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RESUMO 

 
 

RESUMO 
 

Introdução: Nos últimos anos tem se reconhecido o papel e a importância do 
Profissional de Educação Física (PEF) no campo da saúde. Pode-se considerar como 
um dos principais motivos, a ênfase dada à atividade física nas políticas públicas de 
enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e de promoção da 
saúde. Objetivos: Este estudo elencou os seguintes objetivos: Analisar a formação do 
PEF considerando as demandas para a para atuação na Saúde Pública do município 
de Maceió; analisar os currículos de formação profissional em EF de instituições de 
educação superior do município de Maceió; conhecer o perfil proposto para o egresso 
dos currículos de formação do PEF; conhecer as demandas para a atuação do PEF 
na Saúde Pública. Metodologia: Este é um estudo descritivo, de abordagem 
qualitativa. Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental e de campo. 
A pesquisa documental analisou os Projetos Políticos-pedagógicos de Curso (PPC) e 
Matrizes Curriculares (MC) dos cursos de graduação em Educação Física do Estado 
de Alagoas. A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevista semiestruturada 
com PEF, aprovados em concurso público na área da Saúde Pública e atuantes a 
mais de dois anos. Os dados documentais e empíricos foram analisados por meio de 
análise de conteúdo. Resultados: A pesquisa documental permitiu conhecer os 
currículos de formação profissional em Educação Física (EF) do Estado de Alagoas e 
o perfil do egresso desses currículos de formação, revelou que a maior parte dos 
documentos está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da 
graduação em EF e graduação em Saúde, no que se refere ao perfil do egresso, 
competências e habilidades, campo de atuação. Os dados da pesquisa de campo 
apontaram para um currículo de graduação em EF que não oferece ainda o suporte 
necessário para atuação do PEF na Saúde Pública, exigindo dos profissionais muitos 
desafios para a intervenção nesta área, como o trabalho multiprofissional, as ações 
intersetoriais, bem como conhecimentos sobre atividade física relacionada à Saúde 
Pública. Conclusão: Este estudo demonstrou pontos relevantes que remete a um 
movimento de mudança curricular, apontando aspectos que levam o PEF a uma 
reflexão sobre sua intervenção profissional na área da saúde. No entanto, este ainda 
é um campo de atuação merecedor de reflexões e formação continuada, a fim de se 
construir a competência necessária para atuação, frente as demandas da Saúde 
Pública. Neste contexto, a presente dissertação propõe como produto o planejamento 
e elaboração de dois livros na área da Educação Física com foco na Formação e 
Atuação na Saúde Pública, dada a escassez de literatura. Espera-se que estas 
produções possam colaborar com o debate sobre a temática e ampliar a reflexão 
sobre os desafios e demandas neste campo de atuação. 
 
Palavras-chave (Descritores): Currículo, Educação Superior, Educação Física, 

Formação Profissional, Saúde Pública. 

 

 

 

  



10 

 

  

ABSTRACT 

 
 
ABSTRACT 
 
In recent years the role and importance of the Physical Education Professional (PEP) 
in health field has been recognized. The main reasons are the emphasis given to 
physical activity on prevention of the chronic non communicable diseases and the 
healthy promotion by public policy. The main objectives of this study are: to investigate 
the contribution of the PEP formation to its action on public health in Maceio; to analyze 
the Physical Education course curricula in Higher Education Institutions in Maceio; to 
investigate the PEP profile proposed by the different types of graduate curricula; 
analyze PEP intervention in public health, considering the discuss of these 
professionals.  Methodology: This is a descriptive study with a qualitative approach. 
Data were collected through documentary and field research. The documented 
research analyzed the Pedagogical Political Project (PPP) and the curriculum matrices 
(CM) of undergraduate courses in Physical Education (PE) of Alagoas. The field 
research was carried out by semi-structured interviews with PEP. Subjects had to have 
been approved in the last open selection in public health area and must have worked 
in this area for a minimum of two years. The documented and empiric data were 
analyzed using content analysis.  Results: The documented research allowed a better 
understanding of the graduate curriculum as well as the suggested profile for the PE 
graduated in Higher Education Institutions of Alagoas. It was observed that most 
documents are lined up with the National Curriculum Guidelines (NCG) for the PE and 
Health graduation. The profile of graduated PEP, the professional competences and 
abilities required to act in the health field were also in line with guidelines. However, 
the field research data showed that the graduation curriculum on PE did not offer the 
necessary support for the PEP act in public health. Many challenges for the 
intervention in this area were identified: professionals referred difficulties in multi-
professional work. They also related barriers in intersectorial action and finally they 
perceived their knowledge as insufficient to prescribe physical activity in a public health 
context.  Conclusion: This study showed that even in the case the PE graduation 
courses curricula and PPP being lined up with the National Curriculum Guidelines 
(NCG) for PE and Health graduation they are not preparing PEP to act in public health. 
Thus, there seems to be a need for discussions about changes in PE graduation 
courses CM to better prepare graduation PE students to act in public health. The 
continued education could be the first step for those who are already in health field.  
 
Keywords: Curriculum; Education, Higher; Physical Education; Staff Development; 

Public Health  
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APRESENTAÇÃO 

 

 
 
Caminhos percorridos  

 
 

Minha formação profissional é na área da Educação Física (EF). Em 1996 sai 

de universidade graduada em EF Plena, nessa época ainda não existia a separação 

em Licenciatura e Bacharelado. Terminando a graduação abracei logo a 

especialização na área da EF e Esportes Adaptado, com o foco nas pessoas com 

deficiência. Minha formação continuada foi sempre focando a área da EF Adaptada e 

na área escolar. No ano de 2009, senti a necessidade de retomar os estudos, visto 

que já estava atuando no ensino superior desde 2001. Cursei algumas disciplinas 

como aluna especial do Mestrado na Universidade de Pernambuco (UPE) e depois na 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL).  

Meu olhar enquanto Profissional de Educação Física (PEF), até o ano de 2011, 

foi vislumbrando a área da licenciatura, até mesmo as disciplinas que lecionava na 

faculdade. Porém, no final de 2011, fui convidada pelo Professor e Pró-reitor de 

Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), a 

assumir a preceptoria da categoria EF na Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família (RMSF). Participei da elaboração das questões para a prova de seleção e 

correção da mesma, fiz parte da banca avaliadora, entrevistando os candidatos. Foi 

uma experiência ímpar na minha vida profissional. 

 Como preceptora de uma equipe multiprofissional percebi que além de 

aprofundar o conhecimento na área da EF, também tinha que orientar os residentes 

das outras categorias profissionais, essa troca de conhecimentos e de saberes de 

experiências, foi fundamental para o crescimento profissional na área da saúde.   

No início, deparamos com novos desafios, uma mudança radical, tive que sair 

da zona de conforto, pois sempre atuei na quadra/sala de aula de uma escola ou em 

uma Instituição de Ensino Superior (IES), para encarar um mundo completamente 

novo. No início, me percebi mais como uma residente que estava explorando o novo, 

o diferente, do que uma preceptora que tem a função de orientar, ensinar e 
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supervisionar.  

Depois do desconforto, recorrendo a literatura, deparei-me com um profissional 

que pode intervir na Estratégia Saúde da Família (ESF) tanto para orientar sobre a 

importância de hábitos de vida saudável, quanto para promover e estimular a adoção 

de um estilo de vida ativo, contribuindo para minimizar os riscos de doenças crônicas 

não transmissíveis e os agravos delas decorrentes (SILVA, 2010). 

 Nesse momento, senti necessidade de um aprofundamento na área da saúde, 

mas não distanciando da docência, essa vontade foi tomando uma enorme dimensão 

que me encorajou a participar da seleção de Mestrado na área do Ensino em Ciências 

da Saúde e paralelamente prestei o concurso no Programa da Educação Brasileira, 

na área da Inclusão. Para minha felicidade e indecisão, fui aprovada nos dois 

programas de Mestrado.  

Foi difícil decidir, de um lado a continuidade de uma vida profissional construída 

na área da educação para pessoas com deficiência, e do outro, mergulhar num mundo 

completamente novo, desconhecido para mim, e para a profissão de EF, que é a área 

da saúde. O novo, a mudança e o desafio me conquistaram, e hoje estou aqui 

contando essa história, finalizando um estudo depois de ultrapassar algumas barreiras 

que surgiram no decorrer desses dois anos, não tinha como desistir... 

 Meu interesse pelo estudo foi imediato devido a reconhecer, enquanto 

professora da formação inicial do PEF, a importância de pesquisas na área da 

formação desse profissional com o olhar direcionado a saúde e especificamente a 

Saúde Pública. Minha inquietação é oriunda do meu desafio como preceptora da 

RMSF e da minha experiência como professora do ensino superior da referida 

graduação.  

Diante do que foi relatado, acredito que, depois de conhecer um pouco sobre a 

Saúde Pública e reconhecer como somos ainda um “feto” em relação ao 

conhecimento nessa área, redirecionei um olhar mais crítico e diferenciado para o 

currículo do Curso na área da saúde, percebendo como estamos iniciando uma 

relação com essa nova área de atuação e o quanto precisamos modificar para uma 

boa intervenção.  
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

 

“A menos que modifiquemos à nossa maneira de pensar,  

não seremos capazes de resolver os problemas  

causados pela forma como nos acostumamos  

a ver o mundo” (Albert Einstein). 

 

 

 

1 – Introdução   
 

A formação do PEF e parte das possibilidades de sua atuação estão associadas 

à área da saúde. Essa associação vem ocorrendo devido aos diferentes tipos de 

formação no ensino superior, da regulamentação da profissão e das mudanças 

epidemiológicas que estão acontecendo (ANDRADE et al., 2014). 

A EF foi incluída pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), através da 

Resolução 218/97, dentre as profissões da saúde com conhecimentos específicos 

para a promoção, prevenção e reabilitação da saúde (BRASIL, 1997).  

Nos últimos anos, tem se reconhecido o papel e a importância do PEF no 

campo da saúde, tendo como um dos motivos desta mudança no Brasil e no mundo, 

a ênfase que as políticas públicas de enfrentamento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) e de promoção da saúde estão dando à atividade física. 

Porém, de forma geral, a formação de graduados em EF bacharéis parece não estar 

acompanhando as novas necessidades impostas para uma intervenção neste campo 

(ANDRADE et al., 2014). 

Rodrigues et al. (2013) reforça que a mudança do perfil de morbidade e 

mortalidade, caracterizada pelo predomínio das DCNT, foi um dos agentes causador 

do reconhecimento do PEF como profissional de saúde, visto que a falta de atividade 

física é uma das principais causas deste perfil de população.  

Andrade et al. (2014) corroboram afirmando, que o papel e importância que o 

PEF está conquistando muito rapidamente nas políticas pública de enfrentamento das 
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DCNT e de promoção de saúde, tanto no cenário mundial quanto no Brasil, se deve 

ao destaque das atividades físicas sobre essas doenças. 

Neste sentido, percebe-se a importância do PEF na composição da equipe 

multiprofissional no campo de atuação da Saúde Pública. Contudo, a atuação pode 

ser situada nas redes de apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS), como na Atenção 

Básica à Saúde (ABS), no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), no Centro de 

Apoio Psicossocial (CAPS), no Programa Academia da Saúde (PAS) e demais ações 

preventivas.  

Estratégias, como o NASF e o PAS, são exemplos de mecanismos 

governamentais as quais caracterizam-se como espaços legítimos de intervenção dos 

PEF. Porém, essas estratégias na prática, devem ser ferramentas de mudanças e de 

fortalecimento do SUS, para isso, se faz necessário refletir sobre a lacuna na formação 

profissional, para que futuros egressos sejam qualificados para uma atuação inter e 

multiprofissional, em equipes e colaborativo (GOMES, 2015). 

Diante desses novos espaços de atuação, recentemente, o Ministério da Saúde 

(MS) através da Secretaria de Atenção Básica (AB), portaria n° 256, de 11 março de 

2013, estabeleceu novas regras para o cadastramento das equipes que farão parte 

do NASF. Neste sentido, o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES) em seu art. 6° inclui na tabela da Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) – com o número provisório 2241-E1 – PEF na Saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013). 

Nesta direção, o NASF surge como um novo e promissor campo de atuação 

para os PEF na Saúde Pública com expectativa de um expressivo crescimento de 

profissionais nos próximos anos (SANTOS; BENEDETTI, 2012). Os autores destacam 

que é constantemente divulgada e reconhecida entre as estratégias de promoção da 

saúde do SUS, a importância do PEF nas equipes de saúde, como também, os 

benefícios que a prática regular de atividade física pode promover. 

Por outro lado, Souza e Loch (2011) alertam sobre as dificuldades encontradas 

pelos profissionais recentemente inseridos no NASF, haja visto que de algum modo, 

estes são pioneiros e apresentam um papel histórico importante para a consolidação 

da área neste novo e importante contexto. 
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Nascimento e Oliveira (2010) corroboram com Souza e Loch, apontando que a 

formação dos PEF é identificada como uma dificuldade para a intervenção no NASF, 

não atendendo as necessidades do SUS e da AB. 

A formação inicial em EF, mesmo com as DCN 0058/2004 CNE/CES 

informando que o PEF é responsável pela “prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde”, a fim de garantir um espaço no SUS, não se percebeu 

nenhuma mudança significativa na formação profissional, como também na atuação 

no campo da Saúde Pública (PASQUIM, 2010). 

Se, por um lado, a demanda por PEF cresce a cada dia, por outro, observa-se 

ainda pouca produção bibliográfica que situe a EF na área da Saúde Pública. Tais 

produções tem abordado e discutido: a prática de atividade física como alternativa de 

cuidado com características preventivas, terapêuticas e de promoção da saúde 

(ANDRADE et al., 2014).  

Para os autores supracitados, mesmo com uma maior atenção da atividade 

física e seu monitoramento nas políticas públicas em saúde, o Brasil conseguiu a partir 

da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) no ano de 2006, iniciativas como 

a Rede de Exercício e Saúde (2005) e o Agita Brasil (2002), que já assinalavam essa 

necessidade. Como também, antes da presença de PEF no SUS, a atividade física se 

fazia presente em programas de prevenção de DCNT e/ou de promoção da saúde. 

Nesta direção, faz-se necessário refletir sobre a formação do PEF, e para isso, 

levantou-se algumas questões: Como os currículos dos cursos EF de IES do Estado 

de Alagoas estão estruturados para atender a demanda de profissionais para atuação 

na área da Saúde Pública? Como se dá a formação do PEF para atuação na Saúde 

Pública do Estado de Alagoas? 

 Diante do panorama exposto, a hipótese levantada neste estudo foi que 

provavelmente os cursos de formação inicial em EF com habilitação em bacharel, 

além de não oferecer as disciplinas específicas e trabalhar competências necessárias 

para intervenção na Saúde Pública, também não têm dado conta de uma formação 

condizente com as demandas para atuação na área da Saúde Pública. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

 

“Descobrir consiste em olhar para o que todo 

 mundo está vendo e pensar uma coisa  

diferente” (Roger Von Oech). 
 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a formação do PEF considerando as demandas para a atuação na Saúde 

Pública do município de Maceió. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar os currículos de formação profissional em EF de instituições de educação 

superior do município de Maceió; 

Identificar o perfil proposto para o egresso dos currículos de formação do PEF; 

Conhecer as demandas para a atuação do PEF na Saúde Pública. 
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

“A verdadeira viagem de descobrimento não  

consiste em procurar novas paisagens, mas  

em ter novos olhos” (Marcel Proust). 
 
 

 

3.1 Formação Profissional em EF para atuação na área da saúde 

A Resolução CNE/CES Nº 7, de 31 de março de 2004, em seu Art. 3º define 

que a EF é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico-profissional que 

tem como objeto de estudo e de aplicação, o movimento humano com foco nas 

diferentes formas e modalidades, como: do exercício físico, da ginástica, do jogo, do 

esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de problemas 

de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação 

cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do 

lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas 

e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a 

prática de atividades físicas, recreativas e esportivas (BRASIL, 2004). 

 O curso de graduação em EF possui duas modalidades: a licenciatura, onde o 

profissional atua no ambiente escolar, na educação básica, e o bacharelado que é 

voltado para a atuação profissional em academias de ginástica, clubes, hotéis e na 

área da saúde. Os cursos de Bacharelado em EF atendem as seguintes DCN: Parecer 

CNE/CES Nº 138 de 3 de abril de 2002; Resolução CNE/CES Nº 7 de 31 de março de 

2004, e; Resolução CNE/CES Nº 7 de 4 de outubro de 2007. 

O curso de Bacharelado em EF em conformidade com o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) em sua resolução Nº 7/2004, deverá formar um profissional com 

perfil generalista, humanista e crítico, qualificador de uma intervenção fundamentada 

no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética. Estando habilitado para 

analisar criticamente a realidade social, para nela intervir acadêmica e 

profissionalmente por meio das manifestações e expressões culturais do movimento 

humano, nas diferentes formas e modalidades visando à formação, a ampliação e o 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0138_2002.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0138_2002.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES07-04.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES07-04.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces007_07.pdf#_blank
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enriquecimento cultural das pessoas para aumentar as possibilidades de adoção de 

um estilo de vida fisicamente ativo e saudável (BRASIL, 2004). 

O CONFEF, em sua Resolução Nº 231/2012 de 10 de maio de 2012, em relação 

a especialidade do PEF na área da Saúde da Família (SF), define que compete ao 

profissional em seu Art. 3º:  

I - desenvolver ações de orientação junto à população, sobre os 
benefícios de estilos de vida saudáveis, objetivando aumentar os 
níveis populacionais de atividade física e reduzir fatores de risco para 
doenças não transmissíveis; II – mapear, apoiar, consolidar e criar 
ações de atividade física e de exercícios físicos nos serviços de AB e 
ESF; III - estimular a inclusão de pessoas com deficiências em projetos 
de atividades físicas e de exercícios físicos; IV - avaliar, planejar, 
definir indicações e contraindicações, considerar fatores de risco para 
a prática e pela prática de atividades físicas, bem como estratégias e 
metodologias; prescrever, organizar, adequar, dirigir, desenvolver e 
ministrar programas de atividades físicas e de exercícios físicos na 
área de especialidade ou de forma interdisciplinar; V - prestar serviços 
de consultoria, auditoria e assessoria na área de especialidade ou de 
forma interdisciplinar; VI – desenvolver pesquisa e investigação 
científica na área de especialidade ou de forma interdisciplinar; VII - 
desenvolver estudos e formular metodologias capazes de produzir 
evidências e comprovar a efetividade de estratégias de atividades 
físicas e de exercícios físicos no controle e prevenção das doenças 
crônicas não transmissíveis (CONFEF, 2012, s/p). 

Neste sentido, para formar profissionais qualificados para atuar na Saúde 

Pública é um grande desafio, pois o modelo biomédico dominava até o momento, indo 

de encontro as diretrizes do SUS (GENTIL et al., 2015). 

Os autores supracitados, afirmam que pensar o currículo implica pensar a 

relação ensino e serviço, tanto no contexto pedagógico quanto nos ambientes de 

práticas que atenda a formação inicial como a continuada, buscando um perfil 

profissional que possa suprir as necessidades das políticas de saúde de acordo com 

sua idealização. 

Ao analisar as DCN de 2002 da graduação em EF, observou-se que 

diferentemente das demais DCN da área de saúde, há um componente interessante 

que é a inclusão de conhecimentos didático-pedagógicos (BRASIL, 2002).  

Entende-se que este é um aspecto positivo dessa DCN, visto que os 

profissionais em serviço estarão de alguma forma num contexto de ensino-

aprendizagem ou se voltam para o exercício da docência em nível superior. 
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Porém, chama atenção o fato de que as DCN de 2002 não preconizam que o 

estudante de EF deve ser inserido em seu futuro ambiente profissional desde o início 

do curso. Entretanto, a Resolução CNE/CES Nº 07 de 2004, alterada pela Resolução 

Nº. 07 de 31 de março de 2007 e revisada pelo Parecer CNE/CES Nº. 274 de 06 de 

julho de 2011, em seu artigo 10º, traz como diferença em relação à anterior, a 

recomendação de inserir o aluno no contexto de sua prática profissional desde o início 

do curso, como fazem outros cursos da área da saúde, como a medicina, 

enfermagem, entre outros (BRASIL, 2004; BRASIL, 2011). 

As discussões sobre mudanças curriculares nos cursos de graduação no Brasil 

têm gerado demandas oriundas das necessidades coletivas da população. Diante 

disso, o curso de EF, com suas particularidades e singularidades, fazendo uma inter-

relação entre as áreas da saúde e educação, torna este profissional "um docente" em 

potencial.  

Não se percebe, no entanto, como orientação primordial nas DCN do curso um 

enfoque nas habilidades de comunicação enquanto competência a ser desenvolvida 

e aprimorada. Entendendo competência como a capacidade de atuar de forma eficaz 

a determinada situação, embasada nos conhecimentos, porém, sem limitar-se a eles, 

articulando a consciência e recursos cognitivos com saberes, atitudes, capacidades, 

valores e informações, de forma criativa, rápida e conexa. As competências são 

construídas e adquiridas através da aprendizagem desenvolvida (PERRENOUD, 

1999). 

Em conformidade com o conceito de competência, Zabala e Arnau (2010), 

afirmam que é com que o sujeito resolva situação-problema do cotidiano durante sua 

vida utilizando os componentes atitudinais, conceituais e procedimentais. 

