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~o progresso na saúde não deve 
ser jutgado meramente peta re 
dução de tazas de mortalidade 
ou pela prevenção de certas 
doenças. Boa saúde é um con
ceito positivo que envolve pro 
teção geral ao indivlduo con= 
tra a doença e a promoção de 
um estado geral de bem estar. 
Isto é reconhecido na ênfase 
crescente que está sendo dada 
petas administrações nacionais 
de saúde ao desenvotvimento 
saudável das crianças~ à edu
cação em saúde e à consciên
cia de ·saúde do públic~ à saú 
de mental e ao saneamento dÕ 
meio" 

Heatth Conditions - Report on 
the Social Situation - United 
Nations 



P H E F ~ C 1 O 

O presente trabalho é fruto de reflexões e in· 
quietações que resultaram de nossa experiência acadêmica 

no campo da Saúde ~Übllca. 

A complexidade dos problemas com 

tam os sanitaristas, acentuada em virtude 

desenvolvimento tecnolÕglco e clentfftco e 

mudanças que sofre o mundo contemporâneo, 

desafio para a criatividade humana e para 

tlvas de Interpretar os acontecimentos. 

qu·e se defro.!!_ 

do Impacto do 

das rápidas 

constitue um 

todas as tenta 

Nossa preocupação central foi a de delinear o 

perfil de uma nova categoria ocupacional, o Educador de 

Saúde PÚblica, que vem sendo preparada no Brasil desde 

1967 e cuja importância, na ãrea da Saúde Pública, Ji é 
plenamente reconhecida em vários pafses europeus e nos 

E.U.A., mas que s~ recentemente vem sendo introduzida na 

América Latina. Trata•se, pois, de uma tentativa de aná

lise mlcrosoclológlca do processo de profissionalização 

dos egressos do curso de Educação em Saúde PÚblica nos 

seus primeiros cinco anos de existência, e cuja formação 

-seguiu bisicamente modelos utilizados nos E.U.A. 

A anãl I se da problemática em que foi envolvido 

este grupd pioneiro, em seus esforços de Integração den

tro das atividades de SaÚde rúbllca, seguiu uma aborda• 

gem qual itativa-quantltatlva, utilizando-se esquemas de 

referência conceitual retirados da vasta 1 iteratura exls 

tente sobre Sociologia das Ocupações e das Profissões, 

que se mostraram pertinentes para as questões abordadas. 

Perifericamente, foram tentadas algumas Inter

pretações de caráter mais global lsante, uma vez que, me~ 

mo ao anal lsar-se um pequeno setor da realidade social, 

este não deve ser isolado do todo mais amplo. 
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Entretanto, es 11m1ta~Ões Inerentes ao mate

rial empTrtco ~~1etado, decorrentes dos Instrumentos de 

coleta de dados utilizados e da própria natureza da pro

blemática investlsad•• que envolve um complexo de vartâ

vels nem sempre passf~els de controle, determinaram a e~ 

ploração de apenas algucs aspectos relevantes da questão. 

Desejamos expressar nossos mais sinceros agra• 

decimentos a todos os co\egas Educadores de Saúde PÜbl i

ca que, dlspendendo horas preciosas de seu trabalho e de 

seu lazer, se dispuzeram a prestar as informações sobre 

as quais se baseou a nossa Investigação. Sem sua boa vo~ 

t~de e espTrito de colaboração não poderfamos ter real t

zado esta tarefa. 

~ Ora. Ruth Sandoval Marcondes, nossa orienta

dora, agradecemos não só pela assistência que recebemos, 

mas tamb~m pela oportunidade que nos ensejou de conhecer 

e vivenciar os problemas da Educaç~o em Sa~de PGblfca. 

~ Marlene Shlroma, que colaborou na coleta e 

tabulação dos dados, deixamos nossa a~miraç~o e agradec! 

mento pela seriedade e empenho com que realizou o seu t~ 

balho. 

~ Nelly Candeias o nosso reconhecimento pela 

paciência com que leu os originais e pela oportunidade 

que nos deu de partilhar de seus livros e de seu entu

siasmo pela Educação em Saúde Pública. 

A todos os colegas da Disciplina Educ~ção em 

.SaÚde PÚblica nossos sinceros agradecimentos pelas suge! 

tões e pelo apôio com que nos distinguiram. 

Agradecemos também a todos aqueles que, direta 

ou indiretamente, contrlbulram para a reallzaeão deste 

trabalho atravis do empristlmo 6e material b1b11opr~flco, 

de crTtlcas, sugestões e Informações. 

