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RESUMO 

 

Neste artigo analisamos a educação na área da saúde expressa em múltiplos olhares, seja na 

educação em saúde, seja na formação superior. O desenvolvimento deste trabalho possibilitou 

uma visão mais didática acerca da educação na/em saúde, a partir da concepção pedagógica 

problematizadora associada às metodologias ativas, já que fomenta uma aprendizagem 

participativa, crítico e reflexiva, voltada a construção de saberes, à transformação social. Tem como 

objetivo demonstrar a importância da educação problematizadora no ensino e serviço em saúde, 

tendo por base vivências no cotidiano do SUS, em que um dos principais resultados é a reflexão 

dos profissionais da saúde acerca da sua prática, em especial na educação na/em saúde, bem 

como o reflexo nas mudanças no cuidado em saúde, em especial na otimização do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

Palavras-chave: Ensino em saúde; Educação em saúde; Concepção problematizadora; 

Metodologias ativas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo traz uma reflexão acerca da articulação entre educação e saúde, associando as 

diferentes dimensões da educação em saúde, assim como as concepções e experiências das autoras. 

A educação em saúde inclui várias dimensões. Uma delas é a educação na saúde que 

aborda a formação de profissionais de saúde, outra abordagem é a  educação permanente destes 

profissionais, e também temos a educação em saúde voltada à população. Assim, cada uma destas 

abordagens tem sua historicidade, concepções pedagógicas e metodologias características, mas 

geralmente estão interligadas. 

Historicamente, tanto a saúde como a educação sofrem influências de acordo com o 

contexto econômico, político e cultural da sociedade, e aspectos de dominância sempre se 

fazem presentes. A pedagogia tradicional é um exemplo, pois se faz presente tanto na formação dos 

profissionais de saúde, como na educação permanente e na educação em saúde voltada para à 

população. Sendo uma pedagogia baseada na transmissão de informações e o aluno um ser 
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passivo, esta abordagem favorece a manipulação e manutenção do poder. 

Apesar de ainda predominar o modelo tradicional, após críticas e sistematização de 

novas concepções de educação, na saúde tem tido destaque a pedagogia da problematização, com 

uma abordagem crítico-reflexiva, participativa, reconhecendo o aluno como um sujeito ativo no 

processo educativo. Estas novas concepções é que orientam a educação popular em saúde, as 

metodologias ativas de ensino aprendizagem, assim como projetos educacionais como o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE). 

 

EDUCAÇÃO E SAÚDE NO CONTEXTO DO SUS: UMA ABORDAGEM TEÓRICA 

 

Ao falar-se de educação na saúde no Sistema Único de Saúde faz-se necessário 

compreender o processo educativo que vem sendo desenvolvido na área, em uma visão ampla, que 

envolva desde sua historicidade até as características do método e concepções pedagógicas 

adotadas. (SOBRAL & CAMPOS, 2012). 

Ao analisar-se na educação na saúde atual percebe-se que tal visão perpetuou-se ao longo 

dos anos, mantendo um ensino voltado a conteúdos a serem transmitidos, repassados, como se a 

aprendizagem do educando dependesse apenas do fator cognitivo. (SOUZA, 2011) 

A educação na saúde ao longo da história perpassa por um contexto de verticalização do 

saber, expressos em ações sanitaristas, cuja a base era a medicina curativa. O interesse de formar 

inquietações, inovações metodológicas ou mesmo transformações sociais tornavam-se 

secundarizados, nesse contexto. (SOUZA, 2011) 

Historicamente, a educação dos profissionais da saúde baseia-se no modelo flexneriano dos 

cursos médicos, que enfatiza os aspectos biológicos, fragmenta o saber, fortalece a dicotomia entre 

teoria e prática e desconsidera as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) (SOBRAL & 

CAMPOS, 2012). 

O método pedagógico adotado ao longo dos anos foi o tradicional, em que a principal 

característica centrar-se nas ideias, ou seja, o recebimento de informações. O ensino é expositivo, 

realizado pela transmissão. Na saúde é visualizado pela educação vertical e hierárquica, refletindo 

em uma formação individualista e pouco cooperativa (SOBRAL & CAMPOS, 2012). 