 Neste sentido, para falar de competência, é necessário conceituar habilidades, 

pois trata-se de uma série procedimentos mentais que o sujeito utiliza, o qual precisa 

tomar uma decisão para resolver uma situação-problema da vida real, sem planejar 

ou pensar (PERRENOUD, 1999). Com isso, percebe-se a necessidade de ter uma 

formação inicial que contribua para que o aluno adquira competências e habilidades 

para atuar nos diversos campos da área, a fim de atender as demandas do mercado 

de trabalho. 
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Gondim (2002) destaca três grandes grupos de habilidades como referência 

para a composição de um perfil profissional permitindo estabelecer uma relação entre 

teoria e prática no processo de formação superior: habilidades cognitivas (relacionada 

à criatividade, conhecimento geral, julgamento critico, raciocínio lógico e abstrato, e 

solução de problemas, obtidos principalmente nos processos de formação 

educacional); habilidades técnicas (relacionam-se com o domínio de uma habilidade, 

conhecimentos de informática, língua estrangeira, operação de equipamentos e 

processos de trabalho); e habilidades atitudinais e comportamentais (está relacionada 

com a predisposição do indivíduo para a cooperação, responsabilidade, motivação, 

busca constante por aperfeiçoamento, iniciativa e ética). 

 Coutinho (2011), em sua tese, encontrou 58 competências relacionadas à 

atuação do PEF na AB, sendo distribuídas em três dimensões: conhecimentos 

(conceitual, procedimental e contextual); habilidades (planejamento, comunicação, 

avaliação, incentivação e gestão) e atitudes. Sendo a dimensão do conhecimento 

contextual, a competência que destaca a relevância do PEF em conhecer o que é o 

SUS e entender como está organizado para sua intervenção estar em consonância 

com as necessidades da população nos diferentes níveis de atenção – primária, 

secundária e terciária. 

 Devido às grandes mudanças no mundo do trabalho que a cada dia exige do 

profissional uma maior qualificação, a formação do futuro profissional precisa 

acompanhar de perto as transformações pelas quais vem passando os diferentes 

setores da sociedade, como: educação, saúde, tecnologia, entre outros. 

 Refletindo sobre essas possibilidades que afetam diretamente ao futuro 

profissional, a matriz curricular tem um importante papel no processo de formação, 

pois deve possuir disciplinas específica para a atuação desse egresso no mercado de 

trabalho, como também, é o ponto de partida para a construção do conhecimento de 

graduandos das diversas áreas do saber. 

 As DCN do Curso de graduação em EF (Parecer CNE/CES Nº 0058/2004), 

considera que as IES deverão articular as unidades de conhecimentos de formação 

específica e ampliada, definindo as respectivas denominações, ementas, cargas 

horárias em coerência com o marco conceitual e as competências e habilidades 
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almejadas para o profissional que pretende formar.   

Neste sentido, a formação ampliada deverá contemplar as dimensões do 

conhecimento que seguem: relação ser humano-sociedade, biológica do corpo 

humano, produção do conhecimento científico e tecnológico, enquanto que a 

formação específica abrange os conhecimentos identificadores da EF, devendo 

contemplar as dimensões: culturais do movimento humano, técnico-instrumental e 

didático-pedagógica (BRASIL, 2004). 

 Porém, Gentil et al. (2015) esperam uma transformação na filosofia da 

formação inicial nas universidades, após as resoluções das novas DCN para área da 

saúde. Existe uma necessidade de preparação dos cursos desta área em oferecer 

aos seus alunos um amplo conhecimento capaz de promover uma formação 

interdisciplinar da profissão visando os problemas regionais, devido à centralização 

da formação que estava nas habilidades tecnológica, existindo assim, a importância 

de uma reformulação no Projeto Político-pedagógico dos Cursos (PPC) das IES. 

 Neste sentido, o CNE, no parecer número N° 776/97, entende que as DCN dos 

Cursos de graduação devem contemplar elementos de fundamentação essencial em 

cada área do conhecimento, visando promover no estudante a capacidade de 

desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente; pautar-se pela 

redução da duração da formação no nível de graduação; promover formas de 

aprendizagem que contribuam para reduzir a evasão; implementar programas de 

iniciação científica nos quais o aluno desenvolva sua criatividade e análise crítica. 

Finalmente, incluir dimensões éticas e humanísticas desenvolvendo no aluno atitudes 

e valores orientados para a cidadania (BRASIL, 1997).  

Neste contexto, houve a necessidade das IES elaborar novos PPC 

fundamentados nas DCN já existentes para os Cursos na área da Saúde, conferindo 

ao Ministério da Educação (MEC) a atribuição para proposição de DCN específicas 

para os Cursos de EF, visto que esta profissão passou a ser reconhecida como 

pertencente a área da saúde em 1997, a partir da Resolução Nº 218/1997, sendo 

regulamentada no ano seguinte pela Lei Nº 9696/98, com a prerrogativa profissional 

alinhada com a área da saúde.  

Para o graduando de EF sair com conhecimento para atuar nas diversas áreas 
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existentes de sua profissão, as IES devem ofertar um currículo que prepare esse 

futuro profissional para assumir o mercado de trabalho exigente e que a cada dia 

aumenta a concorrência. Entretanto, as instituições formadoras não devem ter 

somente o mercado como balizador dos seus PPC, contudo esse mercado deve ser 

considerado também, a fim de definir o perfil do profissional que se propõem a formar 

(CONFEF, 2005). 

Porém, o egresso do curso de EF bacharelado, mesmo sofrendo influências e 

influenciando o mercado de trabalho passa a ser considerado como um profissional 

liberal (BENEDETTI; BORGES, 2014). 

Neste sentido, devido à rápida inserção dos graduandos de EF no mercado de 

trabalho em outros campos de atuação que disponibilizam muito mais vagas para 

estágios e trabalho formal, acredita-se que apresentar a Saúde Pública como uma 

área atrativa de estudos e de futura inserção profissional ainda é um grande desafio. 

Todavia, existe um estimulo para uma nova formação profissional através do 

reconhecimento da importância da promoção da atividade física na Saúde Pública, 

bem como a ampliação das equipes de SF e dos NASF (ANDRADE et al., 2014). 

Contribuindo, Neves et al. (2015) afirmam que a visão hegemônica e 

reducionista de promoção da saúde do discurso acadêmico, científico e de 

intervenção na área da EF, é hoje o maior desafio a ser enfrentado pelos futuros 

profissionais, devido à dificuldade em adquirir uma visão ampliada do processo saúde-

doença, prejudicando assim, sua intervenção. 

Esse reconhecimento para o Conselho Nacional de EF (CONFEF) sinaliza para 

uma concepção moderna e plural de saúde, visto que a preocupação com a prevenção 

de doenças numa perspectiva de cura de diferentes males, percebe-se o 

reconhecimento social e consequentemente a inserção dessa profissão. 

 Nesta direção, o Curso de EF bacharelado em julho de 2015 foi homologado o 

parecer que destaca dois artigos e parágrafos da Resolução Nº 2 (BRASIL, 2015): 

Art. 7º. Os Cursos de Bacharelado em EF atualmente existentes entrarão em regime 

de extinção, a partir do ano letivo seguinte à publicação desta Resolução. 
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Art. 8º. As IES que mantêm Cursos de Bacharelado em EF poderão transformá-los 

em cursos de Licenciatura, elaborando novo PPC, obedecendo ao contido nesta 

Resolução. 

§ 3º. As IES poderão optar por introduzir alterações decorrentes do novo PPC para as 

turmas em andamento, respeitados o interesse e os direitos dos alunos matriculados. 

§ 4º As instituições poderão incluir em seu PPC de Licenciatura em EF os requisitos 

formativos que deverão ser cumpridos para a conclusão deste curso por graduados 

em Cursos de Bacharelado em EF. 

 Esta nova discussão sobre os Cursos de EF, sugere mudanças curriculares e 

novas diretrizes que contemple a resolução. Neste sentido, as IES terão que rever e 

reformular o PPC para que o egresso tenha competência e habilidades necessárias 

para atuar na área específica da EF. 

Contudo, a discussão sobre a formação para atuação no SUS como em outros 

campos de intervenção deve ser constante, devendo ser pautada pela aproximação 

de saberes, em direção a interdisciplinaridade, sem restringir a uma concepção ou 

área do conhecimento (ANDRADE et al., 2014). 

 

3.2. Conhecendo à Saúde Pública 

Em 1946, a Organização Mundial de Saúde (OMS) deu uma nova roupagem 

ao conceito de saúde, delimitando-o como “estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não meramente ausência de doença ou incapacidade” (ALMEIDA 

FILHO, 2011).  

O autor supracitado afirma que os dirigentes da OMS escolheram um lugar bem 

espiritualizado, Alma Ata, para lançar a campanha mundial pela Atenção Primária à 

Saúde (APS), como cumprimento de estratégias de universalização da saúde, onde 

países como Brasil, Holanda e Canadá, levantaram a bandeira de que saúde é direito 

de todo cidadão e cidadã, sendo dever do Estado em promovê-la. Diante do contexto, 

surgi um movimento denominado promoção da saúde.  
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O British Medical Journal (BMJ), em 2011 publicou um artigo sobre os limites 

do conceito de saúde da OMS, propondo a substituição da definição relativa a saúde 

como capacidade de se adequar e auto gerenciar aos desafios físicos, sociais e 

emocionais (HUBER et al., 2011).   

No Brasil, esse engajamento iniciou com a Constituição Federal de 1988, que 

determina em seu Artigo 196, que saúde é um direito de todos e dever do Estado, 

visando à redução do risco de doenças e outros agravos, oferecendo com igualdade 

e universal o acesso às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988). 

Porém, a imagem que se tinha sobre o Brasil até a segunda metade do século 

XIX, principalmente em relação as doenças de natureza transmissíveis, eram de um 

“mundo sem mal”, devido ao clima benéfico e pela longevidade de seu povo, porém 

esse momento durou até o surgimento de epidemias como a febre amarela, alterando 

de forma significativa essa imagem pública, favorecendo a compreensão do quadro 

sanitário do país como um problema político e científico importante (LIMA, 2002). 

Diferentemente do século XIX, em que os problemas de saúde estavam 

relacionados ao saneamento, habitação e organização das cidades que levaram ao 

surgimento de doenças como cólera, malária, febre amarela, etc., na atualidade parte 

dos problemas estão relacionados ao estilo de vida, sendo as principais causas de 

mortalidade, o câncer, as doenças cardíacas, o Acidente Vascular Encefálico (AVE), 

entre outras (MARKLE et al., 2015). 

 Percebe-se que a população mundial começou a ter doenças de diferentes 

tipos e relacionada mais ao estilo de vida. Ou seja, a qualidade de vida começou a 

influenciar sobre o status de saúde, e no Brasil não foi diferente. 

 Estudos de Khailiq e Smego Júnior (2015); Markle et al. (2015) corroboram 

reforçando que a Saúde Pública teve ganhos impressionantes entre os continentes, 

principalmente em países desenvolvidos. Porém, com a chegada da modernidade, as 

doenças foram trocadas em países de melhores condições socioeconômicas, 

prevalecendo as doenças relacionadas ao estilo de vida, como a obesidade, doenças 

coronárias, hipertensão e diabetes.  
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No século XX, o Brasil passou por muitas mudanças na área da saúde, como 

a Reforma Sanitária considerada como movimento social, além de estar presente na 

produção científica da saúde coletiva e em documentos oficiais do Brasil (PAIM, 2012). 

 Diante deste cenário, Cohn (2008) retifica que a Saúde Pública, no Brasil, vem 

sofrendo transformações desde a reforma sanitária da década de 1970, nascendo 

num momento econômico desfavorável e se confrontando com a sistema de saúde 

privado. Todavia, o momento político em que o país vivia era de luta pela 

redemocratização política, contribuindo para a criação de um SUS. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Brasileira, a saúde ficou 

garantida como um direito social dos cidadãos brasileiros, fortalecida pela Lei 

Orgânica da Saúde N° 8080/1990, que estabelece as diretrizes do SUS, passando a 

saúde a ser reconhecida como uma política pública potencialmente promotora de 

cidadania. Sendo regida pelos princípios da Universalidade, Integralidade e ordenada 

em níveis de atenção: básica, média e de alta complexidade (BRASIL, 1990; BRASIL, 

2009). 

O MS informa que os princípios que regem a organização do SUS são: 

regionalização e hierarquização; resolubilidade; descentralização; participação dos 

cidadãos; complementaridade do setor privado. Compete ao MS, a responsabilidade 

pela estratégia nacional do SUS, seu planejamento, controle, avaliação e auditoria, 

bem como pela promoção da sua descentralização (MERCADANTE, 2002).  

Ações são desenvolvidas pelo SUS como as de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, porém para serem desenvolvidas é fundamental conhecer as 

principais características do perfil epidemiológico da população, identificando a 

situação socioeconômica da comunidade, seus hábitos e estilos de vida, suas 

necessidades de saúde (BRASIL, 1990). 

Neste sentido, em 1994, a fim de consolidar o SUS, o MS propôs aos 

municípios, o Programa Saúde da Família (PSF), que passou a ser denominado de 

ESF com o propósito de reorganizar a prática de atenção à saúde (MULLER et al., 

2003). 
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A ESF destaca-se por ser uma tentativa de transformar as práticas da atenção 

à saúde e o trabalho dos profissionais que nela atuam, sendo considerada a alavanca 

para a transformação do sistema como um todo (RONZANI; SILVA, 2008). Como 

estratégia inerente à atenção primária, guarda como propósito, além de centrar a 

atenção na saúde e dar ênfase à integralidade das ações, foca o indivíduo como um 

sujeito integrado à família e à comunidade (BRASIL, 1996). 

        Estudiosos como Pinto et al. (2009); Costa et al. (2009) afirmam que a ESF não 

conseguiu suprir a real necessidade de cobertura à ABS, sendo imprescindível 

qualificar a assistência e estabelecer com precisão a demanda programada. Nessa 

perspectiva, em 2006, foi aprovada a PNPS, que inclui a prática de atividade física na 

estratégia de promoção de saúde, reforçando o estilo de vida fisicamente ativo (PINTO 

et al., 2009). 

Diante deste contexto, em 2008, o MS criou o NASF através da Portaria GM Nº 

154/2008, a fim de fortalecer a ESF, com o objetivo de consolidar a AB, aumentando 

as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como, a resolutividade, a abrangência 

e o alvo das ações, tendo como referência a lógica de trabalho do Apoio Matricial (AM) 

(BRASIL, 2008; BRASIL, 2012). 

A Portaria mencionada traz como pressupostos políticas nacionais diversas, 

dentre elas: de AB; de Promoção da Saúde; de Integração da Pessoa com Deficiência; 

de Alimentação e Nutrição; de Saúde da Criança e do Adolescente; de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher; de Práticas Integrativas e Complementares; de 

Assistência Farmacêutica; da Pessoa Idosa; de Saúde Mental; de Humanização em 

Saúde, como também da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

Diante de mudanças expressivas no âmbito da Educação e da Saúde, seus 

respectivos Ministérios procuraram implementar estratégias articuladas de modo a 

promover mudanças nos processos formativos e assim impactar de forma positiva as 

práticas profissionais em saúde, e consequentemente a saúde do povo brasileiro 

(BRASIL, 2006).  

Nesta direção, foram implantadas algumas estratégias importantes para  a 

reorganização e humanização do sistema, como já mencionada a ESF, como também 

a Política Nacional de Humanização (PNH), o Programa de Humanização do Pré-
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Natal e Nascimento (PHPN), entre outras, visando contribuir para a reorientação do 

modelo investindo na integralidade da atenção à saúde em conformidade com os 

princípios e diretrizes do SUS, implicando em novas dinâmicas de atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com redefinição das responsabilidades dos atores 

(profissionais e população) envolvidos (BASTISTA; GONÇALVES, 2011). 

Contudo, os autores acima reforçam que a formação dos profissionais de 

saúde, apesar pouco avanço, ainda se encontra muito distante do cuidado integral, os 

egressos possuem uma qualificação precária para as necessidades que exige 

mudanças das práticas, sendo primordial uma educação permanente para esses 

profissionais.  

Sendo assim, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) possui uma proposta de ação estratégica que visa a transformação e 

qualificação das práticas de saúde, organização das ações e dos serviços, os 

processos formativos, as práticas de saúde e as práticas pedagógicas na formação e 

no desenvolvimento dos profissionais de saúde. Tal implantação implica num trabalho 

articulado entre o sistema de saúde e as instituições de ensino com o foco na 

formação e o desenvolvimento para o SUS como construção da Educação 

Permanente em Saúde (BRASIL, 2004). 

 

3.3 Inserção da Educação Física no SUS 

 Entre os campos de inserção e atuação do PEF na saúde, destaca-se a 

promoção da saúde nos serviços e na gestão do SUS, a qual foi fortalecida com a 

PNPS, sendo instituída pela Portaria MS/GM nº 687 de 30 de março de 2006, como 

também o PAS, CAPS, e o NASF que é considerado o “marco” da inserção do PEF 

na Saúde Pública.   

 A inclusão do PEF utilizando-se das Práticas Corporais de Atividade Física 

(PCAF) como fator primordial na PNPS, passa pelo entendimento de que a inatividade 

física é um dos principais fatores de risco da mortalidade mundial, fundamentando-se 

numa concepção da promoção da saúde amparada em processos educativos, na 

busca de melhorias ambientais, na superação de barreiras, na mobilidade urbana, na 
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ação intersetorial, articulada, na redução das iniquidades sociais, visando uma 

melhoria na qualidade de vida da população e a redução da vulnerabilidade aos riscos 

à saúde (MALTA et al., 2014; CRUZ, 2014).  

A PNPS, em atenção à ampliação do conceito de saúde e a valorização da 

abordagem epidemiológica, criou temas prioritários para sua implementação, dentre 

eles, o que chama atenção para a área de estudo, são as PCAF como reflexo da 

relevância de um modo ativo de viver, tornando-se um fator de proteção da saúde 

(MALTA et al., 2009).  

Entende-se por PCAF, o conjunto de práticas sociais com o envolvimento 

primordialmente motor, desenvolvidas com um objetivo específico, longe das 

obrigações laborais, domésticas, religiosas, higiênicas (GONZÁLEZ, 2015). 

Estas ações de promoção da saúde são compatíveis com o Plano Nacional de 

Saúde (PNS), planejamento estratégico do MS, como também, acordos internacionais 

consolidados pelo governo brasileiro. Contudo, essa temática prioritária compreende 

promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades 

físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a 

cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, dentre outras 

práticas (BRASIL, 2015). 

Após dois anos da criação do PNPS, surgiu o NASF, considerado uma 

estratégia inovadora que tem por finalidade apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a 

gestão da saúde na AB/SF. Tem como requisitos, além do conhecimento técnico, a 

responsabilidade por determinado número de equipes de SF e o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas ao paradigma da SF, devendo se comprometer com a 

promoção de mudanças de atitude e na atuação dos profissionais da SF e entre a 

própria equipe do NASF, incluindo na atuação, ações intersetoriais e interdisciplinares, 

promoção, prevenção, reabilitação (BRASIL, 2009). 

Nesta perspectiva, o NASF surge com a possibilidade de expandir a 

capacidade de responder à maior parte dos problemas de saúde da população na AB, 

melhorando sua qualidade, porém não contempla grande parte dos municípios 

brasileiros (BRASIL, 2013). 
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Novas regulamentações ocorreram no MS no decorrer dos anos, como as 

portarias N° 2.488/11, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e a 

de N° 3.124/12 que redefine os parâmetros de vinculação das modalidades do NASF 

1 e 2, e cria a modalidade 3, conforme o quadro abaixo: 

 

 

Quadro 1 – Modalidades de NASF, conforme a Portaria Nº 3.124/2012 

MODALIDADES N° EQUIPES VINCULADAS SOMATÓRIAS DAS CARGAS 
HORÁRIAS PROFISSIONAIS* 

NASF 1 5 a 9 eSF*** e/ou eAB**** 
para populações específicas 
(eCR**, equipe ribeirinha e 
fluvial) 

Mínimo 200 horas semanais. Cada 
ocupação deve ter, no mínimo, 20h e, 
no máximo, 80h de carga horária 
semanal 

NASF 2 3 a 4 eSF e/ou eAB para 
populações específicas (eCR, 
equipe ribeirinha e fluvial) 

Mínimo 120 horas semanais. Cada 
ocupação deve ter, no mínimo, 20h e, 
no máximo, 40h de carga horária 
semanal 

NASF 3 1 a 2 eSF e/ou eAB para 
populações específicas (eCR, 
equipe ribeirinha e fluvial) 

Mínimo 80 horas semanais. Cada 
ocupação deve ter, no mínimo, 20h e, 
no máximo, 40h de carga horária 
semanal 

Fonte: DAB/SAS/MS, 2013.   
*Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 horas; **Equipe Consultório na 
Rua; *** Equipe Saúde da Família; **** Equipe de Atenção Básica. 

 

O trabalho do NASF, desde o seu início é orientado pelas diretrizes da AB, ou 

seja, deve produzir ou apoiar as equipes na produção de um cuidado longitudinal e 

contínuo, na perspectiva da integralidade junto à população, possuindo um espaço 

físico independente para o desenvolvimento de seus serviços. Os profissionais 

utilizam o próprio espaço das UBS e do território adstrito para sua atuação a partir das 

demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes vinculadas, com parceria 

à Rede de Atenção à Saúde (RAS) e seus serviços, além do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS) e das redes sociais e comunitárias (BRASIL, 2014). 