Somos gratas ainda ao Instituto Nacional de Es 

tudos e Pesquisas Educacionais, na pessoa de seu diretor, 

Prof. Ayrton de C~rvalho Mattos, cujo apõio financeiro 

permitiu a coleta de dados da presente Investigação. 
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N T R O C U Ç A O 

"Enquanto as sociedades pri
mitivas se mantêm coesas pe 
lo costume 3 semelhança e au 
toridade dos mais veZhos 3 a 
sociedade complexa é manti
da pela dependência mútua de 
grupos profissionais alta
mente especializados." 

Theodore CapZow 

As sociedades modernas caracterizam-se pela i~ 

teração de duas forças opostas. A primeira tende a uni

formizar os indivTduos e resulta do processo ·de indus

trialização e urbanização que criaram a sociedade de mas 

sas e de consumo. A segunda tende a diferenciar os indi 

vfduos devido i crescente divisão de trabalho que cria 

ramos de atividades altamente especializadas. 

Estes fenômenos dicotomizam a vida dos indivf

duos em duas grandes áreas- a ocupacional, caracteriza

da pela diferenciação de atividades e pela dependencia 

funcional e a não ocupacional marcada pela crescente ho

mogeneização de idéias, valores, padrões de comportamen

to e aspirnções. 

Assim o homem contemporâneo divide sua vida en 

tre duas esferas principais de atividades: as de traba

lho e as de ~azer. 

Nosso estudo focal izarã a primeira. O t r aba-

lho, apesar de absorver, em midia, menos de um terço do 

tempo dos adultos ativos, tem exigido a mobilização, ca

da vez maior, dos i nd ividuos "para atividades formaZmen-
f 1 ) 

te organizadas;n' que, em virtude doa1rsnço tacnológico, 

(1) HUGHES, E.C. The study of occupations. In: MER-
TON! R. et. aL ,. ed. ~i,~-~ tod~.X· New York, 
Bas!c. Books, 1959. p. 43""'3. 
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determinam o aparecimento de novas ocupações, transfor

mando a sociedade num conjunto de estratos organizados 

segundo o tipo de trabalho executado e o prestigio so

cial a ele atribuido. 

O trabalho representa um ponto central na vj 
da da maioria dos adultos do sexo masculino e de uma ml -
noria crescente de adultos do sexo feminino, competindo 

com o grupo familiar na determinação do.seu comportame.'! 

to e nos papéis que deverá assumir na trajetória da vi
da ( 2 ) , a 1 é m de c o n s t i tu 1 r - se no p r i n c i p a 1 e 1 o e n t r e a f a 

mTlia consumidora de bens e serviços e o sistema econô

mico que os produz. 

"O crescimento das atividades de serviço~ o 
desenvolvimento das atividades cientlficas~ o aumento 

d• categorias de empregados~ de técnicos do quadro de 
trabalhadores~ todos estes fenômenos convergem para a ~ 
msrgência de uma sociedade profissionatiaada, sinônimo 
da sociedade pós-industrial." (3) Esta caracterlza•se 

por sua dependência do conhecimento e habi lldade dos pr~ 

flsslonais especializados. Neste sentido, pode-se consl 

derar a sociedade Industrial como uma "sociedade profis 

sionatizadan< 4> na qual os prôprios profissionais eme! 

giram muito recentemente, atendendo às novas necessida

des sociais. 

Em 1841, segundo o Censo Britânlco,exlstiam 

431 ocupações e a maior parte da força de trabalho em
penhava-se na produção de alimentos e matirias primas. 

Um século mais tarde, o Dicionário Ocupacional do Censo 

Norte-Americano, apresentava 25.000 tTtulosde ocupaçae~ 
Este aumento vertiginoso causado pelo avanço tecnológi

co e cientffico, que expandiu as fronteiras do conheci

mento humano, gerou o que Mannheim(S) chamou de "desprg_ 

(2) MOO RE, W. E. Occupat i ona 1 soe i a 1 i za ti on. In: GOS 
Handbook of social ization theory and 
c h I cago t Rand, 1 971 • 

(3) 

(lt) 

(5} 

LIN, A.D. 
research. 

MAURICE, M. Propos sur )a sociologie des profes-
sions. Sociol.Trav. (2): 213-225, 1972. 

FREIDSON, E. Professlons in contemporary soclet~ 
Amer.Behav.Scient. ~ (4): 467. 1971. 

MANNHEIM, K. Man and society in an age of recons-
truction. New York, Harcourt, Brace & World, 
sldl p. 43. 
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porção geral no desenvolvimento das capacidades hUma
n«s", criando um descompasso entre as mudanças sacio

culturais ocasionadas por esta expansão e a capacidade 

do ser humano de adaptar-se às novas condições de vida. 

