Na categoria 2, definida como sendo as ações formativas de massa, 

buscamos entender nesta categoria o intermédio da Secretaria Municipal de Saúde 

de Serra/ES a fim de conscientizar a população por meio das ações baseadas no 

princípio de educação à saúde, caracterizadas por abrangerem boa parte da 

população com iniciativas de cunho educativo, sendo este o objeto da pesquisa do 

nosso trabalho.  

Vejamos a seguir alguns exemplos: 

 

Realizar campanha de mobilização para combate a dengue (dia d) 
incentivada pelo MS; Implementar as ações educativas mensais no PSAI 
em todas as unidades que executam o programa; Intensificação das ações 
de promoção à saúde, como palestras em empresas, outdoor, material 
educativo impresso. Realizar palestras, reuniões, teatros, oficinas, comitês, 
atividades lúdicas e mobilização social no enfrentamento de agravos. 
Solicitar processo de compra para confecção de folders, jogos educativos, 
cartilhas, maquetes, materiais de papelaria em geral e outros. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA/ES, 2013/2014/2015). 
 

É possível identificar nas ações citadas acima, a presença de princípios de 

educação à saúde no ato de promover ações educativas, como forma de 

campanhas, ações de promoção à saúde, palestras, oficinas, dentre outras, como 

vemos nos trechos dos documentos. Cabe ressaltar que através da análise das 

referidas ações, identificamos que o quantitativo se mostrou relevante a respeito do 

número de atividades que foram desenvolvidas pela secretaria no período de tempo 

analisado. Percebemos que existem ações com princípios de educação à saúde, 

mas que quando relacionamos com as práticas corporais percebemos a ausência.. 

Para fundamentar esta recorrência, encontramos na fala do Secretário 

Municipal de Saúde a relação com a análise feita: 

 

[...] Então assim, nós temos um grande elenco de intervenção através de 
educação em saúde, porque na verdade não só o ato da distribuição de 
camisinha, por exemplo, mas o que vai de carga, de orientação junto disso. 
Então, não é só entregar isso, ou fazer determinado procedimento. Mas tem 
sempre um momento de orientação e de formação para os nossos usuários 
[...] (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Serra/ES) 
 

Percebemos a importância da informação dada aos usuários do SUS, a fim 

de se apropriarem do conhecimento e entenderem o que se passa por trás de cada 

ação de Saúde. Cabe indagar que, com base no discurso do secretário, parece ser 
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presente nas ações educativas à saúde a formação da população em geral, como é 

dito. O quantitativo de ações na referida categoria de análise, quando observamos a 

relação com a educação em saúde, cumprindo o papel de política de saúde parece 

ser positivo. Mas quando nos deparamos com a associação das intervenções 

baseadas no princípio das práticas corporais, percebemos a insuficiência, ou até 

mesmo a inexistência. 

Na categoria 3 buscamos analisar o que chamamos de ações de formação 

específicas, sendo caracterizadas pela busca de capacitar os sujeitos envolvidos no 

processo de educar à saúde, especificamente aqueles que atuam no município de 

Serra/ES.  

Captamos na análise documental, resultados pertinentes como podemos 

analisar no gráfico 1. É notório que pelas poucas ações encontradas, podemos dizer 

e indagar a sua insuficiência quando levamos em consideração o período de tempo, 

e a abrangência do quantitativo de sujeitos envolvidos no processo. Vejamos umas 

das ações como exemplo: 

 

Realização de capacitações periódicas para os profissionais que atuam nas 
UPAS. Capacitar 100% dos professores quanto aos temas e ações 
prioritários do Programa Saúde na Escola 2014 (componentes II e III do 
programa). Capacitar os profissionais da rede de saúde do município para o 
manuseio/uso do telessaúde. (PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA/ES, 
2013/2014/2015). 
 

Como exposto, algumas intervenções podem ser consideradas como forma 

de capacitar os sujeitos a intervirem na prática. A problemática que identificamos, 

refere-se ao quantitativo baixo quando observamos no gráfico de exposição dos 

dados. Isso nos remete ao entendimento de pouca efetividade na ação educativa à 

saúde, quando analisadas a formação específica dos sujeitos envolvidos na SESA. 

Entendemos a necessidade da capacitação para a melhoria da efetividade no 

processo de educação à saúde. 