O método tradicional de ensino ganha ênfase após a revolução industrial, no século XIX, 

funcionando como ferramenta burguesia de manipulação e detenção de poder. A educação foi 

visualizada para ofertar conhecimentos básicos para o funcionamento do trabalho no sistema 
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capitalista vigente, além de disciplinar e pacificar as massas populares (SOUZA, 2011). 

A nível individual a aprendizagem é feita por absorção, memorização, formando um 

sujeito passivo, distanciando-o da co-relação teoria e prática, ou seja, da problematização da 

realidade. A nível social, conformismo, individualismo, descompromisso com a realidade, 

manutenção das desigualdades sociais (BORDENAVE, 1983). 

As críticas a pedagogia tradicional iniciam-se no século XX, exigindo-se uma formação que 

centre-se e valorize o educando como sujeito social e político, ganhando enfase na década de 60 em 

meio as lutas políticas. Nos anos 80, movimentos educacionais e na saúde intensificam as 

discussões acerca do ensino-aprendizagem. Paulo Freire, um dos maiores idealizadores de uma 

educação proativa, fomentando as discussões com a pedagogia da problematização (SOUZA, 

2011). 

A pedagogia da problematização parte da premissa de que o aluno precisa ser participante, 

ativo, crítico-reflexivo, em que identifique problemas, a fim de resolve-los, a partir de uma 

educação voltada a realidade do mesmo. A nível individual observa-se uma formação ativa, 

motivadora, lúdica, cooperação. A nível social tem-se o conhecimento da sua realidade, 

resolutividade, desenvolvimento integral, criatividade, criticidade, inquietude (BORDENAVE, 

1983). 

Articular saberes, dentro dos diversos cenários de aprendizagem, proposto pelo SUS, é 

contemplar o engendramento do ensino-serviço, teoria-prática e ação- reflexão-ação, na educação e 

orientação da formação para atuar na integralidade da atenção à saúde, na construção de vínculos 

nas relações entre profissionais e usuários na superação do modelo centralizador persistente 

(existente) até os dias atuais (LUCCHESE, 2010). 

O método tem ênfase no diálogo, por meio da troca de saberes, no desenvolvimento da 

aprendizagem pelo pilar educativo “fazer”, mediante a realidade do sujeito. Para Sobral & 

Campos (2012), “A metodologia ativa (MA) é uma concepção educativa que estimula processos de 

ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se compromete com seu 

aprendizado”. 

O desafio no cenário educacional na saúde é fornecer condições de um espaço democrático, 

dialógico, de trocas de saberes e experiências, ou seja, atuar no sentido de suprir as necessidades e 

os desafios atuais na formação. O desenvolvimento de uma educação mais inovadora propicia 

ambientes mais prazerosos e críticos de ensino-aprendizagem, em um processo de transição de 

uma educação técnica para uma educação proativa/dialética (ARAÚJO, 2013). 
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EDUCAÇÃO E EDUCAÇÕES: OS MÚLTIPLOS  OLHARES DA PRÁTICA 

EDUCATIVA 

 

A educação permeia direta ou indiretamente a vida de todos, pois a cada momento o ser 

humano desenvolve os pilares educativos-ser, conviver, fazer, saber-, em um continuo processo 

de aprendizagem com o outro. Não existe uma educação melhor que outra, essas se complementam, 

se enriquecem e quando contextualizadas estabelecem uma maior relação entre indivíduo-

sociedade (BRANDÃO, 2007; LIBANEO, 2007). 

A educação segundo Brandão (2007) “é o próprio modo de vida da sociedade, estabelecidos 

pela troca de saberes”, em que cada sociedade tem seu saber, bem como um tipo específico de 

educação a ser formada, daí a formação da educação ser considerada a partir da realidade humana, 

por meio da observação, do convívio, dos símbolos, das culturas, entre outros. 

Para Libâneo (2007), a compreensão da educação faz-se necessário remeter-se ao processo 

etimológico, na concepção histórico-social, a partir de linhas de discussões da mesma 

antropológica, sociológica, econômica, psicológica, biológica, entre outras. O direcionamento dado 

à educação se dará, dependendo do ponto de vista, ora como instituição social, ora como processo 

de escolarização. 