O incremento dos serviços sociais ou serviços correti· 

vos, que se observa neste período, teve o objetivo 

"aonseguir o reajustamento dos grupos e indiv{duos 
se perderam na imensidão da sociedade moderna" (6 ) 

de 

que 
pro-

curando atenuar as diferenças entre as diversas camadas 

sociais, principalmente nas zonas urbanas, onde a gran

de massa pouco tem usufruído do desenvolvimento da so

ciedade Industrial. Dentre estes serviços sociais dest! 

ca-se a Saúde Pública que, como veremos mais 

surgiu justamente neste período. 

adiante, 

As novas . ea~gorlas ocupa c I o na f s de se r v t ço tem s t 

do empregodas por grandes organizações, ne sue melorla pÚbl! 
cas, que possuem estruturas organizadas em hierarquias 

de habilidades, dominadas por uma ou algumas profissões 

mais antigas e de maior prestígio social, que reivindi

cam a habilidade definitiva em torno da qual todas as 

outras deveriam organizar-se e ser avaliadas. Desta for 

ma, segundo este modelo de estrutura piramidal, as ocu

pações mais recentes encontram sérias barreiras para a

tingir sua autonomia e para conseguir condições de tr! 
balho que lhes permitam utilizar o seu preparo técnico 

potencial, na medioa em que passam a representar mera 

ramificação ou especialização dentro da estrutura ocup! 

cional, com funções frequentemente ancilares. 

Em virtude da relevância destes fenômenos 

Para a compreensão da sociedade contemporânea, os estu

dos sobre as ocupações passaram a destacar-se na lltera 

tura sociológica atual que procura esclarecer, não ape

nas o processo de profissionalização em si, mas também 

suas relações com os sistemas sociais dentro dos quais 

se desenvolve e ocasiona mudanças. 

(6) MANNHEIM, K. op. cit. (5). p. 352. 
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OCUPAÇOES E PROFISSOES 

Segundo Hughes(7) a "divisio de trabalho~ um 

dos processos sociais mais importantes~ encontra uma das 
suas e~pressões mais alaras nas ocupações. ... Uma ocu 
paçio~ em essência~ não é um conjunto particular de ati
vidades; é parte de um indiv~duo em qualquer sistema de 
atividades em funcionamento. O sistema pode ser grande 

ou pequeno, simples ou comple~o • .•• A lógica da divi

são e combinação de atividades e funções em ocupações e 
de sua alocação a vários tipos de pessoas em qualquer sw 

tema não deve ser considerada como evidente~ sendO em 
qualquer caso~ algo a ser descoberto." 

Caplow define a ocupação como "um padrão de 
atividades com um valor de mercado, que o indivtduo exer 

ce de forma regular~ a fim de ganhar a vida." (8) 

Ocupação, segundo Sal z {9), é uma atividade es 

pecífica, relativamente continua que permite ao indiví

duo ganhar a vida e manter um status social• definido. A

brange três nfveis: tecnológico, incluindo as operações 

manuais e mentais especfficas envolvidas na execução do 

trabalho; econômico, representado pelo rendimento prod~ 

zldo por uma ocupação e social, correspondendo ao prest! 

gio ligado a uma. pessoa ou grupo em virtude de sua ocu 
-peçao. 

-Dentre as diversas ocupaçoes que se multlpl! 

caram desde a Revolução Industrial, as que tem apresent~ 

do características mais ou menos homogêneas são as pro-

(7) 

( 8) 

(9) 

Apud CAPLOW, T. Elementary sociology. 
Cl iffs, Prentice Hall, 1971. p. 367. 

CAPLOW, T. op. cit. (7) p. 366. 

SALZ, A. 
social 
v. 11. 

Occupation. In: ENCYCLOPAEDIA 
sciences. New York, Macmi11an, 

Englewood 

of the 
1963. 
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fissões que se desenvolveram a partir das Universld~des 

Medievais e que, ainda na atualidade, tem servido como 

modelo para o estudo do processo de profissionalização. 

As profissões, segundo 8ecker(lO), devem ser 

consideradas "como ocupações que tivel'am sufiei#nte opo!:_ 
tunidade pal'a adquil'i%' e presel'Va%' no mundo atual do tl'a 
balho a pl'opriedade de um tltuto honorlfico." 

Carr-Saunders e Wllson(l 1) definem profissão 

como "uma vocação baseada num tl'einamento intelectual pl'~ 
longado e especializado que pel'mite pl'estar um serviço 

detel'minado." 

Greenwood(l 2) considera profissão "como um 

grupo organizado em constante intel'ação com a sociedade~ 

que dâ fol'ma à sua matl'ia~ e~ecuta suas funções sociais 
atl'avés de uma rede de relações formais e informais e 
c%'ia sua própria sub-cultura, e~igindo ajustamentos a ela 
como pré-requisito pal'a o sucesso na cal'l'eira." 