A análise nos permite reafirmar a ausência das práticas corporais no 

discurso, como a ineficácia da ação quando comparadas ao qualitativo das 

intervenções, uma vez que poucas interferências foram realizadas e planejadas no 

período de tempo em análise. 

Não foi possível identificar na fala do Gestor de Saúde do município, 

argumentos que justificassem a problemática diagnosticada por nós quanto as 
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iniciativas de formação dos sujeitos. Assim sendo, o nosso discurso se dá com base 

na própria análise documental. 

Diante da categorização dos dados, em confronto com o referencial teórico 

discutido nos capítulos anteriores, percebemos que é valido indagar a pouca 

efetividade das ações quando relacionamos com as práticas corporais. De acordo 

com o exposto, podemos verificar que as mesmas não estão presentes nas políticas 

do município. Resgatando o debate para o nosso objetivo de pesquisa, a partir da 

identificação das iniciativas de educação à saúde do município da Serra/ES, 

conseguimos identificar a dimensão de intersetorialidade presentes na análise.   

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

Pudemos comentar ao longo do trabalho que as políticas públicas saudáveis 

reafirmam a necessidade de se ir além dos cuidados de saúde e atribuir maior 

importância a processos de educação à saúde. A intersetorialidade é necessária na 

medida em que as ações envolvem técnicas específicas de caráter pedagógico.   

Retomando ao debate, podemos entender que a intersetorialidade se faz 

necessária para a efetivação governamental e como meio de gestão pública, sendo 

esta compreendida pelo referencial teórico como sendo integradora de saberes e 

experiências das políticas setoriais, e constitui um fator de inovação na gestão 

pública possibilitando a articulação de diversas organizações que atuam no âmbito 

das políticas sociais (JUNQUEIRA, 2004).   

Junqueira (1997) considera a descentralização e intersetorialidade como 

novas estratégias de gestão a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, 

que a partir de então são considerados sujeitos de direitos ativos no processo de 

implementação de uma política. Para o autor os problemas sociais devem ser 

considerados em sua totalidade, e demandam uma forma integrada de intervenção 

com o objetivo de promover a equidade e a integralidade do atendimento.  

Sendo assim, através da análise e da categorização dos dados na busca 

pelo processo de educação à saúde e à cidadania, como também por iniciativas de 

saúde do município de Serra/ES, podemos concluir a insuficiência das ações na 
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medida em que se observa o planejamento e a efetividade. Diante disso, indagamos 

sobre a fragilidade das ações, uma vez que parecem ser pouco efetivas. 

Para nortear os objetivos pautados na presente pesquisa, entendemos que a 

intersetorialidade entre os setores de saúde e a educação ocorre em algumas 

ações, mas quando analisadas quanto à relação com a Educação Física no 

processo de educação à saúde, vê que parece ser ineficaz. 

As estratégias de trabalho conjunto entre os setores de saúde e educação 

da gestão do município da Serra são frágeis quando relacionadas com as práticas 

corporais na busca por princípios de intersetorialidade. Isso está presente quando 

analisamos as falas do gestor como também no planejamento e nos relatórios do 

município. Embora tenhamos encontrado ações de cunho intersetorial, percebemos 

um contra discurso ao nos tomarmos como referência o papel da educação física 

nesse processo.  

A Educação Física se faz presente e tem sua importância nesse processo a 

medida que entendemos o seu papel no processo de educar à saúde. Cada vez 

mais vemos a inclusão da Educação Física no âmbito da saúde pública através de 

políticas públicas pensadas a partir da visão ampliada de saúde. Estamos nos 

deparando com inúmeras campanhas de ordem pública que cada vez mais 

incentivam a prática da atividade física, usando a justificativa de que um estilo de 

vida ativo é um hábito saudável capaz de contribuir para a promoção da saúde. 

Sabemos que essas relações são bastante complexas abrindo assim caminhos para 

inúmeras reflexões.  

Contudo, os dados analisados não nos permite afirmar como de fato a 

Educação Física está inserida no processo de educação à saúde, nos espaços da 

saúde, como também na relação de intersetorialidade com a educação. Cabe aos 

próximos estudos, conseguir aprimorar a análise, com documentos que melhor 

evidenciem o objeto em estudo. 

Acreditamos que a pesquisa possibilitará uma melhor compreensão das 

políticas públicas pertinentes ao município da Serra, contribuindo para o debate 

sobre o processo de educação à saúde, especificamente na relação com a 

Educação Física, como também dos princípios de saúde como direito social. 
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