A principal diretriz a ser praticada pelo NASF é a integralidade, compreendida 

em três situações: 1 – a abordagem integral do indivíduo levando em consideração o 

aspecto social, familiar e cultural, garantindo o cuidado longitudinal; 2 – as práticas de 

saúde organizadas mediante a integração das ações de promoção, prevenção, 

reabilitação e cura; e, 3 – a organização do sistema de saúde de forma a garantir o 
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acesso às redes de atenção, levando em conta as necessidades da população 

(BRASIL, 2010). 

Com a criação do NASF e sua constituição por uma equipe multiprofissional, 

passou a ter um maior destaque e apoio ao cumprimento dos objetivos preconizados 

pelo SUS e ESF (RODRIGUES et al., 2013). 

Para compor uma equipe para atuar no NASF pôde-se contar com profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento como: assistente social, PEF, farmacêutico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

profissional com formação em arte e educação (arte educador), médico 

ginecologista/obstetra; médico homeopata; médico pediatra; médico veterinário; 

médico psiquiatra; médico geriatra; médico internista (clínica médica); médico do 

trabalho; médico acupunturista; e profissional de saúde sanitarista. Em síntese, é o 

profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em Saúde Pública ou 

coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas (BRASIL, 2014). 

Santos e Benedetti (2012) relatam que as equipe que compõe o NASF são 

constituídas por profissionais de diferentes especialidades na área da saúde e 

realizam ações pautadas em troca de saberes, através de práticas de suporte técnico 

e pedagógico, permitindo a realização de discussões de casos clínicos possibilitando 

o atendimento compartilhado entre os profissionais das UBS, e nas visitas 

domiciliares, também trabalham na construção conjunta de projetos terapêuticos de 

forma a ampliar e qualificar as intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais. Podem ser ações intersetoriais com foco prioritário na prevenção e na 

promoção da saúde.  

        A composição da equipe do NASF é definida pelo gestor municipal, observando 

os critérios de prioridades através de dados epidemiológicos e a realidade de cada 

UBS. Anjos e Duarte (2009) destacam que o PEF foi inserido na ESF e no NASF com 

amparo legal através da Resolução CNS N° 218 de 06 de março de 1997, que legitima 

a EF como uma das profissões da saúde.      

 No quadro 2, o MS informa dados em relação a porcentagem de profissionais 

que atuam no NASF em duas de suas modalidades. 

 



35 

 

  

Quadro 2: Distribuição dos profissionais que trabalham no NASF  
 

PROFISSIONAIS 
% NASF I com 
profissional na equipe 

% NASF II com 
profissional na equipe 

Fisioterapeuta Geral 86,0% 75,4% 

Psicólogo Clínico 85,5% 77,1% 

Nutricionista 79,9% 60,9% 

Assistente social 67,9% 42,5% 

Fonoaudiólogo 47,3% 24,8% 

PEF na saúde 41,7% 17,8% 

Farmacêutico 41,1% 20,8% 

Avaliador Físico 7,6% 10,8% 
Fonte: Ministério da Saúde (2013). 
 

No quadro acima é visível duas terminologias para referir ao PEF com formação 

no ensino superior, uma de PEF na Saúde e outra de Avaliador Físico, ocupando a 

sexta e oitava profissão mais procurada para compor a equipe do NASF. 

Para Martinez (2014), as diversas terminologias utilizadas para registrar o PEF 

na criação do NASF em 2008, foram determinantes para a inserção deste profissional 

na saúde. A CBO estabelece que esses profissionais podem ser cadastrados como: 

avaliador físico; ludomotricista; preparador de atletas; preparador físico; técnico de 

desporto individual e coletivo (exceto futebol); técnico de laboratório e fiscalização 

desportiva. 

Porém, através da Portaria Nº 256, de 11 de março de 2013, no Art. 6º, inclui 

na Tabela de CBO utilizada no SCNES, a CBO provisório 2241-E1 - PEF na Saúde 

(BRASIL, 2013). 

Antes mesmo desta nova terminologia na CBO, havia mais um campo de 

atuação para o PEF na Saúde Pública, designado como um serviço de promoção de 

saúde, o PAS que é subsidiado pelas PNAB e PNPS, instituído através da Portaria Nº 

719/GM/MS de 07 de abril de 2011. 

O PAS compõe a rede de atenção à saúde participando das linhas de cuidado, 

fazendo uma articulação intersetorial na busca da integralidade no cuidado dos 

usuários do SUS, exigindo uma transformação na maneira de organização e como 

são oferecidos os serviços de saúde para a população, a fim de ter seu acesso 

garantido e que os cuidados sejam de acordo com o cenário atual de adoecimento e 

mortalidade por condições crônicas, especialmente relacionadas ao excesso de peso 
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e obesidade (BRASIL, 2014). 

O PAS tem como objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a 

partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais 

qualificados para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e 

modos de vida saudáveis. Dentre as atividades a serem realizadas pelo PEF na Saúde 

Pública encontram-se: práticas corporais/atividades físicas (ginástica, capoeira, jogos 

esportivos e populares, yoga, tai chi chuan, dança, entre outros); orientação para a 

prática de atividade física; educação em saúde; práticas artísticas (teatro, música, 

pintura e artesanato); segurança alimentar e nutricional; apoio as ações de promoção 

da saúde desenvolvidas na APS; gestão do polo do PAS (BRASIL, 2014). 

Uma outra rede de atenção à saúde que o PEF pode atuar é o CAPS, referência 

para o tratamento de pessoas que sofrem de transtornos mentais, psicoses, neuroses 

graves, incluindo transtornos relacionados às substâncias psicoativas (álcool e outras 

drogas), como também, crianças e adolescentes com transtornos mentais. Porém, 

além do PEF, o CAPS conta com uma equipe multiprofissional podendo ser composta 

por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 

pedagogos, ou outros profissionais dependendo da necessidade das atividades 

oferecidas. 

Contudo, Fraga et al. (2012) acreditam que a baixa visibilidade dos PEF nas 

ações propostas pela gestão dos serviços e pelo não entendimento das demandas do 

SUS acabaram o ausentando das diretrizes da EF. A isenção formal desses 

profissionais em ações como a ESF, o NASF ou ainda o CAPS, sugere, tanto para a 

área específica quanto para o campo da saúde, a potencialidade deste profissional na 

articulação de práticas de cuidado junto com a equipe multiprofissional, movidas pelo 

princípio da integralidade da atenção. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGIA 

 

“Os que se encantam com a prática sem a ciência  

são como os timoneiros que entram no navio sem  

timão nem bússola, nunca tendo certeza  

do seu destino” (Leonardo da Vinci). 

 

4. Metodologia  

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo - Parecer Nº 1.253.105 (Anexo 1). Todos os 

participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 1). 

 

4.1 Desenho metodológico 

Este é um estudo de abordagem qualitativa. De acordo com Minayo (2014) o 

método qualitativo se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, fruto de interpretações que as pessoas 

fazem a respeito de como vivem, sentem e pensam. 

Esse tipo de abordagem se amolda melhor às pesquisas com investigações de 

grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob o olhar dos 

autores, de relações e para análises de discursos e documentos (MINAYO, 2014). 

 Neste contexto, optou-se pela pesquisa do tipo descritiva, que tem por objetivo 

descrever as características de um fato ou fenômeno, buscando compreendê-lo (GIL, 

2008). Mais particularmente, nela o pesquisador não manipula os fatos ou fenômenos, 

mas lhe cabe observar, registrar, analisar e correlacionar, buscando descobrir como 

ocorre esse fenômeno e sua relação com outros, suas características e natureza 

(CERVO, 2006).  

 

4.2 Procedimentos de coleta de dados 
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Os procedimentos definidos para a coleta de dados foram a pesquisa 

documental e a pesquisa de campo. A pesquisa documental é similar à bibliográfica, 

porém, investiga fontes que ainda não receberam tratamento analítico. Já a pesquisa 

de campo busca aprofundar a investigação do fenômeno, aproximando o pesquisador 

dos dados da realidade (GIL, 2008).  

 

4.2.1 Pesquisa documental 

 O processo de coleta de dados iniciou-se pela busca dos PPC ou da Matriz 

Curricular (MC) de EF com habilitação em Bacharelado no Estado alagoano, cedidos 

pelos coordenadores dos Cursos, via e-mails, como também, disponibilizados no site 

das IES como domínio público. Os critérios utilizados para dos documentos foram: 

 

Critério de inclusão 

PPC ou MC de cursos na modalidade presencial de EF com habilitação em 

Bacharelado ofertados por IES localizadas no Estado de Alagoas. 

 

Critério de Exclusão 

Cursos de EF com habilitação em Bacharelado de IES localizadas no Estado de 

Alagoas e que não possuem egressos. 

Após os critérios estabelecidos, das 9 IES do Estado alagoano que ofertavam 

cursos na modalidade presencial localizadas em Maceió e em mais três Municípios, o 

corpus para análise documental foi restringido a uma IES pública, três IES privada, 

sendo as 4 IES em Maceió. As outras três foram descartadas por ofertar apenas o 

curso de EF com habilitação em Licenciatura, e uma IES que iniciou suas atividades 

em 2013, ficando fora devido a não ter egressos.  

Foi elaborado um protocolo para organização dos documentos selecionados 

para Análise Documental (Apêndice 2). Este protocolo foi dividido em duas partes 

distintas, das quais constam: 
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 Na primeira parte, dados relativos à identificação do documento (tipo de 

documento, estrutura e conteúdo); 

 Na segunda parte, as concepções de formação profissional, sua 

localização e transcrição do documento original. 

 

4.2.2 Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo neste trabalho busca levantar dados a respeito da 

atuação de PEF na Saúde Pública, como suas atribuições, desafios, dificuldades, 

articulando com a pesquisa documental que mostrará a realidade da formação inicial 

desse profissional, ou seja, como os egressos se prepararam para esse campo de 

intervenção profissional. 

A investigação ocorreu na capital do Estado de Alagoas. A escolha se deu após 

levantamento realizado junto aos órgãos públicos sobre os municípios que realizaram 

concurso público na saúde para inserção do PEF. Foram encontrados alguns 

municípios, como Arapiraca, Coruripe, União dos Palmares, Maceió, entre outros. 

Porém, somente Maceió e o Município de Arapiraca realizaram concurso público para 

atuação na Saúde Pública, o último Município até o momento da coleta ainda não 

tinha alocado os PEF. 

Quanto aos procedimentos para realização da coleta dos dados, após a 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi enviado uma carta-convite 

por e-mail para 9 PEF que atendiam os critérios estabelecidos para a composição da 

amostra. No e-mail, a pesquisadora fez uma breve apresentação pessoal e dos 

objetivos do estudo, alertando sobre a voluntariedade e o anonimato da participação 

na pesquisa, como também, enviassem a disponibilidade de dia e horário para a 

realização da entrevista. Dos 09 e-mails que foram enviados, obteve-se resposta de 

2 profissionais no primeiro momento, e após o envio de outros 3 e-mails, houve a 

confirmação de mais 3 profissionais, totalizando 5 participantes. 

  

4.2.2.1 População e amostra 

O município de Maceió, realizou o primeiro concurso público na área da saúde 

com a inclusão do PEF em 2012, com aprovação de 50 profissionais. Contudo, até 
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iniciar o período da coleta tinham sido alocados 35 profissionais, dos quais 9 deles 

atuavam havia pelo menos 02 anos na Saúde Pública. A escolha por dois anos de 

atuação, foi devido ao PEF só iniciar de fato suas atividades após o primeiro ano de 

reuniões e organização dos setores que foram alocados.  

Desta forma, a população do estudo foi composta por PEF que atuavam nos 

serviços de saúde da SMS da cidade de Maceió, distribuídos na rede de AB, como os 

programas de Promoção da Saúde, NASF e CAPS, obedecendo os seguintes 

critérios: 

 

Critérios de Inclusão 

Egresso dos cursos de EF das IES da Capital de Alagoas;  

PEF com atuação em Saúde Pública da Capital de Alagoas, oriundos de concurso 

público.  

Critérios de exclusão  

PEF com menos de dois anos de atuação na Saúde Pública. 

 

4.2.2.2 Instrumento de Coleta de dados 

O instrumento utilizado para coletar os dados foi a entrevista semiestruturada. 

Segundo Flick (2013), esta é construída por várias perguntas que cobrem o escopo 

pretendido da entrevista. Sendo necessário desenvolver um guia de entrevista como 

forma de orientação para os entrevistadores, podendo se desviar da sequência das 

perguntas, não ficando preso à formulação inicial exata da mesma, tendo como 

objetivo obter as visões individuais dos entrevistados sobre o tema.  

Britten (2005) afirma que este tipo de entrevista tem como base uma estrutura 

flexível, com questões abertas que definem inicialmente a área a ser explorada, 

podendo haver divergências entre o entrevistado e o entrevistador, a fim de obter 

respostas com maiores detalhes. 
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O roteiro de entrevista foi dividido em duas partes: a primeira caracterizou os 

participantes da pesquisa, e a segunda parte, os objetivos em si, distribuídos em nove 

perguntas (Apêndice 3). 

 

4.3 Análise dos dados  

A análise dos dados foi constituída de duas etapas: primeiro realizou-se uma 

análise dos documentos, e em segundo a análise das entrevistas. 

 

4.3.1 Análise dos documentos 

Para analisar os PPC ou MC, foram considerados três categorias, a partir das 

concepções sobre Formação Profissional na perspectiva da Saúde Pública: Categoria 

I: Perfil do Egresso; Categoria II – Competências e Habilidades para Intervenção 

Profissional; Categoria III – Estrutura e Organização Curricular; Categoria IV: 

Indissociabilidade teoria e prática. 

 

4.3.2 Análise das entrevistas 

Para processar a análise dos resultados, a pesquisadora transcreveu os áudios 

das entrevistas. Os dados coletados foram organizados a partir de categorias 

apriorísticas e não apriorísticas.  

Para Minayo (2014), as categorias apriorísticas são categorias pré-definidas e 

geralmente de larga abrangência e que podem comportar subcategorias que 

emergem do texto, enquanto que as categorias não apriorísticas emergem totalmente 

do contexto das falas dos sujeitos, exigindo do pesquisador um minucioso ir e vir ao 

material analisado, não perdendo de vista seus objetivos de pesquisa. 

As categorias apriorísticas definidas nesta pesquisa foram: Formação do PEF 

e Atuação do PEF. Durante a análise das entrevistas, emergiram várias subcategorias 

conforme o quadro 3. 
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Quadro 3: Categorias e subcategorias de análise 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

 

C1 – Formação do PEF 

 SC1 – Conhecimento sobre a Saúde Pública: disciplinas que   

            deram suporte para intervenção profissional 

SC2 – Mudança Curricular: um olhar para a Saúde Pública   

SC3 – Formação continuada para atuação na Saúde Pública 

 

 

C2 – Atuação do PEF 

  SC1 – Atribuições do PEF na área da Saúde Pública 

SC2 – Desafios encontrado para atuação profissional:     

           dificuldades e facilidades 

SC3 – Trabalho em Equipe 

SC4 – Ações intersetoriais na Saúde Pública 

 

Para analisar os resultados foi utilizado a análise de conteúdo que é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações a fim de obter, por procedimentos 

de forma objetiva e sistemática de descrição dos conteúdos das mensagens, 

indicadores quantitativos ou não, que consintam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção das variáveis inferidas (BARDIN, 2011). 

Após a coleta dos documentos procederam-se a organização, o tratamento e a 

análise dos dados. Optou-se por utilizar a análise temática. Conforme descrito por 

Bardin (2011), a noção de tema está unida a uma afirmação sobre determinado 

assunto, a qual pode ser apresentada através de uma palavra, uma frase, um resumo, 

buscando assim, os núcleos de sentido existentes no material analisado. Sendo 

assim, realizaram-se as etapas conforme sugeridas pela autora: 

 Pré-análise: realizou-se inúmeras releituras dos documentos, exaustivamente, 

deixando-se invadir por impressões, representações, emoções, conhecimentos 

e expectativas; 

 Exploração do material: realizou-se uma nova releitura dos documentos a fim de 

selecionar as categorias de análise. As categorias foram selecionadas do 

conteúdo coletado implicando constantes retornos ao material de análise; 

 Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados a partir das 

concepções sobre a formação e atuação profissional foram submetidos a 

análise. Realizou-se ainda interpretações e conclusões inter-relacionando-as 

com a revisão de literatura apresentado inicialmente. 
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CAPÍTULO V:  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a 

prática sem teoria, vira ‘ativismo’. No entanto, quando se 

une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora 

e modificadora da realidade” (Paulo Freire). 

 

 

 

5. Resultados e Discussão 

 Os dados coletados viabilizaram a conhecer como os currículos de formação 

inicial estão organizados (Apêndice 4) para que o PEF possa atuar na área da saúde, 

como também, conhecer o perfil do egresso, e sua atuação no campo da Saúde 

Pública.  

Visando uma melhor compreensão dos resultados do estudo, estruturou-se os 

resultados em duas etapas que se seguem: a primeira analisou-se os documentos 

dos cursos de bacharelado em EF, e no segundo momento, as falas dos PEF que 

atuam na Saúde Pública. 

                         

5.1 Resultados da pesquisa documental 

 

5.1.1 Análise dos PPC e MC dos cursos de EF 

 Os projetos analisados foram 4, sendo um de uma IES pública que 

disponibilizou o PPC, enquanto que as outras 3 IES privadas, somente uma enviou 

seu PPC. As demais cederam a MC, além das informações nos sítios institucionais de 

domínio público.  

 Visando à preservação e confidencialidade dos dados, as IES (Apêndice 5) 

foram intituladas como: IES 1, IES 2, IES 3 e IES 4; os PPC como: PPC 1 e PPC 2; e 

as MC como: MC 1 e MC 2.  

 Os resultados foram distribuídos em quatro categorias, a saber: Categoria I: 

Perfil do Egresso; Categoria II – Competências e Habilidades para Intervenção 
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Profissional; Categoria III – Estrutura e Organização Curricular; Categoria IV: 

Indissociabilidade teoria e prática. 

 

Categoria I – Perfil do Egresso 

Dentre vários parágrafos que retratam o perfil do egresso que as IES 

preconizam, alguns deles foram destacados conforme o quadro 04: 

 

Quadro 4: Perfil do Egresso 

IES1 

“Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a realidade social para nela 
intervir acadêmica e profissionalmente, para aumentar as possibilidades de 
adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável”. 
“Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de 
discussão [...] nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da educação [...]” 
“Conhecer, dominar, produzir, selecionar e avaliar os efeitos da aplicação de diferentes 
técnicas, instrumentos, equipamentos, procedimentos e metodologias [...] nos 
campos da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, do 
rendimento físico-desportivo, do lazer [...]. 
“Acompanhar as transformações acadêmico-científicas que relacionem a EF no 
contexto geral, bem como em suas relações com a saúde e qualidade de vida [... ] 

IES2 
“[...] é aquele que faz uso do conhecimento específico e científico para oferecer 
serviços que promovam a saúde, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida 
dos indivíduos [...]”. 

IES3 
“O perfil do profissional que queremos formar está estruturado em quatro bases 
principais que envolvem os conhecimentos, as habilidades intelectuais, as 
habilidades didáticas e as relações situacionais”. 

IES4 

“[...] domínio do conhecimento da área da EF reconhecendo-a como área 
interdisciplinar”. 
“Intervir acadêmica e profissionalmente por intermédio das diferentes manifestações 
e expressões culturais do movimento humano, traduzido pelas diferentes formas e 
modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, da dança, das lutas e do 
esporte, buscando a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas com vistas à 
promoção da saúde e da cultura corporal e esportiva, por intermédio da adoção de 
um estilo de vida fisicamente ativo e saudável [...]”. 
“Atuar como educador, consultor e gestor de atividades físicas, esportivas e recreativas 
nas perspectivas: proteção, promoção, prevenção e recuperação/reabilitação da 
saúde; educação e reeducação motora; formação cultural e educacional e; cultura 
corporal e esportiva; contribuindo assim para a saúde, qualidade de vida e bem-estar 
das pessoas, famílias, grupos e comunidades”. 

Fonte: PPC e sítios de domínio público das IES. 

Os Cursos de EF bacharelado das IES 1, 2 e 4 estão entendendo que o 

profissional a ser formado deve possuir características para atuar na área da Saúde, 

respeitando o indivíduo ou o grupo a que está inserido, visando um estilo de vida ativo 

e saudável da população. A IES3 não deixa explícito esse entendimento. Esta 

perspectiva está de acordo com as DCN em seu Parecer CNE/CES Nº 0158/2004, 

que estabelece que o Curso de graduação em EF deverá:  
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Intervir acadêmica e profissionalmente por meio das manifestações e 
expressões culturais do movimento humano, tematizadas nas 
diferentes formas e modalidades de exercícios físicos, da ginástica, do 
jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, visando à formação, 
a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas para aumentar 
as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e 
saudável (BRASIL, 2004, p. 08). 

Após a aprovação das DCN do Curso de EF (CNE/CP Nº 1/2002 e CNE/CES 

Nº 7/2004), as mudanças curriculares têm incidido para amoldar as IES à legislação 

vigente, neste sentido as IES deverão ficar atentas às mudanças que ocorrem nas 

DCN a fim de adaptar-se com o perfil de profissional para atuar na saúde (MENDES; 

PRUDENTE, 2011). 

Benedetti e Borges (2014) ratificam essas mudanças, destacando que o ensino 

das IES direcionado a área da saúde tiveram que modificar seus currículos para 

atender à regulamentação das DCN e contemplar a demanda existente. 