Na compreensão da educação não se pode distanciá-la das  representações, significados, 

práticas, entre outros aspectos fundamentais para sua compreensão, tais como a ideologia e a 

cultura. O educando pode ser um perpetuador de ideias pré-estabelecidas ou fomentador de 

ideias a serem construídas; o educador pode representar a construção do conhecimento 

(transformação social) ou mesmo a repetição do conhecimento (mantedor da exclusão/desigualdade 

social). A educação pode ser tanto livre quanto imposta, na primeira como um saber comum a 

todos coletivamente, na segunda a partir do saber controlado e perpetuador das relações de poder. 

(BRANDÃO, 2007; LIBÂNEO, 2007) 

A educação formal dá-se pela sistematização do saber, por meio das teorias pedagógicas, 

compreendendo regras, personagens (educando, educador), entre outros elementos para o seu 

desenvolvimento. A educação é produzida, praticada e reproduzida continuamente. Vive-se 

constantemente a educação ora ensinando, ora aprendendo, isso não quer  dizer  que  seja  de  

foram  refletida  criticamente.  Esta  representa  um  caminho        de propagação ao longo das 

gerações de crenças e valores, segundo o autor “reproduzir uma ordem social”. (BRANDÃO, 

2007) 

Várias concepções descrevem e discutem a educação em diferentes perspectivas. A 
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naturalista é considerada inatista, baseada no biológico e psicológico, sem transformação; a 

concepção pragmática corresponde a correlação do indivíduo ao meio social, em que a educação é o 

próprio processo de desenvolvimento); a espiritualista faz referencia ao aperfeiçoamento do 

processo inteiro (LIBÂNEO, 2007). 

A concepção culturalista tem por base a cultura, a transmissão de valores e 

aprendizados culturais da sociedade; a ambientalistas considera como eixo norteador o ambiente 

externo o eixo de atuação educativa, uma imposição, perpetuado por gerações, destacando-se 

nessa o behaviorismo, a educação por meio do comportamento; e a interacionista verifica-se s a 

influencia psicológica e biológica na educação, interação individuo e meio social (LIBÂNEO, 

2007). 

A concepção histórico-social, tende a propiciar uma educação com o foco nas relações 

sociais, de uma forma a desenvolver uma educação mutável, não voltado aos interesses das 

relações de poder, crítica e questionadora da atual realidade, considerando a promoção e 

desenvolvimento integral do indivíduo. Nessa a educação tem um foco: o contexto social, em que o 

conceito de educação é direcionado ao processo educativo, prática educativa e atividade 

educacional, bem como aos cuidados, ao desenvolvimento dos educandos a partir de seu meio 

social (LIBÂNEO, 2007). 

Necessita-se de uma educação para todos, mas uma educação com  compromisso social, em 

que os interesses individuais sejam vencidos pelo coletivo. Uma transformação para todos e com 

todos, que os governantes desenvolvam a política para a melhora da população, da sociedade como 

um todo (BRANDÃO, 2007). 

 

MÚLTIPLOS OLHARES DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A saúde, enquanto campo do saber, ao longo da história se articulou com a educação, pois 

percebeu que apenas técnicas apuradas de diagnósticos, procedimentos cirúrgicos e tratamentos 

não conseguiam dar uma resposta adequada às questões de saúde da população. 

Assim, a saúde começou a buscar também os saberes da educação como um importante 

aliado para superar os problemas de saúde. 

No Brasil, as ações de educação em saúde tem início nas primeiras décadas do século XX 

através de campanhas sanitárias e da expansão da medicina preventiva para as regiões mais 

afastadas com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). Estas ações tinham 
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formato autoritário, tecnicista e biologicista, em que as classes populares eram tratadas como 

incapazes de iniciativas próprias (GOMES e MERHY, 2011). 

Assim, de acordo com Vasconcelos (2007), diferentes concepções e práticas marcaram a 

história da educação em saúde no Brasil, no entanto até a década de 70 predominou um tipo de 

educação voltada para imposição de normas e comportamentos considerados corretos pelas elites 

políticas e econômicas do país. É a partir da década de 70 que emergem novas experiências de 

educação em saúde, a educação popular. 