W.J. Goode(l 3 ) afirma que "cada pl'ofissão 

uma comunidade sem localização flsica e, como as outl'as 
comunidades~ com uma acentuada imigração, cujos ~niciado 
l'es l'aramente estão ligados por laços familiares com a 

-geraçao presente. tr 

Glaser(l 4) define profissão como "um col'po 

coeso e autônomo de pessoas tl'einadas que tl'abalham em 

beneflcio do pÚblico~ baseado no conhecimento cientlfico 

aplicado. " 

(10) BECKER, H. apud M. Maurice op. cit. (3) 

(11) CARR-SAUNDERS, A.M. & WILSON, P.A. The professior&. 
Oxford, Clarendon Press, 1933. p. 478. 

(12) GREENWOOD, E. Attributes of a profession. Soe. 
Work l= 45-55, 1957. 

(13) GOODE, W.J. Community withln a community: The 
professions. Amer.J.Sociol. 22: 194-200, 1957. 

(14) GLASER apud ARNOLD, M., ed., Administering 
health systems. New York, Aldine-Atherton, 
l970. p. 40, 
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Para Moore(l5) proftssão é "uma ocupa.ç.â.o cu 

Jos membros criam e utitiaam de modo e%pl~cito um conhe 

cimento geral~ acumuladO sistematicamente~ na solução 
de problemas apresentados por uma clienteta (indivlduos 
ou coletividades). 1' 

Captow(l 6 ) considera que "a pztofissão é uma 

ocupaçao que monopoliza um agl'egado de ativi-dades de 

trabalho relacionadas entre si e baseadas em um largo 
coztpo de conhecimentos abstratos~ permitindo considerá
vel arb~trio ao praticante e tendo sérias consequências 

sociais." 

Estas definições consideram diferentes as

pectos. Becker enfatiza o fato das profissões gozarem 

de maior prestTgio social; Carr-Saunders ressalta a im 
portância do treinamento Intelectual e Goode considera 

a participação em uma comunidade, que envolve um senso 

de identidade comum, participação em um conjunto deva

lores, semelhança de papéis desempenhados, 1 inguagem c~ 

mum e uma sujeição ao poder da comunidade. As defini

çaes de Glaser~ Moore, Caplow e Greenwood ressaltam, en 

tre outros aspectos, o papel social de profissão e a 

função desempenhada na sociedade consumidora de seus ser 

viços. 

Estas últimas, além de permitirem uma visão 

mais ampla e inclusiva dos grupos profissionais, pres

tam-se para a análise das proflssaes ditas "de serviço~ 
cuja compreensão exige que se considere especialmente, 

o sistema social mais amplo,dentro do qual se desenvol

vem. to caso da Saúde Pública e, particularmente, da 

Educação em Saúde Pública que surgiram em resposta aos 

problemas criados pela civilização urbano-industrial e 

que tem reformulado seus objetivos a partir das necessL 

dades criadas pelas mudanças de condições de vida das 

sociedades contemporâneas. A Educação em Saúde PÚblica, 

(15) MOORE, W. The professlons: roles & rules. New 
York, Russel Sage Foundation, 1970. p. 53·54. 

(16) CAPLOW, T. op. cit. (7). p. 401. 
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segundo Rosen, "preocupa-se,~ em úttl.ma análise,~ éoll'i o 
processo de mudança social que diz respeito# basicamen

te# ao comportamento humano e às suas alterações,~ visa~ 
do a melhoria e a promoção da saúde individual e comuni 
tária. ,(l 7) 

Ao se examinar as definições acima arrola

das observa-se, que, apesar de todas apontarem aspectos 

importantes para a caracterização das profissões, nenh~ 

ma delas abrange todos os elementos necessáriospara uma 

delimitação mats precisa do que seja uma profissão. Es

tes elementos, a nosso ver, sao os seguintes: 

1. uma area de conhecimentos e técnicas; 

2. um sistema de treinamento especializado 

ou de socialização profissional; 

3. um sistema de controle do desempenhopr~ 

fisslonal; 

4. uma área ôe aplicação dos conhecimentos 

e técnicas especializadas; 

5. um mercado consumidor para os serviços 

especializados; 

6. objetivos sociais que visem o bem estar 

dos indivTduos e da comunidade. 

Com base nestes aspectos, profissão será d~ 

finida como uma ocupação socialmente reconhecida cujos 

membros, previamente submetidos a um processo de treina 

mento especializado, utilizam de maneira sistemática e 

controlável um corpo de conhecimentos, visando a solu

ção de problemas apresentados por grupos ou indivTduos, 

na procura ·de melhores nTveis de bem-estar individual e 

comunitário. 