As IES pelo Brasil iniciaram sua mudança curricular, como a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), que realizou uma reforma curricular em 2005 com 

a criação do curso de bacharelado em EF. O perfil deste profissional liberal sofre 

influências e influencia o mercado de trabalho (BENEDETTI; BORGES, 2014). 

Hoje, o mercado de trabalho estabelece um perfil profissional com habilidades 

cognitivas e competências sociais para o exercício das diversas profissões, diante 

desse fato, a educação assume um papel de destaque quando relacionada à 

empregabilidade, exigindo das instituições formadoras uma mudança e um esforço 

coletivo para a reformulação do currículo considerando os desafios e as demandas 

para formação profissional (VIEIRA et al., 2009). 

Maia (2014) reforça que esses novos perfis de profissionais estão surgindo, 

sendo determinados pela ligação entre educação e empregabilidade, necessitando 

reformulação nos processos de formação como as diretrizes que norteiam a 

elaboração de currículos de cursos superiores de cada área do saber determinada 

pelo MEC. Neste sentido, especificamente na área da saúde, valoriza-se na formação 

inicial um perfil de competências profissionais de acordo às necessidades do país, 

respeitando as abordagens metodológicas e as características próprias de cada IES. 
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Contudo, os PPC dos cursos de EF das IES devem em seus processos de 

ensino e aprendizagem articular com as competências necessárias para a prática 

profissional no decorrer de sua formação para vivenciar experiências e que consigam 

identificar quais são as competências e as habilidades que poderão utilizar para 

resolver determinada situação com autonomia (NUNES et al., 2012). 

 Nesta direção, acredita-se que as IES necessitam de mudanças em seus 

currículos que garanta ao egresso as competências e as habilidades necessárias para 

atuar no SUS. Profissionais com capacidades de repensar sua formação, trabalhar 

em equipe em uma perspectiva da interdisciplinar, refletir sobre sua prática, ter 

autonomia para tomar decisões e resolver problemas, ter liderança e conhecimentos 

específicos na área da saúde. 

 

Categoria II – Competências e Habilidades para Intervenção Profissional 

 Os resultados encontrados referentes a categoria II estão apresentados no 

quadro 5 a seguir: 

 

Quadro 5: Competências e Habilidades 

IES 1 

“Compreender e dominar o processo de intervenção profissional nos campos 

de trabalho relacionados e nas suas relações com o contexto no qual estão 
inseridos” 
“Considerar as características, os interesses e as necessidades da sua 
clientela no planejamento, na aplicação e na avaliação dos programas de 
intervenção profissional”  

“Compreender as implicações socioculturais, políticas, econômicas e 
ambientais inerentes à sua intervenção profissional” 
“Ter argumentos para justificar teoricamente sua prática profissional, bem como 
balizar sua intervenção profissional à luz das teorias produzidas a partir dos campos 
de conhecimento específico e afim”. 

IES3 

“Desenvolvimento da autonomia, a competência para romper com o círculo 
vicioso da reprodução de modelos e de práticas de intervenção profissional, a 
contribuição com o enriquecimento pessoal e a construção da cidadania numa 
perspectiva emancipatória” 

IES4 

“Domínio sobre a pesquisa, conhecimento, interpretação, reflexão, 
compreensão, análise e avaliação das realidades sociais que serão o campo de 
intervenção acadêmica e profissionalmente [...] visando à formação, a ampliação e o 
enriquecimento cultural da sociedade”; 
Intervenção acadêmica e profissional de forma imperativa, adequada e eticamente 
delimitada no campo da promoção da saúde percebida de maneira ampliada, da 
formação cultural, da gestão de empreendimentos com foco nas às atividades 
físicas [...]” 
Diagnóstico dos interesses, expectativas e necessidades dos diferentes 
grupos (crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiências, saudáveis ou 
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doentes), com o objetivo de planejar, prescrever, ensinar, orientar, assessorar, 
supervisionar, controlar e avaliar atividades, projetos e programas de atividades 
físicas na perspectiva da promoção da saúde ampliada” 

 Fonte: PPC e sítios de domínio públicos das IES 

As IES parecem estar preocupadas em formar futuros profissionais com 

competências e habilidades para ter a autonomia necessária, compreendendo e 

dominando os processos de intervenção nos campos a que se destinam. 

Apesar da IES2 ter como campo de atuação profissional locais que contribuem 

para mudanças no estilo de vida das pessoas e na melhoria da qualidade de vida, a 

área da Saúde Pública não está contemplada. Neste sentido, supõe-se que o aluno 

da graduação não terá como pôr em prática as competências, sendo necessário 

adquirir habilidades para esse campo de atuação profissional. O perfil de profissional 

proposto enfatiza as competências e as habilidades necessárias na área da atividade 

física como rendimento físico e esportivo. 

Nesta direção, Guarda et al. (2014) afirmam que a exigência de profissionais 

com competências diversas e habilidades para lidar com circunstâncias variadas 

surgiu com o fenômeno da globalização.  

Contudo, mesmo com toda a preocupação em relação a formação do PEF, é 

relevante frisar independente da área de formação, a escassez de produção científica 

sobre competências para atuar no campo da saúde (ANDRADE et al., 2014). 

Para Fraga et al. (2012), refletir e reinventar a formação em EF, sobretudo em 

relação às competências e habilidades primordiais para o profissional atuar em equipe 

multiprofissional e intersetorial alinhados aos princípios do SUS, é necessário o 

comprometimento com o serviço e principalmente com os usuários no processo de 

intervenção. 

Carvalho e Ceccim (2006) destacam que, para ser um profissional de saúde é 

primordial a obtenção do conhecimento científico e tecnológico, como também de 

conhecimento de natureza humanística e social direcionado ao cuidar, ao 

desenvolvimento de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), formulação e avaliação 

de políticas e gerenciar sistemas e serviços de saúde. 
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Estudiosos como Fraga, Carvalho, Gomes e Ceccim destacam a importância 

de uma formação que alinhe os conhecimentos adquiridos, as competências e 

habilidades dos futuros profissionais com os ambientes em que irão atuar na área da 

saúde, com equipes multiprofissionais e intersetoriais, visando sempre o cuidado com 

a população assistida. 

De maneira geral, percebe-se que as competências estão diretamente 

relacionadas com os objetivos esperados a serem alcançados pelos estudantes 

durante sua formação superior com o intuito de atender as necessidades 

determinadas pelo mercado de trabalho. Neste sentido, as competências assumem 

um destaque relevante na elaboração nos documentos norteadores/ 

regulamentadores para as graduações.  

 

Categoria III – Estrutura e Organização Curricular 

 A fim de explanar os resultados descobertos nesta categoria, segue abaixo o 

quadro 6 como demonstrativo: 

Quadro 6: Estrutura e Organização Curricular 

IES 1 

“A proposta curricular está dividida em duas grandes áreas de conhecimento: 
Formação Ampliada; Formação Específica. [...] A Formação Ampliada apresenta-se 
constituída por três subáreas de conhecimento, a saber: Relação ser humano e 
Sociedade; Produção do conhecimento Científico-Tecnológico; Aspectos Biológicos 
do Ser Humano. A Formação Específica refere-se aos [...] Aspectos Culturais do 
Movimento Humano; Dimensões Técnico e instrumentais do Conhecimento; 
Dimensões Didáticas e Pedagógicas do conhecimento”. 

IES 4 

“O curso de EF norteia-se pelas DCN e está organizado de modo a oferecer aos 
alunos referenciais teóricos e práticos que contribuam para a aquisição, 
construção e aperfeiçoamento de competências cognitivas (conhecimentos), 
habilidades e atitudes que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, 
cidadão e profissional qualificado para o trabalho, tendo como objeto a intervenção 
profissional crítica e transformadora na direção da promoção, proteção, prevenção e 
recuperação da saúde, na educação esportiva e, na educação e reeducação motora. 

“A interdisciplinaridade foi o princípio básico estruturador do currículo, 
organizados em torno de unidades mais globais, agregando estruturas de conceitos 
e metodologias articuladas por várias disciplinas” 

 Fonte: PPC e sítios de domínio públicos das IES 

As quatro IES ofertam o Curso de EF Bacharelado com duração de oito 

períodos letivos, compreendendo uma carga horária que varia entre 3.120 a 3.296 

horas/aula incluindo o estágio curricular supervisionado, as atividades práticas como 

componentes curricular e os conteúdos curriculares. Possuindo disciplinas 
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obrigatórias, eletivas e optativas.  

A IES 1 é a única que não cumpre a carga horária mínima estabelecida na 

Resolução CNE/CES Nº 04 de 06 de abril de 2009, que instituiu a “Carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação 

em EF bacharelados em 3.200 horas”. Todavia o PPC analisado da referida IES 

corresponde ao ano de 2006, ainda que o projeto tenha passado por uma mudança 

curricular no segundo semestre de 2015 que ainda não entrou em vigor. 

 Devido ao fato das IES 2 e 3 não terem disponibilizado o PPC e não possuir 

informações em seus sítios institucionais, não foi possível analisar a organização 

curricular dessas IES. Porém, seus PPC cumprem a carga horária necessária para a 

formação profissional em EF e possuem disciplinas específicas para a área da saúde, 

seja de formação básica como formação específica, conforme consta nas MC. 

 Na análise das disciplinas que compõem a grade curricular das IES 

pesquisadas, chama atenção disciplinas como Atividades Físicas para a Terceira 

Idade, Práticas Corporais Alternativas, Prescrição de Exercícios para Grupos 

Especiais, EF Terapêutica, Aspectos Fisiológicos da Criança e do Adolescente, sendo 

ofertadas como disciplinas eletivas. Evidenciando que o aluno poderá não ter a 

oportunidade de cursá-las, deixando de adquirir conhecimentos que poderão auxiliá-

lo no trabalho voltado à área da saúde.  

Disciplinas, como Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, EF nas 

Unidades e Programas de Saúde, Atividade Física e Envelhecimento e Ética na Saúde 

são ofertadas pela IES 4 na modalidade de Educação a Distância (EAD). 

Esta diversificação de organização curricular é possível porque a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº 9394/1996 assegura as IES a 

liberdade na composição da carga horária para a conclusão dos cursos e na 

especificação das unidades de estudo. 

Todavia, não é apenas modificando a composição, estrutura e a ordem da 

matriz curricular que haverá uma nova mentalidade curricular. É necessário a 

compreensão do currículo como uma práxis, com intervenções de ações, que são 

estabelecidas no interior de diversas interações culturais e sociais (MENDES; 
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PRUDENTE, 2011). 

Estudos de Vieira et al. (2016) apontam a criação de um grupo de disciplinas 

comum aos cursos da área da saúde da Universidade Sagrado Coração da cidade de 

Bauru, São Paulo. Tem o objetivo de garantir ao graduando o desenvolvimento de 

competências e habilidades com perspectiva de formar um profissional com perfil 

apropriado para atuar de forma integral e interdisciplinar no processo de assistência à 

saúde-doença. 

 Para Bagrichevsky e Estevão (2008), as instituições formadoras de nível 

superior precisam garantir ao futuro profissional condições que lhes permitam adquirir 

embasamento suficiente para o cumprimento socialmente satisfatório da profissão 

almejada.  

Neste sentido, Carvalho et al. (2013) apontam uma necessidade maior nos 

cursos de Farmácia e EF para um aumento no número de disciplinas e estágios 

curriculares direcionados para a inserção do profissional da saúde no SUS. 

Percebe-se que os cursos de graduação estão reformulando seus currículos de 

acordo com as necessidades de mercado, cedendo às pressões das iniciativas 

privadas e organismos internacionais, indicando uma mudança dos perfis profissionais 

e a certificação de habilidades e competências as quais colocam em risco o papel das 

IES como campo de formação profissional mais amplo, principalmente nas suas 

modalidades de organização como cursos sequenciais, a distância, entre outros, 

minimizando a função social da educação superior a uma ferramenta básica de 

preparação para o trabalho (VIEIRA et al., 2009).  

Desta forma, verifica-se a necessidade das IES refletir sobre seus currículos, 

incluindo componentes curriculares que habilitem o egresso a atuar na área da saúde, 

em especial, na Saúde Pública com habilidades e competências pertinentes. 

 Ferreira (2015) deixa claro que uma proposta curricular deve articular eixos de 

formação que permita aos seus egressos executar sua profissão com um cuidado 

integral, estimulador de posturas críticas e autônomas dos envolvidos, capaz de 

superar às complexas e urgentes questões que a formação em saúde vem apontando 

na atualidade. Nesta direção, a autora compara a ideia de currículo ao conceito de 
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PPC à luz dos pressupostos e valores adotados pela IES. 

 Ferreira et al. (2013) destacam a proposta curricular inovadora na UNIFESP da 

Baixada Santista, cuja formação do graduando é estruturada em quatro eixos que 

transversa por toda a graduação, sendo três deles comuns aos cursos. São eles: O 

ser humano e sua inserção social; Trabalho em saúde; O ser humano e sua dimensão 

biológica. E um eixo específico: Aproximação à prática específica de EF. Os autores 

consideram que com os resultados iniciais após a formatura de quatro turmas, a 

estrutura curricular está próxima ao ideal para a formação de um PEF atuar no sistema 

de saúde, com autonomia, criatividade e habilidade para o trabalho em equipe através 

de um diálogo interdisciplinar. 

É importante destacar que uma estrutura curricular organizada de uma IES 

reflete seu PPC e deve manifestar as demandas da sociedade e sua história. 

(FERREIRA, 2015).   

 

Categoria IV: Indissociabilidade Teoria e Prática 

 Nesta última categoria analisada, os resultados estão destacados conforme o 

quadro 7: 

 

Quadro 7: Indissociabilidade teoria e prática 

IES 1 

“O Estágio profissional curricular refere-se aos conhecimentos que se 
relacionam diretamente com o tipo de formação almejada, envolvendo experiências 
vinculadas às especificidades e necessidades regionais, às práticas das 
atividades físicas e suas relações com a promoção do desempenho, da saúde 
e qualidade de vida” 

“Atividades complementares podem ser reconhecidos: monitorias e estágios 
extracurriculares; programas de iniciação científica; programas de extensão; 
congressos, seminários e cursos”. 

IES 3 

“A Disciplina Estágio Supervisionado tem como finalidade provocar reflexões 
no sentido de integrar teoria e prática, propiciando experiências de análise e 
superação crítica da intervenção profissional, a partir de situações concretas de 
prática no campo real de trabalho da EF, buscando estimular o conhecimento 
teórico e prático do alunado, proporcionando sua participação em situações reais 
de vida e trabalho, nos níveis de ensino das áreas da Atividade Física e Saúde” 

IES 4 

“O estágio curricular proporciona ao estudante o feedback e a realimentação 
do processo ensino-aprendizagem, assim como, a sua vinculação ao mundo do 
trabalho” 

“Prática Profissional [...] foi estruturada com o objetivo de proporcionar, frente à 
“vivência profissional”, a aplicabilidade do conhecimento sob uma 
perspectiva crítico-reflexiva, valorizando os aspectos qualitativos que envolvem 
este importante momento de experimentação e consolidação da formação 
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profissional” 

“As Atividades Complementares são voltadas para a prática profissional que visam 
desenvolver competências como: empreendedorismo, iniciativa, liderança e 
habilidades para gerenciar mudanças [...]” 

“As atividades que contemplam horas campo possibilitam aos alunos a observação 
e a reflexão sobre a aplicação dos conhecimentos estudados em diferentes 
contextos da realidade” 

 Fonte: PPC e sítios de domínio públicos das IES 

Para que o aluno tenha uma vivência mais próxima de sua prática profissional, 

os Cursos de EF utilizam os Estágios Curriculares Supervisionados e as Atividades 

Completares. A carga horária dos Estágios varia entre 320 a 400 horas distribuídas 

entre duas a quatro partes, enquanto que a carga horária das atividades 

complementares varia entre 100 a 200 horas devendo ser desenvolvidas no decorrer 

do Curso e reconhecidas pela legislação vigente.  

Em particular, a IES 4 possui as atividades estruturadas que compõe a carga 

horária de algumas disciplinas. De acordo com o PPC, essas atividades são também 

responsáveis pela ação-reflexão-ação, que é “um princípio norteador do processo 

ensino-aprendizagem caracterizado através da realização dessas atividades pelos 

alunos [...] o aluno vivencia o estudo autônomo com diferentes modos de 

aprender a aprender”. Destacam-se também, as “atividades que contemplam horas 

de campo possibilitando aos alunos a observação e a reflexão sobre a aplicação dos 

conhecimentos estudados em diferentes contextos da realidade”. 

 Percebe-se que as IES estão procurando articular a teoria com a prática através 

de atividades curriculares como visitas orientadas, trabalhos acadêmicos, projetos de 

pesquisa, extensão, práticas em laboratórios, entre outras. Também oferecem 

atividades extracurriculares como estágios, cursos, seminários, congressos, a fim de 

contabilizar as horas externas curricular exigidas para complementar a formação 

profissional. 

Candau (1994) revela que na relação teoria e prática se manifesta os 

problemas e contradições da sociedade em que vivemos, que privilegia a separação 

do trabalho intelectual visto ser uma sociedade capitalista em relação ao trabalho 

manual, logo, a separação ente teoria e prática. 

 Para Alves e Oliveira (2014), a relação teoria e prática na formação do 

graduando remete a uma reflexão sobre a disciplina de estágio curricular na intenção 
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de construir uma política de estágio vinculada ao ensino, serviço e gestão do sistema 

de saúde contribuindo de forma significativa para uma transformação na formação 

profissional. 

Rudnicki e Carlotto (2007) vão além da relação teoria e prática quando se 

referem ao estágio na formação do aluno. As autoras afirmam que é um momento de 

construção da identidade profissional de desenvolvimento de estratégias para 

enfrentar de forma saudável os problemas decorrentes das profissões do campo da 

saúde, como também um período em que o estagiário desenvolve as competências 

interpessoais para a vida profissional e pessoal. 

Fraga et al. (2012) destacam o Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET-Saúde) como importante estratégia no processo de uma reorientação da 

formação em saúde.  

Ferraz (2012) corrobora que o PET-Saúde se constitui num instrumento para 

viabilizar programas de especialização e aperfeiçoamento para os profissionais da 

saúde servindo de iniciação ao trabalho, estágios e experiências para os alunos 

conforme as necessidades do SUS. 

Refletindo sobre campos de práticas, o PET-Saúde, apresenta-se como uma 

das estratégias do Pró-Saúde que estreita à interação da IES com o serviço e a 

população, possibilitando a construção e ampliação efetiva da aprendizagem 

problematizadoras e significativas nos ambientes de trabalho em saúde, facilitando a 

criação de redes de diálogos entre os alunos, docentes e profissionais do serviço 

(BATISTA et al., 2015). 

Nesta direção, observa-se a importância de programas como PET-Saúde, 

projetos de extensão e estágios vinculados a área da saúde para estreitar a relação 

entre teoria e prática dos graduados do Curso de EF. 

Beccalli e Gomes (2011) destacam que a formação inicial do PEF é 

fundamental no processo de estreitamento com a Saúde Coletiva, incorporando o 

princípio da integralidade até a formação continuada para uma maior aproximação 

com o ato do cuidar.  Nesse sentido, supõe-se que essa aproximação deva acontecer 

no momento dos estágios, atividades complementares, programas como PET-Saúde, 



54 

 

  

entre outros.  

Os autores supracitados ainda destacam a necessidade de compreensão sobre 

um corpo de músculos e ossos não está desvinculado de um corpo de afetos e 

sentimentos, sendo visível essa compreensão através de um campo de prática que 

trabalhe o cuidar. Porém, percebe-se a relativa carência dessa prática nos currículos 

de graduação em EF. 

Bagrichevsky (2007) reforça que essa carência remete à compreensão 

deficitária da EF sobre a Saúde Pública que praticamente desconhece como um 

campo de saberes e práticas sociais de caráter coletivo imprescindível. 

Percebe-se ainda pouco entendimento sobre o novo campo de intervenção do 

PEF, seja por parte dos alunos ou de alguns professores. Acredita-se que é através 

do ensino, pesquisa e extensão que o aluno terá experiência acadêmica e uma 

aproximação prática na área da saúde (BENEDETTI; BORGES, 2014). 

Machado (2006), em sua dissertação de Mestrado, destaca que os professores 

são considerados como agentes fundamentais na medida em que configuram práticas 

de gestão curricular indutoras de mudança, desenvolvendo práticas curriculares que 

visam o aperfeiçoamento profissional contribuindo para a construção do conhecimento 

dos alunos. 

Feuerwerker (2014), Gentil et al. (2015) afirmam que não se pode distanciar a 

teoria da prática, que os cursos de graduação na área da saúde devem preparar o 

futuro profissional para atender as necessidades de saúde da população assistida. 

Neste sentido, é necessário rever os conteúdos curriculares das instituições buscando 

a utilização de novas metodologias de ensino e de um currículo flexível havendo uma 

maior interação entre alunos, professores, profissionais de saúde e a comunidade 

para construir um SUS que funcione, como também salientam a importância para a 

qualificação dos professores das IES.  

 

5.2 Resultados da Pesquisa de Campo 

 

 
5.2.1 Análise das Entrevista 
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A aplicação da entrevista permitiu coletar os resultados para conhecer a 

atuação dos PEF na Saúde Pública através de seus relatos.  A fim de garantir o 

anonimato dos participantes, os PEF foram identificados como: PEF1, PEF2, PEF3, 

PEF4 e PEF5. A entrevista foi dividida em duas partes: a primeira realizou-se a 

caracterização da amostra (sexo, idade, tempo e IES de formação, formação 

continuada, titulação e a área do título, local e tempo de atuação na Saúde Pública), 

e a segunda, a caracterização dos objetivos em si. 