A educação popular critica a concepção prevalente por muitos anos na educação em 

saúde no Brasil, a concepção positivista, que vê a educação em saúde de forma reducionista, em 

que as práticas são impositivas, prescritivas de comportamentos ideais distantes da realidade dos 

indivíduos, os quais são considerados passivos das intervenções, geralmente preconceituosas, 

coercitivas e punitivas (PEDROSA, 2007). 

A educação popular surge inspirada nos conceitos sistematizados por Paulo Freire, e após 

ampla produção de conhecimentos e práticas na área da saúde surgiu o termo educação popular 

em saúde. (GOMES e MERHY, 2011). Neste contexto “afirma-se a educação em saúde como 

prática na qual existe a participação ativa da comunidade, que proporciona informação, educação 

sanitária e aperfeiçoa as atitudes indispensáveis para a vida”. (BRASIL, 2007, p. 13) 

Assim, diante de variadas práticas de educação em saúde entende-se que dependendo do 

momento histórico cada uma tem sua importância, assim como seu objetivo. Desta forma, faz-se 

necessário um processo educativo que valorize os saberes populares, que respeite a autonomia, 

que incentive o diálogo e a participação, pois este sim favorece um aprendizado significativo, que 

problematiza a realidade e busca formas coletivas de superação. 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PROBLEMATIZANDO AS VIVÊNCIAS 

 

Uma análise sobre as ações do PSE num município do Tocantins 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação 

foi instituído em 2007 sendo uma ação intersetorial que reconhece a escola como um espaço de 

relações com potencial para o desenvolvimento do pensamento crítico e de ações que possam 

interferir nas condições de saúde (BRASIL, 2011). 

As práticas em educação e saúde devem considerar os diversos contextos com o objetivo 
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de realizar construções compartilhadas de saberes sustentados  pelas histórias individuais e 

coletivas, com papéis sociais distintos – professores, educandos, merendeiras, porteiros, pais, mães, 

avós, entre outros sujeitos –, produzindo aprendizagens significativas e ratificando uma ética 

inclusiva. Desse modo, dimensionando a participação ativa de diversos interlocutores/sujeitos 

em práticas cotidianas, é possível vislumbrar uma escola que forma cidadãos críticos e informados 

com habilidades para agir em defesa da vida e de sua qualidade e que devem ser compreendidos 

pelas equipes de Saúde da Família (ESF) em suas estratégias de cuidado (BRASIL, 2011, p. 5). 

Percebe-se, portanto características da educação popular em saúde presente nos objetivos do 

PSE, porém, como operacionalizar esta concepção pedagógica se poucos profissionais de saúde 

têm conhecimento e formação a respeito? Sendo assim, o que vem acontecendo na realidade é a 

predominância de atividades clínicas no espaço das escolas. 

E as atividades educativas, quando são realizadas, em sua maioria não consideram os 

saberes dos escolares, a participação, o diálogo nem a problematização, ao contrário, geralmente 

possui um enfoque preventivo e impositivo de comportamentos, orientando normas e condutas 

“corretas” para a comunidade escolar com o objetivo de prevenir esta ou aquela doença. 

Considera-se que desta forma, os objetivos de autonomia, autocuidado e reflexão crítica a respeito 

da situação de saúde, não serão tão cedo conquistados. 

 

A arte de ensinar na preceptoria: um relato de experiência de metodologias ativas na saúde 

 

A experiência vivenciada no curso de Especialização em Educação na Saúde para 

Preceptores do SUS é uma reflexão crítica acerca da Educação na Saúde, em especial das 

práticas de preceptoria em saúde, voltadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). O emprego de 

metodologias ativas vem a reafirmar a formação superior na saúde, em especial no 

desenvolvimento de competências voltadas a educação na saúde e a educação em saúde, de 

forma interativa, lúdica, baseada no diálogo, na construção de saberes e na transformação 

social. 

O objetivo dessa formação é, entre outros, o de demonstrar a magnitude da associação das 

metodologias ativas na educação na/em saúde, em especial no desenvolvimento da mesma pela 

preceptoria, a partir de uma educação problematizadora, tendo como foco uma formação 

significativa, multiprofissional. 

O presente relato descreve a experiência vivenciada enquanto docente do curso de 
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Especialização em Educação na Saúde para Preceptores do SUS, do Instituto Sírio Libanês de 

Ensino e Pesquisa, no presente ano (2014). Tal educação é desenvolvida por meio de metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem, baseada na pedagogia problematizadora, sob inspiração de 

idealizadores como Paulo Freire. 