Historicamente, as primeiras ocupaçoes a a

tingirem a posição de profissão foram a Medicina e o Di 

(17) ROSEN, G. Evolving trends in health education. 
Can.J.Publ.Hlth. E (12): 499-506, 1961. 
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relto. Estas, segundo Parsons(lS), "forma~am o quadr~ 
dentro do qual um sistema mais elaborado de profissões 

aplicadas começou a p~otiferar", constltuindo-s& m mais 
Importante mudança ocorrida no sistema ocupacional das 

sociedades modernas. 

O complexo ocupacional chamado profissão t! 

ve suas origens nas Humanidades e nas Ciêncras Naturais 

e Sociais que, por sua vez, ao se centralizarem nas Unl 

versldades, deram origem aos institutos universitários 

que se dedicam às discip1 inas intelectuais e aqueles 

que objetivam a aplicação prática destas dlscipl inas. 

Dado o acúmulo de conhecimentos, a necessidade de um 

treinamento relativamente prolongado a nfvel unlversit! 

rio e a especialização por áreas de conhecimentos, esta 

beleceu-se o monopólio de determinadas atividades que 

visam uma divisão organizada de trabalho e um preparo 

adequado para o desempenho eficiente destas atividades. 

Trata-se, pois, de um processo que começa a dominar o 
cenário contemporâneo e cujas consequências socaats a 

longo prazo são imprevtsrveis. Como afirma Wilensky(l9) 

"para entander o futuro do profissionalismo devemos com
preender a diversidade de orientações que prevalecem a-
tuatmente entre os homens com n~veis altos 
to e Zigar estas orientações aos atributos 

da ocupação e do ZocaZ de trabalho." 

de treinamen 
especificos 

Além disto, enquanto não houver o que 

Mannheim( 2o) denominou de "racionaLidade funcional.", en· 

tendida como coordenação da ação com referencia a um o~ 

jetivo definido, a Importância real dos especialistas'!. 

duzir-se-ã a intervenções parciais, muitas vezes contr! 

ditórias, impedindo que sua ação atinja os objetivos 9! 
rals que visam, em Última anâl tse, o bem-estar da comu

nidade. 

(18) PARSONS, T. Professions. In: SILLS, D.l., ed. 
lr.~~~~~tiona1 encyclopaedia of the social 
sciences. New York, The Macmillan Free Press. 
1968. v. 12 p. 536-546. 

(19) WILENSKY, H. The professionalization of every· 
one? Am.J.Soc., 70: 142-46, 1964. 

120} MANNHEIM, K. op. clt. (5) p. 54. 
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Uma das funções da institucionalização da 

profissão é proteger o cliente desinformado da ação Im

própria ou irresponsável do profissional e, em contra

partida, proteger o profissional das exigências impró

prias da cl tenteia, isto é, delImitar e ajustar as ex

pectativas dos profissionais e da clientela. 

Além disso, a institucionalização da profi~ 

são constitui uma forma de equilibrar interesses, nem 

sempre çompatfveis, do grupo profissional e da organlz! 

ção que o emprega, considerando que a força de trabalho 

proflssionalizada tende a estar cada vez mais vinculada 

a organizações e a afastar-se progress!vamente do tradi 
clonal modelo liberal autônomo. Wilensky( 2 l) afirma qu; 

na burocr-atização ameaça o ideal de serviço ainda mais 

do que a autonomia", o que poderia criar distorções pr~ 

fundas nas profissões ditas "de serviçon. Estes aspec

tos talvez expliquem, em parte, a crescente profissio

nalização da força de trabalho, gerando o fenômeno que 

este autor denoml nou de "a profissionalização de to
dos11<22). 

A especialização ocupacional, que na atual.!_ 

dade tem atingido nTveis nunca alcançados em nenhum ou

tro momento da história da humanidade, é o produto con

junto de virias forças. Segundo Moore( 2 3) este fenômeno 

é devido "ao crescimento da popuLação e das organiza

ções de trabalho; à crescente complexidade técnica e e
conômica e à interdependência socials que resulta numa 

demanda de novos bens e serviços; à expansão do supri

mento coletivo de conhecimentos úteiss tornando a comp~ 
tência de qualquer- individuo ou ocupação cada vez mais 

fracionada." 

(21) 

(22) 

(23) 

Wl LENSKY,. f:l. 

WILENSKY, H. 