 

 

5.2.1.1. Primeira parte: Caracterização da amostra 

A caracterização do perfil dos participantes demonstrou que a faixa etária dos 

5 PEF variou entre 29 a 35 anos; sendo três do sexo masculino e duas do sexo 

feminino.  

Com relação ao tempo de formação, somente um participante se formou em 

2002, enquanto que os demais no período de 2006 a 2011. No tocante à IES de 

origem, quatro tiveram sua formação em uma IES pública, ainda que um deles tenha 

realizado parcialmente sua graduação em uma privada e apenas 1 cursou o 

bacharelado integralmente em uma instituição privada. 

Quanto à titulação, todos possuem pós-graduação (de especialização ao 

doutorado).  Não será identificado a quantidade de cada título para manter o 

anonimato dos participantes. Sobre a área da pós-graduação, 4 deles fizeram cursos 

na área da saúde (2 especificamente na Saúde Pública) e 1 profissional na área 

escolar e outra em andamento na área da saúde.  

No aspecto formação continuada, além da pós-graduação, quatro dos 

participantes possuem cursos na área da Saúde e Saúde Pública. Somente um tinha 

participação em congressos e seminários na área da Saúde e também direcionado à 

atividade física.  

Com relação à inserção do PEF na Saúde Pública, os PEF atuam em 

programas de promoção da saúde, NASF e CAPS. Além disso, dois dos participantes 

também assumiram coordenações dentro dos programas de saúde.  
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No aspecto tempo de atuação na Saúde Pública, variou entre 2 a 5 anos, sendo 

dois dos cinco participantes da pesquisa já eram contratados pela Secretaria ou 

concursados em outra área de atuação e encontravam-se em desvio de função, antes 

de serem aprovados no concurso como PEF. 

 
5.2.1.2. Segunda Etapa: Caracterização dos objetivos em Si 

Para analisar os dados foram considerados as seguintes categorias: Formação 

do PEF, com as subcategorias: Conhecimentos sobre a Saúde Pública: disciplinas 

que deram suporte para intervenção profissional; Mudança Curricular: um olhar para 

a Saúde Pública; Formação continuada para atuação na Saúde Pública. Atuação do 

PEF, com as seguintes subcategorias: Atribuições do PEF na área da Saúde Pública; 

Desafios encontrado para atuação do PEF: dificuldades e facilidades; Trabalho em 

equipe; Ações intersetoriais. 

 

Categoria I – Formação do PEF 

PEF1: “A graduação contribuiu porque primeiro ela me deu as primeiras noções, o que 

é o SUS, Saúde Pública [...]. Como era uma coisa que eu gostava, me identifiquei, escrevi 

artigos, me interessei por essa área”. 

PEF2: “A minha formação foi licenciatura plena, [...] eu acho que se hoje a EF está 
caminhando na saúde, naquela época ainda era um feto (rsrsrsrs), dentro da formação 
básica, eu não posso dizer que era preparada para trabalhar na saúde” 

PEF4: “[...] senti muita deficiência em entender principalmente o funcionalismo público 
e suas ferramentas, e ferramentas para o planejamento. [...] creio que o contato do PEF 
nessas situações, nesse universo público precisa ser mais precoce, precisa ter mais contato 
[...]”. 

 Os demais entrevistados referiram sua formação como “a pior possível” ou 

“muito incipiente” ou “deficiente”. Os relatos indicam que não tiveram uma formação 

que atendesse aos programas dos serviços públicos de saúde. Apontaram também 

em suas falas que a universidade estava sucateada (sic), defasada (sic), professores 

faltavam ou chegavam atrasados e solicitavam trabalhos para passar o tempo da aula 

levando a uma formação a desejar, principalmente na área da Saúde Pública, e que 

existiam muitas disciplinas voltadas ao esporte com uma carga horária extensa e 

sugeriam que poderia haver diminuição dessa carga horária para poder incluir 

disciplinas que trabalhasse a saúde da população. 
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 O que se encontrou na pesquisa de campo foram egressos sem repertório de 

conteúdos suficientes e apropriados para atuação na Saúde Pública, porém 

preocupados com a formação inicial voltada para esse campo de atuação que vem 

crescendo a cada ano. 

 Somente o PEF3 apontou a importância do treinamento esportivo em sua 

formação inicial. Todavia, estudos como os de Falci e Belisário (2013); Souza e Loch 

(2011); Anjos e Duarte (2009) identificam que a formação inicial do PEF ainda está 

centrada na área esportiva, porém, acreditam que pelo fato do cuidado iniciar na APS, 

essa área deve ter prioridade na formação inicial dos egressos (FALCI; BELISÀRIO, 

2013). 

 No ano de 2012, Costa et al identificaram em 61 cursos de graduação em EF, 

currículos que não contemplavam conteúdos direcionados à Saúde Coletiva ou Saúde 

Pública. Nos Cursos analisados do Estado de Alagoas foram unânimes a presença 

desses conteúdos, contudo de forma precária, não abordando em profundidade os 

assuntos referentes ao SUS e seus programas voltados para a saúde da população. 

Estes resultados ratificam os encontrados por Pasquim (2010), acerca da insuficiência 

de conteúdo que pode não permitir ao graduando uma formação densa na área da 

Saúde Pública. 

 Neste sentido, a formação inicial do PEF é um fator fundamental que precisa 

ser discutido para sua inserção na Saúde Pública. Por sua vez, as IES precisam 

reformular os currículos para que o profissional tenha condições de enfrentar com 

autonomia e competência essa área de intervenção totalmente nova com campos de 

atuação profissional diversificados, e mudanças que vem ocorrendo no sistema 

brasileiro de saúde que tem urgência em formar profissionais para atuar na Saúde 

Pública (LOCH et al., 2011; SANTOS; BENEDETTI, 2012; COSTA et al., 2012; FALCI; 

BELISÁRIO, 2013). 

 Para Santos et al. (2014), a formação profissional na área da saúde é centrada 

no aspecto individual e biológico do processo saúde-doença, corroborando com 

estudos de Brugnerotto e Simões (2008); Anjos e Duarte (2009); Fraga et al. (2012); 

Scabar et al. (2012). Nesta direção, verifica-se que o SUS ainda é ignorado nos 

currículos de formação profissional.  
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 Na perspectiva da saúde coletiva, uma formação em saúde adequada se faz 

pela implicação dos estudantes com seu objeto de trabalho, como: 

Práticas cuidadoras de indivíduos e coletividades; práticas de 
afirmação da vida, sob todas as suas formas inventivas e criativas de 
mais saúde; práticas de responsabilidade com as pessoas e 
coletividades pela sua melhor saúde individual e coletiva; práticas de 
desenvolvimento e realização de um sistema de saúde com 
capacidade de proteção da vida e saúde e práticas de participação e 
solidariedade que tenham projetos de democracia, cidadania e direitos 
sociais (CARVALHO, CECCIM, 2006, p. 7). 

Para tanto, os autores destacam a importância dos alunos em lidar com 

autonomia no desenvolvimento de sua formação refletindo sobre sua prática e 

participando de situações críticas e contextos peculiares no processo de intervenção 

no campo da saúde. 

Gentil et al. (2015) alertam que formar profissionais para atuar na Saúde 

Pública é um enorme desafio, por essa formação estar centralizada no modelo 

biomédico que vai de encontro ao modelo proposto pelas diretrizes do SUS. 

Corroborando com os autores, Batista e Gonçalves (2011) afirmam que apesar de 

alguns avanços na formação dos profissionais de saúde, ainda está muito longe da 

formação ideal. As IES precisam repensar seus currículos, pois supõe que a 

qualificação ofertada aos alunos demonstra fragilidade para as mudanças das práticas 

no setor SUS, havendo a necessidade de rever o perfil profissional que se deseja 

formar. 

Neste sentido, Andrade et al. (2014) acreditam que os desafios propostos pela 

Saúde Pública em dar um novo sentido a formação profissional na área da saúde, 

também se estende para os cursos de EF, focado numa formação consistente para 

encarar desafios complexos decorrentes da oferta/inclusão da atividade física no SUS 

e sua contribuição para a promoção da saúde. 

 Os autores supracitados apontam itens que devem ser contemplados durante 

a graduação para uma formação adequada com a finalidade de realizar uma 

intervenção no cenário descrito. Porém, esses itens não se esgotam, ainda que 

acreditem ser importantes para o enfrentamento dos problemas da Saúde Pública, 

são eles: elaborar um PPC com o olhar para a formação em saúde e para atuação no 

SUS na perspectiva interdisciplinar; disciplinas específicas para o SUS, como 
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Epidemiologia, Promoção da Saúde, Gestão em Saúde, Políticas de Saúde e sobre o 

funcionamento específico do sistema; projetos de extensão focando essa área de 

atuação, direcionado para o trabalho multiprofissional e interdisciplinar em 

comunidades; PET-Saúde; Estágios direcionados para o SUS, principalmente na ESF, 

NASF e CAPS; criação de ligas acadêmicas na área da atividade física e saúde; 

utilização de metodologias ativas de aprendizagem como visitas didáticas, estudos de 

caso e resolução de problemas. 

Corroborando com os resultados encontrado, os bolsistas da pesquisa 

realizada por Collier e Souza (2015) apontaram a necessidade de um atendimento 

mais humanizado pelos profissionais do programa PET-Saúde. Porém, as autoras 

explicam que mudanças de paradigmas acontecem de forma lenta, mesmo que os 

serviços de Saúde Pública tenham profissionais com certo tempo de atuação e 

participam da formação continuada ou programas de reorientação, seus costumes não 

mudam rapidamente deixando a responsabilidade de construir um novo quadro de 

atendimento para os futuros profissionais que estão sendo formados na perspectiva 

da integralidade, da humanização, da igualdade e do trabalho multiprofissional. 

 Nesta direção, Fraga et al. (2012, p. 381) estão convictos de que: 

Para pensar e reinventar a formação em EF, especialmente no que se 
refere às competências e habilidades necessárias para o trabalho em 
equipe, multiprofissional e intersetorial sintonizado com os princípios 
do SUS, será necessária a intervenção comprometida com o serviço 
e, sobretudo, com os usuários.  

Essas indicações não se acabam aqui. O olhar mais estreito para a formação 

do PEF deve ser fundamental para a reestruturação dos currículos existentes para 

ampliar o conhecimento dos graduandos na perspectiva de intervenção na área da 

saúde, não esquecendo da Saúde Pública, setor onde encontra-se grande contingente 

de pessoas que estão doentes ou precisam de atividades que colabore com a 

prevenção e promoção da saúde. 

 

Subcategoria 1: Conhecimentos sobre a Saúde Pública: disciplinas que deram 

suporte para intervenção profissional 

PEF1: “Para área que eu trabalho, com práticas integrativas por exemplo, a disciplina de 
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psicologia [...] deu uma base boa para trabalhar, para desenvolver mais... A disciplina de 
grupos especiais e Educação  Física adaptada deu um suporte bom, porque geralmente 
na Saúde Pública, pelo menos eu que estou na UBS, é difícil você não trabalhar com pessoas 
que tenham algum tipo de limitação, terceira idade...as matérias que falavam de terceira 
idade, saúde do idoso contribuiu muito, falava sobre hipertensão, diabetes, doenças 
crônicas, essas matérias deram suporte”. 

PEF2: “A verdade é que essa área sempre foi a área que me encantou [...] depois que eu 
conheci o trabalho com os idosos, uma área que me apaixonei muito foi da prevenção [...] 
Na área básica, a gente tinha a disciplina de saúde coletiva, que era a que mais se aproxima 
a esses conteúdos, mas eram coisas assim, muito superficiais, não preparavam para 
trabalhar mesmo com o que é o SUS hoje”. 

PEF4: “[...] tive alguns tópicos específicos de treinamento aeróbico, grupos especiais, 
ginástica localizada, é onde entra essa deficiência porque você precisa se especializar... 
mesmo que trabalhe com todas essas disciplinas. Mas, a condução desses grupos em 
gestão pública é o X da questão [...]. Como conduzir esses grupos é uma outra situação, é 
um trabalho de saúde, precisa ter todo um estudo de saúde. Essa deficiência eu senti na 
minha formação [...]”. 
 

 Quatro dos PEF relataram que cursaram a disciplina Saúde Pública ou Saúde 

Coletiva e apenas um deles não teve em sua grade curricular nenhuma disciplina 

voltada a Saúde Pública. O que chamou atenção foi que nenhum dos profissionais 

teve a disciplina de Bioquímica e expressaram a relevância de tê-la no currículo. Todos 

destacaram as disciplinas de Fisiologia e Atividade Física para Grupos Especiais, 

porém essa última foi ofertada como eletiva, ficando muitos alunos sem adquirir esse 

conhecimento. Dois PEF expressaram a importância da Avaliação Física, 

Biomecânica e Anatomia.  

O PEF5 aponta que houve somente um módulo de Epidemiologia e que essa 

disciplina abordou sobre o NASF, pois era o ano de sua criação. Contudo, o professor 

só comentou que o PEF poderia atuar nesse programa. Em relação ao CAPS foi 

organizado uma visita técnica no hospital psiquiátrico, sendo transmitido somente 

relatos dos usuários, porém, a prática e a teoria sobre os dois programas não foram 

desenvolvidas.  

 Neste sentido, o quadro 08 apresenta algumas disciplinas sugeridas pelos PEF 

para o currículo de EF, acreditando ser indispensáveis para atuação na Saúde 

Pública: 
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Quadro 08: Disciplinas sugeridas pelos participantes como indispensáveis para 

atuação na Saúde Pública. 

PEF DISCIPLINAS 

PEF 1 

Práticas Integrativas 

Atividade Física Terapêutica 

Educação em Saúde 

Saúde Pública 

Fisiologia Energética e Psicossomática 

PEF 2 

Anatomia, Histologia e Fisiologia 

Atividade Física para Pessoas com Dificuldades de Controle dos Sistemas 
Fisiológicos 

Conhecimento da Organização do SUS 

Interdisciplinaridade ou Transdisciplinaridade 

Estágios na área da Saúde que sejam Inter ou Transdisciplinares 

PEF 3  

Saúde Pública 

Fisiologia 

Biomecânica 

Ginástica Geral 

Avaliação Física 

PEF 4 

Atividades Aeróbica e Localizada 

Atividade Física para Grupos Especiais 

Saúde Pública 

Fundamentos Teóricos sobre o Funcionalismo Público 

Epidemiologia 

Atividade Física e Promoção da Saúde 

PEF 5 

Bioquímica 
Exercício na Saúde e na Doença 
Da Reabilitação ao Treinamento 
SUS 
Humanização  
Trabalho com Equipe Multiprofissional 
Atividade Física para Grupos Especiais 

  

Chama atenção o olhar dos profissionais sobre algumas disciplinas que não 

são comuns ao Curso de EF. O PEF1 mencionou ser indispensável as disciplinas de 

Educação em Saúde e a Fisiologia Energética e Psicossomática, essa última em seu 

relato: 

[...] são propostas que ver o ser humano de uma maneira integral, não 
só um corpo físico, que é justamente esse o diferencial que tento 
trabalhar na Saúde Pública. Acredito que saúde não é o bem-estar 
físico, que era o que eu via muito na faculdade, melhorou... era aquela 
coisa muito para o corpo, corpo, corpo... e as pessoas esquecem que 
o corpo é o reflexo da mente, que é o reflexo da alma, do espírito [...] 
(PEF1). 

O PEF2 indica disciplinas que trabalhe a Interdisciplinaridade e a 

Transdisciplinaridade, como também o Estágio Curricular ser voltado para essas 

questões. Por outro lado, apesar das disciplinas Anatomia, Histologia e Fisiologia fazer 
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parte da grade curricular, o profissional reforça a necessidade dessas disciplinas 

básicas de saúde para entender:  

[...] tanto a prática, como entender como o corpo reage as doenças de 
diversas patologias e a atividade física nessas pessoas que tem essas 
dificuldades de controle de alguns sistemas fisiológicos [...] (PEF2). 

O PEF5 alerta sobre a disciplina de Atividade Física para Grupos Especiais que 

de fato consiga trazer as questões dos exercícios na saúde e na doença, e quais 

intervenções o PEF pode realizar, como também sugere a disciplina “Da Reabilitação 

ao Treinamento”, justificada no relato do profissional: 

[...] a pessoa que tem artrite, artrose, tendinite, ela não vai deixar de 
ter, mas vai ter uma hora que ela terá que sair da fisioterapia e procurar 
uma musculação ou outra atividade. E como se recebe esse sujeito? 
Então, é importante que a gente saiba tratar dessa pessoa, desses 
distúrbios osteomusculares (PEF5). 

 De acordo com os resultados de Soares e colaboradores (2014) verificou-se no 

Estado do Ceará um percentual de 37% de IES que não ofertam disciplinas sobre a 

Saúde Coletiva nos Cursos de graduação em EF e 62% quando adicionadas as IES 

que ofertam a disciplina como optativa, não oferecendo uma formação adequada aos 

PEF, podendo originar lacunas no atendimento à população, corroborando assim com 

a importância de disciplinas na área da Saúde Coletiva que ofereça o suporte 

necessário para o egresso intervir em programas de Saúde Pública. 

 Porém, os sujeitos de pesquisa realizada por Costa et al. (2012) avaliaram 

como insuficiente a formação para atuar na APS e acreditavam que mesmo com as 

mudanças nos currículos, os egressos terão dificuldades para atuar na área. Os 

autores destacam que disciplinas relacionadas à Saúde Coletiva facilitariam a 

compreensão do sistema de saúde, como também colaboraria para o PEF se 

apropriar do processo de trabalho e da realidade da população aumentando o poder 

de resolubilidade de suas ações. 

Os currículos das instituições devem contemplar disciplinas como Bioética, 

Fisiopatologia de Doenças Crônicas e Saúde Pública, como também as IES precisam 

promover debates sobre a atuação do PEF na doença, sobretudo no SUS 

(LAZZAROTTO, 2010). 

Anjos e Duarte (2009) esclarecem que oferecer conteúdo estritamente biológico 
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são insuficientes para intervir no processo saúde-doença. O aluno carece de olhar 

para o indivíduo de forma integral levando em consideração seus costumes, estilos e 

condições de vida, além de conhecer seu grupo familiar e social, e a disciplina de 

Saúde Coletiva tem condição de assegurar ao aluno esse conhecimento.  

Os alunos precisam ter acesso aos conhecimentos biológico direcionado à 

saúde, como também aos conhecimentos históricos, antropológicos e culturais que 

permeiam a promoção da saúde. Também, são importantes as disciplinas de Didática, 

Metodologia, Pedagogia relacionando-as com a Educação em Saúde e disciplinas que 

não fragmentem os conhecimentos a serem adquiridos (COLLIER; SOUZA, 2015). 

 Nesta direção, supõe-se a necessidade de inclusão de disciplinas que 

contemple não somente o ser biológico, como também, o ser na dimensão psicológica, 

econômica, social e cultural de forma individual e coletiva. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 aponta que saúde é direito de todos 

e dever do Governo Municipal, Estadual e Federal garantir a população. Neste 

contexto, novas perspectivas e saberes surgem para atender a Constituição, impondo 

o desafio às IES em formar profissionais habilitados para trabalhar na saúde 

necessitando de uma reflexão sobre as disciplinas existentes nos currículos que 

fundamente os novos saberes de forma adequada para a construção do conhecimento 

na área da saúde (FERREIRA, 2015; FERREIRA, 2004). 

 

Subcategoria 2:  Mudança Curricular: um olhar para a Saúde Pública 

PEF1: “Em relação as disciplinas, eu mudaria... tipo: fisiologia energética, psicossomática, 
essas ciências que estudam mais mente e corpo, as próprias disciplinas de práticas 
integrativas para que se conheça quais são as que existem, a gente chama de prática 
integrativa na verdade é o que integra corpo, mente e alma. Também na parte de estágios, 
pesquisas e projetos de extensão na área da Saúde Pública e EF [...]”. 

PEF2: “Estágio, pesquisa...É que a gente tem muita dificuldade... O aluno de EF ainda tem 
dificuldade até porque são poucos os que se interessam ainda, infelizmente, para essa área 
de saúde. A gente tem o bacharel em EF hoje muito focado na questão da academia, da 
estética, de fitness, mas poucos se deram conta ainda para o caminho rico que é a saúde, 
então, a medida que eles despertarem para essas áreas e tentarem buscar justamente 
projetos de extensão, pesquisar e estagiar dentro dessa área, eu acho que vai melhorar”. 

PEF4: “[...] eu acho que um preparo maior, preparo melhor... não sei se foi só na minha 
época, eu não tive esse preparo, mas um preparo maior também das demais disciplinas. Eu 
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creio que a sincronização entre as disciplinas seria bastante interessante, se 
entrelaçarem [...], sincronizando esse preparo com as ferramentas, principalmente as que 
são essenciais do funcionalismo público, vai fortalecer a preparação desse acadêmico [...] A 
educação é tão importante que isso fortalece o vínculo do aluno com a atividade [...]”. 

 Nessa subcategoria, todos os profissionais relataram a importância das 

disciplinas que sugeriram anteriormente, porém, o PEF5 manifesta sua insatisfação 

com algumas disciplinas voltadas para área da Filosofia e dos Esportes, acreditando 

que essas poderiam ser disciplinas Eletivas ou Optativas ou haver a diminuição da 

carga horária. Assim, aumentaria ou criaria disciplinas mais específicas para trabalhar 

as questões relacionadas à saúde.  