Trabalhar com metodologias ativas na docência é permitir ao discente  a reflexão crítica 

acerca da atuação na saúde, suas práticas de educação na/em saúde. É observado também 

maior aprimoramento da formação superior em saúde por meio do projeto aplicativo realizado 

pelos discentes. O envolvimento é ativo dos participantes, fomentando-se desenvolver práticas 

pedagógicas inovadoras na saúde e vivência de aprendizagem lúdica, construtiva e crítica acerca 

das práticas educativas em saúde no Sistema Único de Saúde. 

A experiência em se trabalhar com metodologias ativas vem a somar e fomentar reflexões 

teóricas e praticas na docência superior em saúde, a fim de construir um ensino- aprendizagem 

voltada à formação crítica e reflexiva, que propicie um perfil de profissional autônomo, criativo, 

capaz de intervir na resolução dos problemas, na construção de sua cidadania. 

 

PET-SAÚDE: Uma vivência na educação em saúde 

 

A educação em saúde são práticas interativas e coletivas que compõem a família, 

instituições, comunidades e grupos sociais para desenvolver a individualidade na atuação de um 

contexto social. 

Minha vivência na educação em saúde é em atividades desenvolvidas no PET-SAÚDE no 

bairro do Jurunas em Belém, que tem como uma das ações inter setoriais direcionadas para o 

fortalecimento das ações básicas e da vigilância em saúde, de acordo com os princípios e 

necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE), é destinado a 

fomentar grupos de aprendizagem tutorial no âmbito da Estratégia Saúde da Família,viabilizando 

programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais da Saúde, bem como 

de iniciação ao trabalho, estágios e vivências dirigidos aos estudantes da área, por meio do 

pagamento de bolsas. O PET-SAÚDE é direcionado às Instituições de Educação Superior 

(IES), abrangendo 14 cursos de graduação da área da Saúde, e às Secretarias Municipais de 

Saúde. 

Os resultados esperados pelos profissionais e bolsistas contribui para aumentar a capacidade 
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de percepção crítica das pessoas envolvidas na comunidade, provocando inquietações e, 

consequentemente mudanças no cuidado à saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No atual cenário histórico do país, o presente artigo discute e reconhece a importância da 

prática de educação popular em saúde na reorientação dos serviços de saúde pública, uma vez que 

percebe que apenas a disponibilização de informações em saúde, como é visto diariamente nos 

meios de comunicação em massa e nos vários impressos produzidos, não é suficiente para a 

superação dos problemas de saúde. 

Sugere-se que a educação no âmbito da saúde seja um espaço de trocas de saberes, 

experiencias, em que os profissionais da saúde estejam voltados a otimização dos serviços e 

ensino em saúde, valorizadas por gestores comprometidos e co-responsáveis nesse processo. 

A educação em/na saúde tem por base métodos educacionais e modelos de saúde 

conservadores, em que se expressa a verticalização do saber, a medicina curativa, dentre 

outras características que vem refletindo na formação individualista e competitiva do saber. 

As mudanças educacionais na saúde tem implicações no ensino-aprendizagem. A pedagogia   

da   problematização   surge   enquanto   método   pedagógico   que   favoreça     a participação 

ativo, crítico-reflexiva, com constante inquietação e otimização de mudanças sociais. No 

método ênfase é o diálogo, a troca de saberes. 

A concepção problematizadora associada as MA de ensino-aprendizagem criam condições 

necessárias aos desafios não só da atual formação superior em saúde, mas também ao contexto e 

necessidades do SUS. A inovação, a ludicidade, a criticidade, dentre outros favorece um espaço 

de ensino-aprendizagem mais proativo e dialético. Educar significa envolver representações, 

significados, práticas, entre outros aspectos do cotidiano sócio- cultural. 

A educação problematizadora contribui com novos conhecimentos e fomenta a ânsia de 

trabalhar novos saberes, numa troca continua de experiencias entre profissionais, usuários, 

estudantes, enfim por todos aqueles que direta ou indiretamente estão vinculados ao cotidiano da 

saúde, em especial ao Sistema único de Saúde. 
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