MOORE, W. 

op. cit. (19). 

op. cit. (19). 

op. cit. (15). 
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Este fenômeno é particularmente acentuado 

nos paTses em desenvolvimento, onde a demanda maior de 

profissionais se concentra na área da Medicina, Engenh! 

ria e Saúde Pública, em virtude da incorporação de no 

vas técnicas de produção de bens e serviços. No caso do 

Brasil verifica•se que entre 1940 e 1968 o número de a

lunos matriculados em Faculdades de Engenharia e de Sa~ 

de (incluindo Medicina e Saúde Pública) sofreu uma ex

pansão notável. No primeiro caso, passou de 177 matric~ 
lados em 1940 para 5.589 em 1968. No mesmo período, pa

ra o caso de Medicina e Saúde Pública, passou de 186 P! 
ra 1.345.<24 ) 

Apesar da crescente participação dos profi! 

sionais na força de trabalho, a incorporação não tem sl 

do feita em igualdade de condições. Em termos de pres

tTgio, r~nda e poder, alguns grupos t~m sido privilegi~ 

dos, alcançando mais rapidamente do que outros o status 

de profissão. Este fenômeno tem chamado a atenção dos e!_ 

tudfosos, em particular dos sociólogos, que t~m procur! 

do criar modelos expl tcatórlos através do delineamento 

da história natural das profissões. Wi1ensky( 2S) afirma 

que "e:ciste um processo t-ípico através do quat as pro

fissões estabelecidas atingiram seus objetivos: homens 

começam a e:cecutar seu trabalho em tempo integral e a 
reservar uma jurisdição; os conhecedores mais antigos 
das técnicas ou participantes do movimento começam a 

preocupar-se com os padrÕes de treinamento e da prática~ 

criam instituições de treinamento que~ se não são inst~ 

ladas de intcio nas Universidades~ fazem ligações acadê 

micas dentro de duas ou três décadas; as profissões co~ 

seguem sucesso promovendo uma organização mais efetiva~ 
primeiro local~ depois nacional. Em seguida~ aparece a 

proteção legal do monopólio da habilidade. Por fim~ ado 

ta-se um código formal de ética." 

( 2'•) 

(25) 

O ENSINO superior em São Paulo, 
---quisas Econômicas. S. Paulo, 

55 lmimeografad2! 
WILENSKY, H. Op. cit. (19). 

I n s t i tu to de P e s 
1969-70. p. 41--
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Na realidade o que se observa, entretanto, 

é uma variabilidade mutto grande na sequêncta dos pas

sos seguidos. Algumas ocupações, ao trilharem o comple

xo caminho da profissionalização, passaram por todas e! 

tas etapas, nem sempre na ordem proposta por Wilensky, 

não tendo, nem por Isso, alcançado o reconhecimento pl~ 

no da sociedade. Outras, sem ter passado por todas elas, 

conseguiram êxito mais completo. (o caso das profis

sões histórlcamente reconhecidas como a Medicina, o Di
reito e o Sacerdócio. 

Outras ocupações, por sua vez, estão em fa· 
se de desenvolvimento e continuam em sua trajetória as

pirando o status de profissão. Estes fatos sugerem que 

a operacional ização do conceito de profissão deve ser 

feita ao longo de uma escala que permita local Izar o es 

tágio de profissionalização em que se encontra uma de

terminada ocupação e que atenda aos requisitos mTntmos 

que a definem como aspirante ao status de profissão. 

oar concordarmos com Moore( 26 ) ao afirmar 

que a pro f i ss i o na t i zação das ocupações deva s.er "consi

de~ada como uma escala e nao como um aglome~ado de at~i 
butos". A tentativa de se delinear uma hist6ria natural 

das profissões não é "nem empi~icamente cor~eta nem teo 

ricamente convincente"(27) pois é um fenõmeno que varia 

no tempo e no espaço, segundo os sistemas sociais den

tro dos quais se desenvolvem. t o caso, por exemplo, da 

Advocacia no Brasil, tradicionalmente prestigiada mas 

que, nas Últimas décadas, em vista das transformações 

do sistema econômico, produtor de bens e serviços e das 

intervenções na area educacional tiveram seu campo de ! 
ção restringido pelo aparecimento de novas ocupações, 

tendo sofrido, em consequência, um rebaixamento de seu 

prestígio e, consequentemente, de poder e de renda. 

(26) 

(2 7) 

MOORE, W. 

GOOOE, W.J. 

op. cit. (15). 

op. cit. (13). 
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Considerando a existência de um processo de 

profissiohai izaçãó dinâmico, ccmplexo e pouco conhecido 

e ~uja comprovaç&o e~pfriea aihda é multo i lmitada, 

Etzioni (28 ) distingue dois grahdes grupos. Os proflssi~ 
nals, aglutinando profissões tradicionalmente reconheci 

das, que exigem um treinamento relativamente longo (5 
ou mais anos de estudos em escolas de nf~el superior), 

cujo conhecimento é criado ou aplicado e apresentando o 

seu trabalho maior grau de autonomia e sendo seus mem

bros predominantemente do sexo masculino. E o caso dos 

Médicos, Engenheiros, Advogados e Dentistas. Os semi-

-profissionais, que aglutinam um grande número de pro

fissões novas, exigindo um treinamento mais breve, cujo 

conhecimento é apenas transmitido, com um campo de tra

balho gozando de menor autonomia e cujos membros são,em 

grande parte, do sexo feminino. ~ o caso da Enfermeira, 

do Assistente Social e do Professor Primário e Secundá-

rio. 