A solicitação dos profissionais pela inclusão do campo de intervenção da Saúde 

Pública nos Estágios Supervisionado foi unânime, e o PEF2 alertou para a importância 

de não estagiar somente com profissionais da área da EF, e sim, com Equipes 

Multiprofissionais. 

 O PEF4 salientou que não é só ensinar a Ginástica Básica, e sim uma Ginástica 

orientada, fundamentada, explicada e trabalhada no seu currículo, acreditando 

colaborar para atuação junto à população que irá deparar. Não basta somente ensinar 

essa ou aquela disciplina, e sim, saber explicar o que acontece com o corpo e a mente 

quando utiliza uma determinada atividade física. 

 Outro ponto de grande relevância e que precisa estar presente nos currículos 

de formação na área da saúde e nas práticas docentes é a interdisciplinaridade a fim 

de romper com a fragmentação do conhecimento (GENTIL et al., 2015).  

Os autores supracitados afirmam que o novo perfil de profissional que acate às 

demandas pedagógicas do ensino em saúde e a necessidade de possuir 

competências distintas, exige das IES uma reestruturação curricular com base nas 

DCN que atenda a qualificação dos profissionais de saúde. 

 Para Feuerwerker (2014), a graduação na área da saúde é um grande desafio, 

pois é estabelecido modelos que atenda os limites e desafios curriculares na formação 

de profissionais para atuar no sistema de saúde do país conciliando teoria e prática 

como novos modelos pedagógicos na perspectiva da saúde. 

 Nesta direção, para que as IES consigam atender ao perfil de profissional ideal 
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para atuar no SUS, se faz necessário e urgente uma mudança curricular, não 

esquecendo dos vários campos do saber que aproxime a formação profissional e a 

realidade do setor saúde vigente no país (GENTIL et al., 2015). 

 Os autores acima salientam que com a criação das novas DCN após a 

publicação da LDBEN Nº 9394/96 e através da Lei 8080/1990 que legitima o campo 

da Saúde Pública, surge um novo olhar para a formação de profissionais na área da 

saúde. 

Prestes (2010) aponta como saída para um currículo voltado para a Saúde 

Pública: os Estágios Supervisionados ter como campo de intervenção locais que 

atendam a grupos especiais, disciplinas de maior tempo na área da Saúde Coletiva e 

em conjunto com os demais cursos da área da saúde. 

Gentil et al. (2015) destacam que pensar o currículo requer refletir sobre a 

integração ensino e serviço tanto no conhecimento teórico como nos campos de 

prática, de forma a colaborar com a construção de um perfil profissional com 

capacidade de atender as demandas idealizadas pela Saúde Pública. 

 Contudo, novos saberes passam a ser primordiais para uma organização 

curricular no momento atual, exigindo das IES um novo olhar sobre os PPC, suas 

estruturas curriculares para uma formação que atenda a um processo de ensino-

aprendizagem numa perspectiva crítica, problematizadora e autônoma (FERREIRA, 

2015). 

 

Subcategoria 3: Formação continuada para atuação na Saúde Pública 

PEF2: “A Formação Continuada, as especializações é que me prepararam para esse 
trabalho, mas mesmo assim, ainda tem muita coisa que mesmo com as pós-graduações, a 
gente tem dificuldade em lidar, em trabalhar com a saúde. Então, eu sempre busquei 
estudar sobre essa área, mas eu sinto ainda hoje, necessidade mesmo, com todas essas 
especializações e pós-graduação de um curso realmente para o trabalho coletivo, porque eu 
acho que foi uma área que cresceu muito nesses últimos tempos [...] então acredito que eu 
preciso ainda melhorar”.  

PEF4: “Para a Saúde Pública, o PEF voltado a saúde, acredito que está meio que 
engatinhando na questão da educação continuada. Claro que precisa não só de um olhar 
nosso, mas também um olhar da secretaria, do órgão público em dar continuidade, em fazer 
o processo intersetorial [...] enfim, é fundamental esse processo de formação continuada, tem 
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que está a todo momento, com todos os profissionais, não só de atividade física, mas os 
profissionais que se envolver na atividade, esse processo contínuo de atualização [...]”. 

PEF5: “[...] no NASF, foi que também estudei mais para os grupos especiais, porque a gente 
se deparou muito com essa realidade. Precisei estudar, tem muita gente hipertensa aqui, 
muito diabéticos, e aí... como vou fazer..., mas, a pós-graduação ajudou principalmente 
para o grupo de obesidade. Minha formação continuada foi mais em casa, estudando 
[...] e com os cursos voltados para área que atuo”. 

  

O PEF1 relata que não teve disciplinas em sua formação inicial que desse a 

base para as atividades que hoje ele exerce. Apesar da faculdade não ofertar estágios 

na área da Saúde Pública, ele acompanhou (extracurricular) uma médica que 

trabalhava com Lian Gong numa UBS. Ele reforça a importância da formação 

continuada, pois foi onde obteve o suporte necessário para trabalhar com segurança 

e autonomia junto as práticas integrativas. Nesse sentido, fica claro que o aluno não 

tem que depender somente do que a faculdade disponibiliza, e sim, procurar se 

aprofundar e/ou especializar na área que acredita ser o melhor para ele, através de 

cursos e estágios extracurriculares, alimentando seus conhecimentos através de uma 

educação continuada. 

 Nesta direção, Sales et al. (2015), em seus estudos cujo  objetivo foi analisar 

aspectos da inserção profissional e a perspectiva de formação continuada de 

egressos dos Cursos e Bacharelado em EF da Universidade Federal de Santa 

Catarina, encontraram o interesse de 79% de egressos em realizar uma atividade de 

formação continuada, especialmente na forma de pós-graduação “latu sensu” e 

“stricto sensu”, principalmente na área da Fisiologia do Exercício, Atividade Física e 

Saúde e Treinamento Esportivo. 

Diante do contexto, para suprir a deficiência na formação inicial de acordo com 

a formação preconizada pelas diretrizes, o profissional da saúde recorre a uma 

formação pós-graduada para adquirir o conhecimento necessário (COSTA et al., 2012; 

BRUGNEROTTO; SIMÕES, 2009). 

 É esperado um grande interesse por parte dos egressos na procura por uma 

formação continuada, pois essa formação tem por objetivo oferecer a continuidade do 

processo de formação inicial e atender às constantes necessidades que o graduado 

encontra em adquirir informações para seu desenvolvimento intelectual e profissional 

(PICCOLI; MENEZES, 2006). Como também, permite um aprimoramento e 
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atualização de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao exercício 

profissional (SALES et al., 2015). 

 Percebe-se a necessidade de um aprofundamento na área da saúde como um 

todo, e principalmente focando na saúde coletiva. Nesta perspectiva, o MS através da 

pós-graduação lato sensu, investe na formação do novo profissional da saúde criando 

a RMSF idealizada a partir da ampliação da ESF, cujo objetivo é articular os 

conhecimentos construídos na graduação com a complexidade que os profissionais 

da saúde irão se deparar na vida e no cuidado à saúde da população (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2010). 

 Os autores supracitados destacam a RMSF como local de oportunidade e 

possibilidades de atuação de diversas áreas da saúde, trabalhando em equipe 

multiprofissional na ESF. Tendo como base os princípios e diretrizes do SUS, 

promovendo mudanças na prática assistencial em saúde, favorecendo as trocas 

efetivas de saberes e práticas, a fim de favorecer a construção de uma nova realidade 

de saúde para o povo brasileiro com características de formação a partir da inserção 

no trabalho, podendo contribuir para o desenvolvimento de competências na área da 

Saúde Pública. 

 Além da RMSF como especialização para a inserção do profissional 

diretamente no serviço de saúde, houve um crescimento de cursos de pós-graduação 

tanto lato como stricto sensu na área da Saúde Pública, seja com enfoque na gestão, 

ensino ou serviço. Porém, pós-graduação na área específica da EF voltada a Saúde 

Pública ainda não se percebe. Acredita-se pelo fato de ser uma área nova de atuação 

para o PEF, como também os currículos não direcionam o futuro profissional para 

essa área específica da saúde. 

Neste sentido, a RMSF representa um enorme avanço para a formação 

continuada para as distintas profissões da saúde, principalmente pelo estreitamento 

dos profissionais e sistema de saúde do pais. De acordo com a Constituição Federal 

cabe ao SUS ordenar a formação de profissionais para atuar na área da saúde, porém 

essa não é uma realidade encontrada pelos profissionais (SANTOS et al., 2014). 

 Costa et al. (2014) afirmam que uma oportunidade de formação continuada na 

área da saúde para os profissionais que atuam nas UBS é o surgimento das 
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especializações na modalidade de Educação a Distância (EAD) em SF, cujo objetivo 

é desenvolver e/ou qualificar através do processo de ensino-aprendizagem, 

competências do profissional para atuação na Saúde Pública. 

 Falci e Belsário (2013) constataram que a formação continuada, 

especificamente a pós-graduação, foi considerada uma excelente estratégia para 

qualificar os profissionais que já atuavam na Saúde Pública, ressaltando a importância 

do enfoque multidisciplinar para a formação dos profissionais da APS. 

Guarda et al. (2014) ressaltam que o MS aponta a educação permanente como 

uma estratégia para a formação dos profissionais que atuam na Saúde Pública, cuja 

finalidade é o encontro entre o mundo da formação profissional com o mundo do 

trabalho. Neste sentido, através das trocas de saberes entre os que fazem parte do 

serviço e os que participam do processo de qualificação, formação e atenção em 

saúde, chega aos usuários um atendimento de qualidade e satisfação. 

Destaque para o PEF5, cujo relato foi ter uma formação continuada estudando 

em casa... e que desde antes de assumir o concurso, estudava sobre Exercício e 

Doença, Atividade Física para Grupos Especiais para não chegar no serviço sem 

saber discutir “um caso de algum usuário”, teve que estudar muito em casa”.  

Porém, estudando em casa, ele estava utilizando a autoformação, que é 

entendida por Figueiredo et al. (2009), como uma atividade que depende do desejo 

dos profissionais motivados a aprender para sua transformação profissional, 

eliminando as dificuldades que podem interferir na realização da ação e na aplicação 

do aprendizado. 

 Um novo perfil de egresso mostra a necessidade de ter especializações na área 

da EF que abrace a Saúde Pública, como também, atividade física para grupos 

especiais, fisiologia do exercício, biomecânica, recuperação cardiorrespiratória, 

gestão e liderança, enfim, especialização que possa contribuir com a formação desse 

profissional, além de mestrados e doutorados na área da Saúde Pública/saúde 

coletiva. 
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Categoria II – Atuação do PEF 

PEF1: “antes, quando eu era contratado pela SMS, eu dava aula em outro núcleo com 
Práticas Integrativas, nesse núcleo que atuei já estava estabelecido que era o núcleo do 
Paulo, eu fiquei no lugar dele, foi mais fácil [...] E lá na UBS, está mais difícil, apesar do apoio 
que a direção e as pessoas me dão, ainda assim, está mais complicado por conta dessas 
greves e a dificuldade mesmo de articulação... [...]”. 

PEF2:  “Apesar de não ter tido um currículo que favoreceu muito essa área da saúde, mas 
desde a faculdade eu sempre me interessei muito para trabalhar com grupos especiais 
e dentro da área da EF. Eu acho que a Saúde Pública era um dos locais que eu ia ter 
oportunidade de trabalhar com essas pessoas [...]. Então, hoje em dia o que mais me motiva 
é ver o bem que a gente pode fazer, o relato deles de benefício depois que começam a 
prática de atividade física [...]. Eu gosto muito do trabalho e do local que a gente está inserido”.  

PEF3: “No NASF, a gente chegou assim, fui apresentar os documentos e me apresentar para 
a posse, e disseram: você vai para o NASF. Para você ter ideia da minha graduação na 
área da Saúde Pública, eu... o que é NASF? (rsrsrs) Não perguntei, mas mentalmente...  
Entrei em outubro e tinha começado o NASF em maio do mesmo ano, ninguém teve 
capacitação e nem recurso, nada, nada... onde a gente vai ficar? Vocês têm esses três 
postos para tomar conta, eles estão interligados para suporte e tem como posto base a UBS 
3, o horário de vocês é até às 13h00, assine a frequência e faça o relatório. A gente foi atrás 
de escolas, até cogitou em dar aula utilizando o espaço na casa de uma pessoa da 
comunidade, essa territorialização que a gente fez no início foi muito ruim [...]”. 

PEF5: “Minha atuação na Saúde Pública é progressiva, acredito que hoje estou 
intermediária, cheguei aqui iniciante... ‘Meu Deus do Céu preciso mostrar segurança, mas 
estou perdida...Como faço isso?’. Mas, com a prática e a experiência vamos conseguindo... 
[...] desde que entrei na EF, eu já queria trabalhar com a Saúde Pública, mesmo sem saber 
nem o que era, eu quero ser da saúde [...] vi que a atividade física conseguia fazer parte 
dessa promoção da saúde, eu já escolhi por afinidade mesmo, por amor, eu acho lindo que 
através da atividade física a gente consegue promover a saúde das pessoas. Quando 
eu vi aonde a gente poderia trabalhar, fiquei encantada. Você vai trabalhar em CAPS e NASF, 
eu já tracei isso...” 
 
 

A inserção do PEF no SUS instala-se nas políticas e programas que demandam 

sua atuação, podendo contribuir de forma significativa nas ações desenvolvidas pela 

Saúde Pública, seja em programas de saúde coletiva das UBS, como em academias 

de saúde, ou atuando nas equipes do NASF ou no CAPS com a finalidade de melhorar 

a qualidade de vida dos usuários (GUARDA et al., 2014; SILVA; FIGUEIREDO JR., 

2015). 

Em se tratando da atuação do PEF para atuar na Saúde Pública, o que mais 

marcou foi que quatro dos entrevistados desde o início da graduação queriam atuar 

na saúde, voltado para a saúde da população, não tinham ideia que seria na Saúde 

Pública. Contudo, o PEF3 sempre pensou em estudar para concurso público seja qual 

fosse a área, escolar ou saúde. Porém sua formação foi voltada para a biomecânica, 
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avaliação física, direcionando ao ambiente de Academia de Ginástica. E em seu 

relato, afirmou que passaria a vida toda atuando na Saúde Pública. 

 Todos os profissionais acreditam ser fundamental estudar, se aprofundar na 

área da saúde. É necessário ter muito claro a parte teórica e ajustá-la com a realidade, 

porque nem tudo que está na teoria, eles conseguem ver funcionar. Foi unânime o 

relato dos PEF em relação à participação da comunidade nas atividades. Eram 

bastante atuantes e se organizavam para a manutenção do espaço e de materiais.  

O PEF1 destacou a colaboração da coordenadora de uma UBS para que o PEF 

fizesse parte da equipe, fazendo de tudo para a gestão entender a importância desse 

profissional no serviço de saúde. Porém, ela relatou que a cultura do médico ser o 

mais importante nos serviços de saúde dificultava a compreensão da importância da 

inserção de profissionais como o da EF. E acredita que a realização de um trabalho 

de promoção e prevenção nas UBS irá reduzir bastante os atendimentos médicos, 

não descartando a importância de médicos nesses serviços. 

 O PEF2 alertou que, além de se trabalhar com um público diferenciado, por 

serem carentes de atenção e cuidados nas suas assistências, suas necessidades 

básicas, o reconhecimento como profissional é completamente diferente do que ele 

tem em outros ambientes de trabalho. Com isso, esse profissional sentia que estava 

ajudando uma comunidade que valorizam seu trabalho. 

O perfil traçado para o PEF compreende uma atuação no campo da Saúde 

Pública auxiliando as ações de saúde desenvolvidas no âmbito da ESF (SILVA, 

FIGUEIREDO JR, 2015). Os autores justificam essa inserção pela capacidade de 

promover ações que provoque a melhoria da qualidade de vida da população assistida 

pelo programa, possibilitando a esses usuários uma maior autonomia. 

Outro campo de atuação apontado pelos entrevistados é o NASF, cuja inserção 

do PEF foi a partir dos princípios da PNPS, com base no eixo das PCAF, tendo o 

principal foco de atuação a AB. As PCAF foram incluídas com base nas comprovações 

epidemiológica sobre seus benefícios frente às doenças do aparelho circulatório, uma 

das principais origens de morbimortalidade. 
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Falci e Belisário (2013) corroboram com os resultados, considerando como 

ganho para a profissão da EF, o reconhecimento do PEF enquanto profissional da 

saúde, beneficiando a ampliação do mercado de trabalho, levando a refletir sobre sua 

formação. Essa inserção na Saúde Pública para os autores, representou quebra de 

paradigma, à necessidade de mudanças na formação, progresso para a profissão e 

contribuição aos serviços de saúde. Essa última, devido ao PEF ter uma maior 

qualificação para atuar frente as atividades físicas e ampliar seu alvo referente à 

promoção e à proteção à saúde da população, porém, esse profissional ainda não foi 

incluído, de fato, nesse campo de intervenção.  

 Loch et al. (2011) acreditam que a inserção do PEF na APS contribuiu de forma 

significativa para a profissão e o serviço, possibilitando a interação com profissionais 

de diferentes áreas e motivando a população a adquirir um estilo de vida ativo. 

No PAS, o PEF se insere juntamente no trabalho em equipes multiprofissionais, 

usufruindo de conhecimentos próprios da EF como articula esses saberes a dos 

atores envolvidos no processo do cuidado. Portanto, com a equipe do NASF, o PEF 

tem que ter competência para enfrentar questões específicas do trabalho na APS 

como o apoio matricial e clínica ampliada (GUARDA et al., 2014). Contudo, os autores 

afirmam que a atuação desses profissionais enfrenta:  

As (in)certezas, (ir)regularidades e improvisos de um setor complexo 
e de um campo de atuação ainda pouco explorado e retroalimentado 
pelo próprio sistema de saúde e pelas instituições formadoras, pois a 
relação entre educação profissional e intervenção demanda interação 
mútua e articulação entre ensino, serviços e vivências práticas 
(GUARDA et al., 2014, p. 64). 

Percebe-se que a atuação do PEF ainda é incipiente comparado a outros 

profissionais, até porque a EF é nova enquanto profissão da saúde, necessitando de 

muitas mudanças principalmente na formação inicial. Como também, na postura 

profissional, percebendo o indivíduo não só como um corpo, e sim, um indivíduo com 

o corpo e mente que vive no meio social, cultural e político, e necessita de um estilo 

de vida que favoreça sua qualidade de vida e compreensão de mundo. 
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Subcategorias 1: Atribuições do PEF na área da Saúde Pública 

PEF1: “[...] a minha atuação é também como coordenador de um núcleo de promoção da 
saúde em uma das UBS. A gente está com esse projeto de atividade física, já estamos 
fazendo com os servidores e usuários, acrescentando as práticas integrativas [...]. No NASF, 
eu dava aula numa praça [...] e usava técnicas de práticas integrativas, eu misturava 
Yoga, com Tai Chi Chuan, com Chi Kung, Lian Gong, com respiração, meditação, e dava 
um resultado muito bom [...]”. 

PEF2: “A gente tem como atribuições na SMS, a preparação e planejamento de aulas 
voltadas para prevenção [...] então, a gente trabalha nessa perspectiva de planejamento, 
ministrar aulas para esse público. [...] educação mesmo em saúde, com palestras sobre 
temas que sejam relevantes para a comunidade. Avaliações da aptidão física e de alguns 
indicadores de saúde que são feitas periodicamente [...]”. 

PEF3: “Estou com um grupo de crianças com o Jiu Jitsu, cidadania e saúde [...] Tem 
ginástica laboral que iniciamos em todos os postos, mas só tem no UBS 3...  o resto é roda 
de conversa. O grupo da UBS 4 é bem heterogêneo, tem idosos [...] Dentro da ginástica, que 
é o grupo que chamamos de comunidade ativa, a gente coloca de tudo, alongamento, 
consciência corporal, trabalha com deslocamento, com equilíbrio, abdominal [...] tem 
uma quadra na própria escola que dá para fazer um esporte, a gente faz um trabalho de 
corrida, caminhada, avaliação física, composição corporal, flexibilidade [...]”. 

PEF4: “Atualmente minha atribuição é coordenar uma equipe com 10 PEF que trabalham nos 
serviços de saúde. Hoje, faço toda a articulação entre os setores da SMS que cruzam 
com o nosso serviço, bem como o monitoramento de toda a equipe através de alguns 
instrumentos. [...] faço o levantamento geral da massa participante de todo o projeto, 
incidência epidemiológica, quantidade de pessoas hipertensas, diabéticos que elevam nossos 
índices para dar foco ao nosso trabalho, bem como o monitoramento diário através de 
frequência dos nossos profissionais e equipe externa [...] ainda está muito pequeno 
porque precisa de muita ajuda, mas a gente está sempre articulando, conversando, sempre 
na busca de tentar melhorar os nossos serviços [...]”. 