Tal dicotomia, apesar de constituir-se num 

modelo descritivo Útil no estudo das profissões, deve 

ser utilizado com reservas, na medida em que, em~irica

mente,as distinções não se apresentam tão nTtidas, vis

to que a autonomia profissional tem sofrido alterações 

profundas no cenário contemporâneo, mesmo em profissões 

que têm sido utilizadas como modelo de autonomia, que é 
o caso da Medicina( 29). Entre os critérios de caracteri . -
zaçao, o tempo do treinaffiento~ parêce frágil considera~ 

do-se que, mesmo nos casos da Medicina e Engenharia, e

xiste uma acentuada tendência a reduzir o tempo de per

manencia nos institutos de ensino superior (como o caso 

da engenharia operacional), enfatizando-se, em vista da 

rápida obsolescencia do conhecimento, a importância da 

(28) ETZION!, A. The Semi-Professions 
ganization. New York, The Free 
XV I. 

and their Or
Press, p. V-

(29) Este fenômeno é analisado por DONNANGELO, H.C.F. 
O médico e o mercado de trabalho. São Paulo, 
1972 Tesede Doutoramento. Faculdade de Medi 
cina, USP 
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educaç;o continuada, da reciclagem e do "in-se~~ice t~ai 

ning", como formas de manter o profissional atual Jzado e 

apto para atender as novas necessidades de seu trabalho. 

Por Último, deve-se chamar a atenção para a predominância 

do sexo masculino nas chamadas profissões, como um dos 

critérios de distinção. Até o momento, nas sociedades ur 

bano-industriais, o sexo feminino tem tido a função de 

"e~értcito de ~eserva" de mão de obra, sendo convocado P! 

ra atividades de menor prestfglo social por causa do pa• 

pel tradicionalmente subalterno que têm desempenhado no 

mercado de trabalho e na sociedade mais ampla. Nas Últi

mas décadas, entretanto, a tendência é para uma transfo~ 

mação radical. As mulheres têm, progressivamente, pene

trado em áreas de trabalho que até pouco eram exclusivas 

do sexo masculino e vice-versa, quebrando-se barreiras 

~reconceltuosas seculares e provocando desta forma mudan 

ças profundas nos sistemas sociais tradicionais. 

Em virtude das restriçÕes expostas optou-se 

por uma classificação menos sintética, que distingue qu~ 

tro grupos de proflss5es, assim caracterizados: 

Profissões estabelecidas - possuem uma área de conh~ 

cimentos e técnicas plenamente desenvolvidas e em 

constante aperfeiçoamento: possuem um sistema~ trel 

namento especializado altamente elaborado;possuem um 

sistema de cont~ole do desempenho profissional cons

tituido por cõdigo de ética profissional e por asso

ciações profissionais; possuem uma área bem definida, 

sobre a qual mantêm estrito monopÕlio de aplicação 

de conhecimentos e técnicas, área esta protegida por 

sanções legais; possuem um mercado consumidor bem or 

ganizado para os serviços especializados; possuem o~ 

jetivos sociais, que visam o bem estar 

possuem grande autonomia no trabalho. 

profissões estabelecidas são Medicina 

alguns ramos da Engenharia. 

da comunidade; 

Exemplos das 

e Direito e 

Profissões ;.cvas - ~ossccm uma 6>ea de conhecimentos 

e técnicas em desenvolvimento; possuem um sistema de 

treinamento especializado e elaborado, porém, sujei-
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to a constantes revisões; possuem um sistema de eon

trole do desempenho profissional constituido por as

sociações profissionais; possuem ~ma área relativa

mente definida ~e aplicação de conhecimentos e técnl 

cas, sobre a qual mantêm controle parcial; possu~m 

um mercàdo consumidor ~als ou Menos o~ganizado para 

os servl~os especiâltzadós; possuem.objetivos sociais 

que, direta ou iHdlretá~erite, visam o bem-~star ~a 
comunidade; possuem autonomia moderada no t~abaÍhb• 
Exemplo das profissões novas são certos ramos da En

genharia, Odontologia, QuTmica e Psicologia. 

Profissões Heterônomas( 30) aplicam conhecimentos 

e técnicas desenvolvidas por outras disciplinas; po~ 

suem um sistema de treinamento especializado em con~ 

tante revisão; podem ou não possuir um sistema de 

controle do desempenho profissional estruturado; po

dem ou não possuir uma área definida de aplicação de 

conhecimentos e técnicas, não mantendo controle so

bre ela; possuem um grande mercado consumidor poten

cial, porém restrito mercado real de trabalho por s~ 

frerem a invasão de seu campo de trabalho por parte 

de outras profissões ou ocupações; possuem pequena 

autonomia no trabalho. Exemplos de profissões heter~ 

nomas: Magistério, Enfermagem, Serviço Social, FI

sioterapia, Saúde Pública, Administração oo Empresas. 