PEF5: “A gente tem as atribuições que são específicas, trabalhamos com 
alongamentos, atividades aeróbicas, atividades de lazer e recreação que é o foco aqui 
no CAPS [...] a gente trabalha com o acolhimento [...] recebendo o usuário, mostra como é 
o serviço, escuta a fala dele, a depender da necessidade dele, o acolhe no serviço ou 
encaminha para outro serviço. Atuamos também como plantonista, o plantonista está para 
resolver qualquer problema que venha ter no serviço [...] Participamos de discussão de 
caso, do Projeto Terapêutico Singular (PTS). Também fazemos visitas domiciliares [...] a 
gente trabalha com os co-dependentes que são os familiares [..]. No NASF, trabalho com 
atividade física para hipertensos, diabéticos, cardiopatas e gestantes [...] trabalhamos com 
palestras educativas com as gestantes incentivando o parto humanizado [...]”. 

 

Os três profissionais que trabalham na promoção da saúde foram unânimes em 

relatar sobre os eventos que são realizados individualmente e algumas ações em 

conjunto dentro da SMS como o dia mundial da saúde, o dia mundial do diabético e 

ainda ações esporádicas que são feitas geralmente nos finais de semana com a 

comunidade, sempre atuando na perspectiva da educação em saúde. O que chama 

atenção é o relato do PEF2 que afirma que a prevenção deveria ser primária, mas é 
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praticamente impossível trabalhar nessa perspectiva devido a inúmeros usuários 

terem doenças crônicas como hipertensão, diabetes, eventos cardiovasculares, entre 

outras. 

Corroborando com o resultado encontrado, Oliveira et al. (2011) consideram 

que a Saúde Pública é responsável pelas ações político-governamentais a fim de 

atender as necessidades sociais de saúde na tentativa de controlar o surgimento de 

doenças na população criando ações de vigilância e intervenções. Através de projetos 

que atendam a essas necessidades, as equipes de profissionais incluindo o PEF, 

prestam assistência em especial aos doentes crônicos que são em grande número 

como os com hipertensão, diabetes, estresse, obesidade, doenças cardiovasculares 

e respiratórias. 

Os autores supracitados afirmam que boa parte dessas doenças é devido ao 

sedentarismo instalado nas pessoas. Neste sentido, o PEF é o agente habilitado para 

desenvolver atividades adequadas para cada indivíduo tendo como atribuições: 

organizar, avaliar e coordenar ações especializadas cujos cuidados são 

indispensáveis para uma melhora na saúde do indivíduo.  

Batista e Gonçalves (2011) afirmam que as ações de educação na saúde de 

acordo com os princípios primordiais do SUS estão na agenda da gestão como 

atividades que contribuem para as mudanças nas práticas de saúde. Neste contexto, 

percebe-se a importância das ações apontadas pela PEF2, sobre palestras que 

alertam sobre a diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, enfim, ações importantes 

na tentativa de informar e alertar a população sobre as DCNT. Sendo assim, uma das 

atribuições do PEF é ter conhecimento sobre os temas a serem abordados e 

transmitido a comunidade. 

Coutinho (2011) considera que o profissional da área da saúde, em especial o 

PEF, precisa ter a clareza e o conhecimento sobre os impactos e a utilidade das ações 

realizadas, considerando não somente os aspectos práticos, como também os 

teóricos de cada experiência. Além de conhecer a importância da interação entre a 

equipe de trabalho e desta com a população envolvida no processo. 

Coutinho continua afirmando que as competências que fazem parte da 

dimensão do conhecimento conceitual são formadas por conteúdos e ideias comuns 
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que constituem o assunto que será transmitido, sendo de domínio de teorias 

construídas pelos conhecimentos específicos da área de atuação. 

O PEF3 abordou sobre a condição precária de uma das comunidades que ele 

atua, tanto em relação ao espaço físico e material como a população ser mais carente 

financeiramente. Por outro lado, a outra comunidade que é menos carente possui um 

grupo que evoluiu muito em relação ao nível de atividade física. A aula proposta para 

esse grupo não é toda pessoa que pode fazer, pois encontram-se num nível de 

condicionamento físico maior e as atividades são mais exigidas. Esse profissional 

deixou claro que o grupo de profissionais que ele participava estava fazendo muito 

porque os primeiros seis meses eram só ginástica laboral para os funcionários das 

UBS e ficavam correndo atrás do que poderiam fazer e onde. 

 No relato do PEF4 ficou evidente que além das reuniões periódicas de 

alinhamento dos serviços com os grupos de gestores operadores com a participação 

da comunidade e das lideranças comunitárias que ajudam a nortear as ações, e o 

intuito é de reconhecê-los e empoderá-los sempre sincronizando e otimizando as 

ações. Para controlar a participação dos usuários cada PEF preenchia uma frequência 

diária das atividades desenvolvidas, conseguindo assim quantificar a adesão como a 

quantidade de hipertensos, diabéticos, cardiopatas, etc. Esse monitoramento dava 

suporte para as ações educativas mostrando os locais e o maior número de pessoas 

que precisam de mais atenção facilitando o direcionamento das palestras, convidando 

profissionais como o da nutrição para abordar sobre uma alimentação saudável, entre 

outras. 

Mediante as atribuições do PEF, a Resolução CONFEF Nº 231/22012 em seu 

Art. 4º, deixa claro que o profissional deve atuar e contribuir de forma efetiva para a 

qualidade do trabalho em equipe multiprofissional em conformidade com o Código de 

Ética Profissional e sem renunciar à sua autonomia técnico-científica (CONFEF, 

2012). 

As atribuições do PEF estão intimamente ligadas à sua competência, 

habilidade e atitude, pois para ter êxito em suas tarefas, seja ela diretamente 

relacionada a prática da atividade física ou ações que precise dos conhecimentos 

específicos de saúde-doença, o profissional necessita de uma formação que o prepare 
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para desempenhar suas funções para contribuir com a melhoria da qualidade de vida 

da população com base na promoção e prevenção da saúde. 

Coutinho (2011) corrobora com a ideia que o PEF que atua no NASF deve ser 

um profissional com conhecimentos, habilidades e atitudes, além da capacidade de 

dialogar e interagir com a população, intervindo na resolução dos problemas e 

oportunizando a participação da população nas ações realizadas pelas equipes. 

Rodrigues et al. (2013) indicam que as atividades mais desenvolvidas na 

intervenção do PEF são caminhadas, fortalecimento muscular e atividades lúdicas, 

sendo reconhecidos pelos profissionais que compõem a equipe como o mais 

habilitado para o desenvolvimento das práticas corporais e um facilitador para tornar 

a população mais ativa fisicamente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Neves e Assumpção (2013) afirmam que para fundamentar as ações na Saúde 

Pública é primordial a compreensão de conceitos como: atenção integral e 

humanizada, intersetorialidade, integralidade, resolutividade, acolhimento, vigilância 

epidemiológica, gestão em Saúde Pública, análise de território, trabalho coletivo e 

multiprofissional, entre outros. Neste sentido, o PEF necessita ter um conhecimento 

específico na área da Saúde Pública para uma melhor atuação de suas atribuições. 

 

Subcategoria 2: Desafios encontrado para atuação do PEF: dificuldades e 

facilidades  

PEF1: “[...] a gestão não dá ainda muita importância para promoção da saúde. Ela dá 
importância para depois que você adoece, o médico, a terapia... o evitar está muito fraco 
ainda. [...] inclusive eu falava nos planejamentos estratégicos, vocês estão atentando muito 
para a área curativa quando na verdade é muito melhor investir mais em promoção da saúde 
para evitar esse fluxo tão grande transbordando para os médicos, psicólogos [...] se fizer um 
programa bem feito de promoção da saúde evita boa parte de exames, medicamentos 
como essas coisas que são muito caras comparado a contratar um PEF”. 

PEF2: “[...] O maior desafio é trabalhar em equipe, a gente tem até dificuldade as vezes 
de trabalhar com o pessoal do próprio núcleo que só tem PEF. Os profissionais mais 
antigos têm dificuldades ainda maiores, a gente precisa fazer as planilhas do núcleo 
trimestralmente, precisa mandar essas avaliações, a gente não consegue fazer que o 
profissional faça a avaliação e envie para o coordenador do núcleo. Então assim, é difícil até 
entre o mesmo setor. Talvez essa dificuldade vem justamente da formação que não é 
ainda uma formação adequada dos profissionais de saúde. 
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PEF3: “fora os problemas de material, situacional, essa questão social também interfere um 
pouco. [...]. Meu maior desafio é besteira para maioria, mas para mim foi muito... é que eu 
comecei a dar aula de ginástica e nunca tinha feito isso na minha vida, era só 
musculação, personal, avaliação. Eu me senti desafiado... é a parte da dança que é a minha 
dificuldade [...] fora essa parte da timidez, do acanhamento, foi um dos melhores desafios que 
eu tive junto com essa parte da interdisciplinaridade com os outros profissionais [...]”. 

PEF4: “Os desafios que encontramos nos serviços geralmente não é nem na execução das 
atividades, é mais na condição para realizar as atividades e o apoio que nós recebemos [...]. 
Outra questão de bastante dificuldade é a intersetorialidade [...] São políticas que precisam 
ser implantadas e devidamente monitoradas que não são realizadas atualmente, a 
política existe, mas não é trabalhada de fato. Então, se o gestor reconhecesse a política e 
realmente trabalhasse na forma como tem que ser trabalhada, investisse... a gente sabe que 
existe recurso para isso, a coisa seria diferente. Mas, infelizmente a política para a condição 
de saúde, ela é não vista por conta dos processos medicamentosos que acabam meio 
que barrando, isso é coisa de gestão pública, não vai mudar nem daqui a cinco anos e 
nem a dez, mas a gente precisa estar sempre trabalhando em cima disso. [...]”.  

PEF5: “Os desafios que encontro na Saúde Pública, acredito que sejam os mesmos para 
todo mundo, é a questão de materiais principalmente, como também, o salário não é 
compatível com o quanto a gente trabalha, essa valorização a gente não tem. Acho que a 
gente tem muito amparo com relação a cursos, pelo menos na gestão aqui do CAPS somos 
muito informados dos cursos. Esse curso mesmo que eu fiz de Saúde Pública eles oferecem, 
a maioria é online, mas que ajuda bastante. No NASF, a gente não tem essas capacitações, 
aqui a gente sempre está se aperfeiçoando na dependência química”.  

 Em se tratando de dificuldades todos foram unânimes em ressaltar a falta de 

espaços físicos para a prática das atividades, utilizando-se dos equipamentos urbanos 

que a comunidade oferece como praças, escolas, associações, espaços nas próprias 

UBS e nos quintais das casas dos usuários. A infraestrutura não é a ideal e a que 

existe em apenas três Núcleo de Atividade Física (NAT) não possui banheiro. Com 

isso, o PEF2 diz que esses espaços ainda existem por caridade da comunidade e 

alerta que os usuários com doenças crônicas evitam beber água para não precisar ir 

ao banheiro, levando a complicações sérias na prática da atividade física e dificultando 

até o cumprimento da carga horária de trabalho.  

 A falta de espaços adequados para a realização das atividades pelos PEF foi 

também uma das dificuldades encontradas na pesquisa de Souza e Loch (2011), 

porém os autores reforçam que a mudança de ambiente é uma das várias estratégias 

existentes para a diminuição do sedentarismo.  

Nesse sentido, acredita-se que a participação ativa da comunidade é um dos 

fatores primordiais para a atuação do PEF nos programas de Saúde Pública, visto a 

infraestrutura inadequada existente, a precariedade, a falta de materiais e 

instrumentos de referência para a prática da atividade física com segurança e 
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autonomia dos usuários. Uma outra dificuldade relatada que atrapalha o alinhamento 

das ações são as inúmeras mudanças de diretores nas UBS. 

Outro problema levantado foi a falta de materiais como tensiômetro, 

estetoscópio, glicosímetro, fitas, lancetas, banco de Welson, computador e 

adipômetro, como também a falta de técnicos para colaborar na aferição da glicose, 

pois são muitos usuários e somente um PEF para realizar as atividades e ainda aferir 

a pressão e a glicose demandaria muito tempo.  

Em estudos de Schuh et al. (2015), também foi encontrado a falta de materiais, 

instrumentos e infraestrutura adequada não somente na prática das atividades 

corporais, como também em programas da Saúde Pública devido à crescente 

demanda de usuários e os altos custos de ações desenvolvida, levando o SUS a ter 

dificuldades em garantir o financiamento para arcar com todos os custos. 

O PEF5 apontou como dificuldade a falta das disciplinas que não teve voltada 

para a Saúde Pública fazendo com que se sentisse desamparado e desesperado. 

Estudos de Souza e Loch (2011) corroboram trazendo como dificuldade os 

Cursos de graduação em EF generalistas que enfatizam a área esportiva e um 

pequeno estreitamento com a Saúde Pública, necessitando de uma reformulação e 

aprofundamento de conteúdos durante a formação inicial. Rodrigues et al. (2013) 

reforçam alertando a fragilidade de conhecimentos nesse campo de atuação durante 

a graduação. 

O PEF1 salientou que apesar de todas essas dificuldades, o bom da área da 

EF é que, mesmo sem nenhum equipamento, material ou espaço adequado para 

realização das atividades, utiliza somente o “corpo” para a prática da atividade física 

através de caminhadas, corridas, alongamentos, relaxamentos, entre outras, 

conseguindo cumprir as atribuições apesar da precariedade. 

Contribuindo, Souza e Loch (2011) afirmam a urgência de aumentar a cobertura 

do atendimento. Nesse sentido, o PEF é um facilitador, criando estratégias que 

focalize o conhecimento, atitudes e comportamentos da população, aumentando a 

chance dos indivíduos serem fisicamente ativos. 
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Uma das facilidades encontradas pelos profissionais que atuam na promoção 

da saúde foi a adesão dos usuários nas atividades, a aceitação do PEF, como também 

a colaboração da comunidade em conseguir os espaços físicos e materiais para 

realização das atividades.  

Porém, o PEF que atua no NASF apontou outra realidade: a dificuldade dos 

usuários a participar das atividades. Eles alegam motivos diversos como aproveitar o 

tempo para ganhar dinheiro. Acredita-se que o fato da comunidade ser numa área 

muito carente e possuir baixa renda financeira, justifica essa dificuldade. 

Nas entrevistas, o que ficou bastante evidente foi que um dos maiores 

problemas que os profissionais enfrentam está relacionado a gestão em não acreditar 

no serviço do PEF, ficando para a comunidade a responsabilidade pelo suporte para 

a realização das atividades, oferecendo o que os profissionais precisam. Porém, os 

profissionais relatam que cansam de solicitar da SMS o material mínimo necessário 

para sua prática.  

Corroborando com os resultados, Falci e Belisário (2013) encontraram em seus 

estudos o sentimento de discriminação aos PEF pela falta de apoio do gerenciamento 

do serviço. Supõe-se que essa falta de apoio se deve a não aceitação pelos gestores 

da inserção desse profissional na Saúde Pública, talvez pelo pouco conhecimento 

sobre a área da EF. 

 

Subcategoria 3: Trabalho em equipe 

PEF2: “Acho que a EF ainda vem andando muito sozinha, mesmo agora que a gente tem 
também estágios na área de saúde, eles são geralmente em lugares que só tem PEF. Eu acho 
que deveria ter também em locais que trabalhem com profissionais de outras áreas [...] ... a 
política do SUS é difícil, é muito difícil, até porque a maior parte dos profissionais que 
estão inseridos no sistema também não tiveram essa formação, então não entendem 
muito bem como deve ser esse trabalho interdisciplinar ou transdisciplinar [...]”. 

PEF3: “[...] no começo era claro a visão de que a gente estava trazendo mais trabalho, era 
fiscalizador deles. Então, tinha esse repúdio muito grande com o pessoal do NASF, e sem o 
pessoal da SF não tem muito o que fazer, como fazer, ficávamos mais perdidos ainda.... 
Então, a gente formou um grupo que está inserido o PEF, a Nutricionista e o Fisioterapeuta. 
A Assistente Social e a Terapeuta Ocupacional também interagem colocando alguns pontos, 
fazemos rodas de conversa com temas gerais, cada profissional vai tentando agregar o 
máximo de valor no que podem, na sua área principalmente [...]. Essa inter-relação, 
integração, interdisciplinaridade com as outras áreas, eu senti muito no começo, só 
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que a equipe era boa, então a gente foi levando. Era só multi, não era inter... eu sei lidar 
com pessoas, fiz isso minha vida quase toda profissional, mas interagir profissionalmente 
é diferente, você entrar junto, abrir brecha na sua área para outra entrar e você saber 
entrar na outra área, lógico que com os conteúdos pertinentes [...]”.  

PEF4: “A gente tem situações bastante interessantes onde a atuação dos profissionais como 
as assistentes sociais, as enfermeiras e os médicos de algumas UBS trabalhem em conjunto 
nas nossas ações como as avaliações físicas, as de monitoramento regulados aos grupos de 
hipertensos e diabéticos. São parcerias com multiprofissionais que conseguimos hoje, 
que não foi fácil colocar o devido respeito na presença do profissional de atividade 
física no sistema de saúde, porque hoje a gente vê o medicamento como o X da questão, 
mas aos poucos estamos inserindo a promoção”. 

PEF5: “Para mim não foi difícil essa realidade, foi muito tranquilo trabalhar em equipe... até 
porque logo de começo precisei me impor... Porque assim, como é novo, é natural e é normal 
que a gente estranhe e tenha uma certa rejeição [...] as pessoas não estão preparadas para 
isso e estamos numa época que éramos para trabalhar transdisciplinar e as pessoas 
têm dificuldade em trabalhar interdisciplinar [...] é cada um no seu quadrado. No NASF 
trabalho multidisciplinar e no CAPS trabalho interdisciplinar que é muito melhor [...]”. 

 Corroborando com o PEF4, Carvalho (2005) em seus estudos já alertava a 

importância de pesquisar sobre a atenção básica com olhar para o serviço básico de 

atendimento à população, direcionando para a prevenção e a educação em saúde, 

abrangendo não somente o indivíduo, mas a família, a comunidade e construindo 

parcerias através do trabalho interdisciplinar. 

 Foi unânime na fala dos profissionais a dificuldade em trabalhar com as 

equipes, principalmente pelo não reconhecimento de muitas profissões em relação à 

atuação do PEF nos serviços de saúde.  

O PEF4 reforçou que hoje em dia os PEF conseguiam encaminhar um aluno 

ao médico e que antes os médicos não os reconheciam. Porém, existiu a necessidade 

de toda uma preparação e padronização dos serviços, o estado de saúde do usuário, 

para que o médico reconheça o PEF como profissional da saúde para posteriormente 

sentir confiança em indicar seus pacientes a fim de orientar a prática de atividade 

física, formalizando assim a integralidade do cuidado. Deixando claro que o PEF não 

faz só movimento, e sim, estuda, discute com a equipe e trabalha o caso em conjunto. 

Contudo, tudo é novo e com barreiras para serem vencidas. 

Neste sentido, para o bom desenvolvimento do trabalho em equipe é primordial 

o consenso através do diálogo, enfatizando que os profissionais que compõem a 

equipe multiprofissional da ESF possuem papéis específicos e devem atuar com 

enfoque interdisciplinar (SCHUH et al., 2015). Os autores ressaltam que além dos 
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profissionais com nível superior da área da saúde que participam da equipe, os 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são atores fundamentais no processo de 

comunicação entre a comunidade e a equipe multiprofissional. 

 O PEF5 deixou um alerta sobre a importância de estudar, de mostrar o 

conhecimento sobre o assunto e acredita ter sido esse motivo de sua aceitação na 

equipe, principalmente no CAPS. Relatava haver muito respeito mútuo e cobrança da 

presença do PEF nas atividades, na discussão dos casos. Acrescentou ainda que 

“somos vistos como um profissional”. No NASF, o profissional afirmou que encontrou 

mais dificuldade e os colegas ficaram com mais receio de um invadir a área do outro. 

Eles não têm um entendimento como a equipe do CAPS. 

 Para Schuh et al. (2015), o trabalho em equipe é de grande valia para a ESF, 

especialmente pensando na integralidade nos cuidados de saúde sendo considerado 

um dos princípios doutrinários do SUS. 

Planejamento e ações em equipe e a inter-relações de qualidade são pontos 

de destaque para um trabalho multiprofissional, tendo como finalidade o maior alcance 

e resolutividade para as demandas de saúde da população (SOUZA, 2015). 

 Coutinho (2011) destaca que o profissional quando aceita a trabalhar em equipe 

tem maior possibilidade de conhecer estratégias para solucionar os diversos 

problemas e demandas dos serviços de saúde. Neste sentido, o autor salienta que o 

PEF não poderá atuar na Saúde Pública como se estivesse em uma ilha, pois estará 

inserido no processo de trabalho na ABS cujo pressuposto é o trabalho em equipe. 

 Neste contexto, percebe-se a importância de uma equipe multiprofissional num 

trabalho interdisciplinar compartilhando conhecimentos de diversas áreas 

profissionais e de saberes de experiências que cada um carrega em sua trajetória de 

vida, além de partilhar e trocar esses saberes com os usuários que juntamente com a 

equipe tem por objetivo a prevenção da saúde como melhoria na qualidade de vida. 

Para haver essa troca de saberes, se faz necessário que os profissionais de saúde 

respeitem e reconheçam as competências e habilidades de cada membro da equipe. 
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Subcategoria 4:  Ações intersetoriais na Saúde Pública 

PEF1: “A gente não estava conseguindo articular com os médicos, psicólogos, e 
coordenadores dos programas, eu consegui aos poucos [...]”. 

PEF2: “Com relação a intersetorialidade a gente tem dificuldade porque o ideal seria que as 
pessoas que estão dentro das UBS fossem encaminhadas para esses NAT. E que a gente 
tivesse uma anamnese e um encaminhamento do médico com as reais condições de saúde 
desse indivíduo, e a gente não tem. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem desde a 
coordenação. O nosso coordenador está sempre tentando fazer esse vínculo entre as UBS, 
e a gente não consegue por burocracia ou pôr as vezes o Coordenador dos NASF não se dá 
bem com quem é da promoção da saúde... A questão da intersetorialidade é muito difícil 
ser trabalhada, avalio que precisa ainda melhorar muito”. 

PEF4: “Está tudo muito novo ainda..., mas os nossos trabalhos primeiramente foram feitos 
num padrão de atividade para que os demais setores nos reconhecessem, principalmente no 
quesito da área das diretrizes, da formação profissional, o que o profissional vai fazer, por 
onde vai atuar. Foi criado um manual das nossas ações para que eles fossem reconhecidos 
e serem sincronizadas as ações [...]. Eu ficava muito deprimido no início quando tentava 
encaminhar algum PEF a uma unidade. Ficava decepcionado porque a gente não era bem 
recebido, mas com a normatização dos serviços e o principal de tudo o nosso produto, os 
nossos resultados é que dão credibilidade, a visibilidade da ação. Então, quando as 
unidades se conversavam, eu dizia que tenho um programa que dá suporte, é um 
programa de atividade física... Então, começamos a despertar olhares que claro nos 
aproveitamos disso e começamos a apresentar o projeto, como ele funcionava, o que a gente 
fazia, foi bastante interessante”. 

 Fica evidente a importância que os profissionais dão as ações intersetoriais, e 

como essa aproximação é difícil. O PEF4 aponta que atualmente o PAS é um ponto 

de atenção à saúde onde pode-se identificar uma situação de risco dentro do território 

de atuação e encaminhar, se necessário para outros pontos de atenção mais 

especializado dependendo de sua enfermidade para desenvolver uma linha de 

cuidado trocando e ampliando as experiências através das articulações intersetoriais. 

 Neste contexto, a intersetorialidade torna-se imprescindível a partir do 

momento em que o profissional compreende a saúde de forma ampliada e reconhece 

que os problemas da sociedade não conseguem ser resolvidos somente com o 

empenho do seu núcleo, exigindo o reconhecimento de saberes de outras áreas, 

como também de outros saberes da própria equipe (COUTINHO, 2011). 

O trabalho do PEF possui uma natureza intersetorial e interdisciplinar, 

estimulando a prática regular de atividades físicas pela população principalmente os 

pertencentes dos grupos de risco, porém trata-se de um trabalho difícil e muitas 

dificuldades ainda a serem vencidas (SILVA, FIGUEIREDO JR., 2015).  
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Anjos (2012) afirma que a PNPS assumiu com o SUS o compromisso de 

favorecer as práticas corporais para a população, bem como a articulação intersetorial 

para a melhoria das estruturas e espaços urbanos que garanta as atividades físicas, 

acreditando ser uma prática de grande relevância para a comunidade assistida. Neste 

sentido, supõe que as ações intersetoriais são fundamentais para as articulações 

entre setores de diversos núcleos de assistência ao usuário. 

Cruz e Malta (2014) afirmam que realizar ações de promoção para proteger a 

população das DCNT, se faz necessário uma extensa abrangência das ações como 

de articulações intersetoriais. 

Neste sentido, percebe-se a importância das ações intersetoriais relatadas 

pelos profissionais como um dos desafios, pois supõe-se que os PEF não devem 

participar muito desse momento talvez devido ao não reconhecimento por 

profissionais que ainda não conhecem a função desse profissional no campo saúde. 
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CAPÍTULO VI: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nada é definitivo.... Chegando ao final de um estudo  

percebe-se o quanto ainda tem a ser investigado  

e discutido em busca do conhecimento científico.  

Talvez seja essa a grande motivação em  

continuar a pesquisar... (Ana Paula Costa). 

 

Este estudo demonstrou pontos relevantes que nos remete a um movimento de 

mudança curricular apontando aspectos que levam o PEF a uma reflexão sobre sua 

intervenção profissional na área da saúde. No entanto, este ainda é um campo 

merecedor de um olhar direcionado a um estudo aprofundado para se construir a 

competência e habilidades necessárias para atuação frente as demandas da Saúde 

Pública. 

Os currículos do curso de EF das IES no município de Maceió precisam rever 

principalmente as disciplinas e os estágios direcionados a saúde e a Saúde Pública 

para que sustentem uma formação com qualidade para o egresso atuar com 

competência nos serviços de saúde existentes. Foi encontrado uma mudança curricular 

na IES pública, porém não se teve acesso as alterações. 

A pesquisa demonstrou disciplinas com forte direcionamento na área do 

esporte e academia de ginástica. Percebendo que a EF ainda prioriza essas áreas do 

saber, deixando disciplinas voltadas a área da saúde como eletivas e optativas tanto na 

modalidade presencial quanto EAD. 

Neste sentido, a hipótese levantada foi confirmada, pois os cursos de formação 

inicial em EF com habilitação no Bacharelado no município de Maceió não oferecem 

disciplinas específicas e não trabalham as competências necessárias para uma 

intervenção na Saúde Pública, não dando conta de uma formação condizente com as 

demandas para atuação na área da Saúde Pública. 

Ainda é incerto o rumo que a EF terá, porém acredita-se que os profissionais 

precisam unir forças para construir uma identidade consistente e forte para a profissão. 

Não é pretensão apoiar ou não as mudanças nas DCN, contudo necessita-se de muita 

reflexão e debates a respeito de mudanças extremamente importantes na profissão da 
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EF Bacharelado.                            

O perfil do PEF foi percebido como profissional cuja competências e 

habilidades são construídas para atuar na área da saúde para melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, tendo como campo de intervenção as academias de ginásticas, 

os clubes esportivos, os condomínios, entre outros. Ficou claro a deficiência no olhar 

para a saúde enquanto prevenção, promoção e atuação junto a população em situação 

de vulnerabilidade social. 

Os PEF que atuam na Saúde Pública do município de Maceió sugerem 

disciplinas como: Práticas Integrativas, Atividade Física Terapêutica, Educação em 

Saúde, Saúde Pública, Biomecânica, Estágios na área da Saúde Pública, 

Epidemiologia, destacando as disciplinas voltadas para o trabalho em equipe de forma 

interdisciplinar que acreditam ser indispensáveis a formação inicial para intervir nos 

programas de saúde do SUS, as quais em sua maioria não tiveram contato durante 

sua formação. 

Em relação à atuação dos PEF na Saúde Pública, esta foi trilhada por 

dificuldades e desafios como: a falta de uma infraestrutura adequada e materiais 

mínimos para se trabalhar, a comunidade apoiando para suprir as necessidades para 

a realização das práticas que deveriam ser garantida pelo município; salários 

incompatíveis com o trabalho realizado; o não reconhecimento do PEF pela gestão 

como facilitador de prevenção e promoção da saúde; a falta de credibilidade de 

algumas equipes de saúde em relação a atuação do PEF; o não conhecimento 

específico sobre a Saúde Coletiva e a Saúde Pública, dificultando a intervenção e 

havendo a necessidade do aprofundamento através de uma formação continuada 

como: educação permanente, RMSF e pós-graduação direcionada à saúde. 

 Este estudo não se esgota aqui. Ao iniciar essa pesquisa constatou-se a 

escassez de literatura referente à temática em questão. Assim, destaca-se a 

necessidade premente de novas pesquisas para ampliar a discussão, como também 

colaborar com o acervo da EF contribuindo com a comunidade científica e com os 

profissionais envolvidos, acreditando ser mais um instrumento para a construção do 

conhecimento. 
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CAPÍTULO VII – O PRODUTO 

 

 

PRODUTO: Proposta de diretrizes para a elaboração de livros e seminário 

 

O referido Produto é uma exigência do Programa de Mestrado Profissional do 

CEDESS, devendo o pesquisador deixar como contribuição para a sociedade e 

comunidade científica um produto que sirva como instrumento de construção do 

conhecimento que as pessoas possam usufruir.  

Neste sentido, a presente dissertação propõe como produto o planejamento e 

elaboração de dois livros, dada a escassez de literatura na área da EF com foco na 

Saúde Pública, como também a organização de um seminário temático em relação a 

EF e Saúde Pública. Espera-se que estas produções possam colaborar com o debate 

sobre a temática e ampliar a reflexão sobre os desafios e demandas neste campo. 

Dessa forma, as temáticas e os objetivos dos livros estão assim definidos: 

Livro 1 – Formação do Profissional de Educação Física para atuação na Saúde 

Pública: Tem por objetivo promover a reflexão sobre a formação profissional em EF 

para atuação na Saúde Pública identificando os desafios atuais, demandas e 

perspectivas neste contexto. 

Livro 2 – Relatos de Experiência de Profissionais de Educação Física com 

atuação na Saúde Pública do Estado Alagoas: desafios e possibilidades. 

Objetiva promover a reflexão sobre o trabalho do professor de EF na Saúde Pública 

por meio de relatos de experiência dos profissionais da área que atuam na Promoção 

da Saúde, NASF e CAPS no Estado de Alagoas, apresentando os desafios e as 

possibilidades do trabalho em equipe e ações intersetoriais. 
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A elaboração dos livros contará com a colaboração de pesquisadores e PEF 

convidados, além da autora e orientadora da pesquisa.   

 Em relação ao seminário temático, será direcionado para a Formação e 

Atuação do PEF na Saúde Pública: experiências exitosas na rede de atenção à saúde 

na cidade de Maceió.   

 O seminário será organizado no segundo semestre de 2016 e sua realização 

no primeiro semestre de 2017, contando com a participação de PEF que atuam no 

ensino superior e que atuam com atividade física junto a promoção de saúde, NASF 

e CAPS.  

 

CRONOGRAMA 
 

ETAPAS Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Organização do Seminário X X X X X X  
  

Convite aos palestrantes   X X   

 
  

 
Realização do Seminário 

 
    

  
  X 
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APÊNDICE 1: TERMO DE COMPROMISSO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

  

Você está convidado para participar da pesquisa “Formação profissional em 

Educação Física para atuação na Saúde Pública”. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar como se dá a formação do profissional 

de Educação Física para atuação na Saúde Pública do Estado de Alagoas; os 

objetivos específicos são: conhecer a atuação do profissional de Educação Física na 

Saúde Pública considerando o relato desses profissionais; mapear os currículos de 

formação profissional em Educação Física de instituições de educação superior do 

Estado de Alagoas; conhecer o perfil proposto para o egresso dos currículos de 

formação do profissional de Educação Física. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder 01 (um) instrumento 

no formato de roteiro de entrevista. Os dados serão coletados por meio de uma 

entrevista semiestruturada em uma única sessão com duração média de 40 minutos, 

no horário pós aula ou intervalo da mesma. 

Não há riscos relacionados à sua participação na pesquisa. Em qualquer etapa 

do estudo, você terá acesso ao responsável pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. A Orientadora responsável é a Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de 

Oliveira que pode ser encontrada no endereço Av. D. Ana Costa, 95 – Vila Mathias – 

Santos/SP – CEP: 11060-001 e telefone: (13) 3878-3700. A pesquisadora responsável 

Ana Paula Costa, no endereço rua Sandoval Arroxelas, 840/903 – Maceió/Al. – CEP 

57.035-230 e telefone (82) 99972-8634. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar 

– conj. 14, (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

O TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), conforme a Resolução 

CNS 466/12 será disponibilizado em duas vias originais, uma para ficar com o 

participante e outra ficará com o pesquisador, todas as folhas devidamente assinada 

e rubricada pelo pesquisador principal e pelo participante da pesquisa. 

É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento. 

Você pode deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo em sua relação com 

mailto:cepunifesp@epm.br
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o pesquisador ou com a instituição. 

       As informações obtidas serão analisadas, não sendo divulgada a identificação de 

nenhum sujeito de pesquisa. Os pesquisadores estarão disponíveis para 

esclarecimentos da pesquisa. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. O 

pesquisador afirma seu compromisso de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

 

Eu,________________________________, RG, __________________,  

CPF_________________________, abaixo assinado, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações que li ou foram lidas para mim 

descrevendo o estudo “Formação e atuação profissional em Educação Física 

para atuação na Saúde Pública”. 

Ficou claro para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

  

__________________________________                           ___/___/____ 

   Assinatura do participante da pesquisa                                    data 

  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

            

  Responsável pela pesquisa:      

      

 

_______________________________                            ___/____/_____ 

Mestranda UNIFESP Ana Paula Costa                                    data 
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APÊNDICE 2: MODELO DE PROTOCOLO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 
 
 
 

PROTOCOLO 
 
 
 

1ª PARTE: IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

Fonte (Instituição): 

Tipo de Documento:  

Ano de criação:  

Estrutura:  

 
2ª PARTE: Organização dos dados 
 

CONCEPÇÕES 
DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL  

PARTE DO 
DOCUMENTO/ 
LOCALIZAÇÃO 

TRECHO LITERAL 

Objetivo 
do Curso 

 
 
 
 

Perfil 
do Egresso 

 
 
 
 

Competências e 
Habilidades para 
Intervenção 
profissional 

 

 

Campo de 
Atuação 

 

 
 
 

Estrutura 
curricular 

 
 
 
 

Disciplinas 
obrigatórias 

 
 
 
 

Disciplinas 
eletivas 

 
 
 

 

Disciplinas 
optativas 

 
 
 

 

Estágios 
 
 
 

 

Atividades 
Complementares 
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APÊNDICE 3: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Primeira parte: Caracterização da amostra  

Sexo: Feminino (  ) Masculino (  )  

Idade: ______________  

Tempo de formação inicial: _______________  

Instituição de Ensino Superior que se formou: _______________________________  

Titulação/área: _______________________________________________________  

Formação continuada: _________________________________________________  

Local de trabalho: _____________________________________________________  

Tempo de atuação na Saúde Pública: ________________________  

 

 

Segunda parte: Ao objetivo em si  

 

1. Como você avalia sua formação inicial para atuação na Saúde Pública?  

2. Existia no currículo de EF disciplina referente a saúde e especificamente a Saúde 

Pública? Se sim, quais?  

3. Como você avalia sua formação continuada para atuação na Saúde Pública?  

4. Quais são suas atribuições na Saúde Pública?  

5. Como você avalia sua atuação profissional nesses vinte meses? Quais as 

dificuldades e desafios?  

6. Para o desempenho da sua profissão na Saúde Pública, quais os referenciais 

teóricos que você utiliza?  

7. Quais disciplinas você acredita ser indispensável para um PEF atuar na Saúde 

Pública? Por quê?  

8. Considerando o currículo que você estudou, o que você mudaria para atuação na 

Saúde Pública?  

9. O que te levou/motivou a fazer o concurso para trabalhar na área da Saúde 

Pública?  
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APÊNDICE 4: DOCUMENTOS DE ANÁLISE (PPC e MC) DAS IES 

 

 

DOCUMENTOS 

 
          ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS 

PPC 1 

Introdução: Relata o compromisso social e político com a qualidade acadêmica; 

Breve Histórico: Retrata a história da EF, dividindo em: Evolução da EF no Brasil; 

A Pratica de Atividades Físicas, Aptidão Física, Saúde e Qualidade de Vida; 

Perfil do Egresso: evidencia que PEF pretende formar na graduação proposta; 

Habilidades/Competências/Atitudes: Mostra os campos de atuação profissional, 

e os campos de aplicação profissional, e quais as habilidades, competências e 

atitudes esse futuro profissional deverá adquirir; 

Conteúdos e MC: Retrata o modelo de currículo que pretende oferecer, 

considerando a Estrutura do Curso: os conteúdos curriculares, divididos em uma 

formação ampliada e específica, e disciplinas eletivas. MC; 

Ordenamento Curricular: demonstra o fluxograma das disciplinas por período 

letivo, fluxograma de pré-requisitos por período letivo;  

Ementas e respectivas bibliografias básicas por período letivo; detalha as 

ementas de cada disciplina e suas bibliografias; 

Estágio Profissional Supervisionado; retrata o estágio curricular e sua 

distribuição; 

Atividades Complementares: Retrata sobre as atividades extracurricular a fim de 

compor a formação do futuro profissional; 

Trabalho de Conclusão de Curso TCC: define as diretrizes para a realização da 

pesquisa individual sob orientação de um docente; 

Avaliação: visa a avaliação do processo acadêmico de ensino-aprendizagem e a 

avaliação institucional, avaliação do PPC e das condições objetivas de oferta 

deste. 

Referências Bibliográficas: referencias utilizadas para construção do PPC. 

PPC 2 

Sumário: indica todo o conteúdo de documento e suas respectivas páginas; 

Apresentação: apresenta a IES como um todo, elencando seus cursos e sua 

situação no Estado; 

Histórico e Missão institucional: apresenta o histórico da IES e sua missão; 

Política Acadêmica da IES: Eixo de empreendedorismo: ensino; produção do 

conhecimento/pesquisa;  

Organização didático-pedagógico: estrutura organizacional; articulação do PPC 

com o PDI e o PPI; 

Dados socioeconômicos e inserção regional: aborda sobre o Estado e Município 

em que se encontra; 

Contexto do Curso de EF: Panorama da EF Internacional; no Brasil e em 

Alagoas. 

Concepção do Curso: apresenta os documentos que balizam o curso de EF; 

Gestão acadêmico-administrativa do curso: apresenta como o curso está 

constituído, por seus docentes, coordenador, e membros do colegiado e núcleo 

estruturante e suas atribuições; 

Missão do curso: aborda sobre os princípios e pretensão do curso;  

Pressupostos e princípios pedagógicos: aborda sobre a identidade institucional, 

e os pressupostos que a norteia; 

Objetivos do curso: Apresenta os objetivos gerais e específicos; 

Perfil do Egresso: apresenta que PEF pretende formar e sua inserção 

profissional; 
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Competências e Habilidades: identifica as competências e habilidades que o 

futuro profissional precisa adquirir para sua atuação;  

Estrutura Curricular: Processo Evolutivo das Alterações na MC, Coerência do 

Currículo com os Objetivos do Curso; MC; 

Atividades acadêmicas articuladas à formação: Atividades Acadêmicas 

Complementares (ACC), Atividades de Extensão, Monitoria, Atividades de 

Responsabilidade Social, Iniciação científica, Estágio Curricular Supervisionado, 

TCC, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS) no Processo Ensino-

Aprendizagem; 

Avaliação:  Sistema de Avaliação da Aprendizagem, avaliação institucional;  

Recursos e infraestrutura: Laboratórios, Infraestrutura de apoio; 

Política de atendimento aos discentes da IES: Forma de acesso a instituição, 

Secretária Geral de Alunos (SGA), Programas de Apoio Pedagógico e 

Financeiro, Atendimento Extraclasse; Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

Programa de Atendimento aos Alunos Portadores de necessidades 

Educacionais, Programas de bolsas de estudos, Acompanhamento ao Egresso; 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), Financiamento Universitário, Diretório 

Acadêmico /ou Centro Acadêmico, Representação dos Alunos nos Órgãos 

Colegiados, . Fórum dos Representantes de Alunos / Café com Diretor, Sistema 

de Ouvidoria/Fale Conosco, Inserção no mercado de trabalho; 

Home Page; 

Corpo docente; Coordenador, Critérios de seleção do docente, Titulação do 

corpo docente do curso, Regime de trabalho do corpo docente do curso; 

Experiência profissional do corpo docente, Experiência de Magistério Superior 

do corpo docente, Produção científica, cultura, artística ou tecnológica, 

capacitação docente; 

Biblioteca: Bibliografia Básica, Bibliografia complementar, Periódicos; 

Anexos: documentos que baliza o curso, como manual de TCC, manual de 

Estágio Profissional Supervisionado, Manual Geral de Laboratório, Regulamento 

de Monitoria, Ementário das disciplinas. 

MC 1 

Apresenta as disciplinas que pretende oferecer, divididos em disciplinas 

obrigatórias e optativa; 

Estágio Profissional Supervisionado; retrata o estágio curricular e sua 

distribuição; 

Atividades Complementares: Retrata a carga horária das atividades. 

MC 2 

Apresenta as disciplinas que pretende oferecer, divididos em disciplinas 

obrigatórias e eletivas; 

Estágio Profissional Supervisionado; retrata o estágio curricular e sua 

distribuição; 

Atividades Complementares: Retrata a carga horária das atividades. 
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APÊNDICE 5: ASPECTOS PRESENTES NOS PPC E MC DAS IES ANALISADAS 

 

 

ASPECTOS ANALISADOS NOS  
PPC E MC 

I* P/I* N/I* 

Objetivo do Curso 

IES 1 
IES 2 
IES 3 
IES 4 

  

Perfil do Egresso 

IES 1 
IES 2 
IES 3 
IES 4 

  

Competências e Habilidades para 
Intervenção profissional 

IES 1 
IES 4 

IES 3 IES 2 
 

Campo de Atuação 
IES 1 
IES 2 
IES 4 

 
 
IES 3 
 

Estrutura curricular IES 1 
IES 4 

IES 2 
IES 3 

 

Disciplinas obrigatórias 

IES 1 
IES 2 
IES 3 
IES 4 

  

Disciplinas eletivas 
IES 1 
IES 3 
IES 4 

 
 
IES 2 
 

Estágios 
IES 1 
IES 3 
IES 4 

 
IES 2 
 

 

Atividades Complementares 
IES 1 
IES 4 

IES 2 
IES 3 

 

 
              Legenda: I (Informado); P/I (Parcialmente Informado) N/I (Não informado) 
    Fonte: a própria pesquisadora 
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ANEXO 1: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIFESP 
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