• Pseudo-profissões aplicam conhecimentos e técni-

cas desenvolvidas por outras profissões, podemoo não 

possuir um sistema de treinamento especializado; não 

possuem um sistema de controle do desempenho profis

sional; possuem uma área pouco definida de aplicação 

de conhecimentos e técnicas, não mantendo sobre ela 

nenhum contrôle; possuem um grande mercado consumi

dor de seus serviços, porém, pouco organizado; nem 

(30) WEBER, H. The theory of social and economlc orga 
nlzation New York. Oxford University Press: 
1947 p. 250. 



• 1 5 

sempre possuem objetivos sociais que visem o bem es

tar da comunidade. Exemplos de pseudo-profissões: G~ 

rência de Vendas, Administração de Empreendimentos 

Co~erciais, Industriais e Agro-pecuários; Gerência 

de relaÇões lndu,ttials; DireÇão de enttdades educa• 

cionats. 

Por esta classificação dlstribulmos os difere~ 

tes grupos profissionais numa escala, na qual em uma das 

extremidades se localizam as profissões estabelecldas,que 

gozam de um prestfgio social relativamente alto, enquan

to na outra encontram-se aquelas ocupações que, apesar 

de compartilharem de alguns atributos caracterfstfcos ~s 

profissões não podem ser inteiramente consideradas como 

tal. De qualquer forma, trata-se de uma classificação 

que, considerando a din~mica dos sistemas sociais permi

te de acordo com as mudanças observadas, deslocar as oc~ 

pações de um grupo para o outro, ã medida que forem pre

enchendo os requisitos de um grupo profissional, como re 

sultado da organização do mercado consumidor e da própria 

estruturação interna do grupo profissional. 
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A EDUCAÇ~O EM SA0DE POBLICA~ SUAS ORIGE~S 

"Não pode havezt uma compreen 
são real da história da SaÜ 
de PÚbLica em qualquer pe= 
rtodo sem uma completa com
preensão da história socia~ 
poZltica e econômica daque
le pertodo em rela~ão com 
a situação da Saúde PÚblica 
contemporânea.n 

George Rosen 

As origens da Educação em Saúde PÚblica se con 

fundem com as da Saúde Pública, da qual é parte in

tegrante. 

A Saúde Pública surgiu a partir de um esforço 

do homem de proteger a si mesmo e a comunidade na qual 

v i v e. De . "' . IniCIO era ;rem grande parte emplrica e baseada 

nas observações em massa~ muitas das quais necesaariamen 
te grosseiras e incomptetas. 11 (3l) 

A Saúde Pública é, basicamente, fruto do desen 

volvimento de duas áreas. A primeira é a das ciências 

biomédicas que, através do desenvolvimento de técnicas 

laboratoriais conseguiram controlar, em grande parte9 

doenças infecciosas responsáveis por muitos dos agravos 

da saúde. A segunda diz respeito ao desenvolvimento das 

ciências humanas que focalizaram, entre outros, os probl~ 

mas relacionados com o bem estar das comunidades, cuja 

responsabilidade passou a ser assumida não só por grup~3 

particulares, mas também pelos poderes constituTdos, na 

medida em que se reconheceu, principalmente na Inglater

ra, França, Prússia e Estados Unidos, nos séculos XVIII 

---· - ~-'--- --~-------------

(31) SHEPARD, \~.P. et al Essentials of public health. 
Phi1adelphia, J. B. Lipplncott, 1952 p. V. 
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e X l X que na pro-teção e a praomo9ão da saúde e bem estal" 

dos cidadãos são consideraadas como uma das funções mais 
i.mporotan tes do Estado Moderno. 11 (3 2 ) 

f\ Revolução Industrial constituiu o agente 

catai izador do desenvolvimento da Saúde Pública, pois, a 

consequente urbanização do mundo ocldent~l foi um dos e!· 

timuladores da conscientização dos problemas de saúdedM 

populações, que assume proporçoes mais graves nas cama

das de baixa renda e cujo desajustamento social, provoc~ 

do pelas quebras dos padrões tradicionais da economia a

grária, incluía também problema de saúde. Como afirma 

Rosen< 33 ) "o pl"obZ.ema de saúde pÚblica era inerente à n~ 
va civiLização industl"iat.. O mesmo pl"ocesso que cl"iou a 

economia de mel"cado~ a fábl"ica e o meio Ul"bano model"no~ 

cl"iou também pl"oblemas de saúde que tol"nal"am necessál"ios 

novos meios pal"a a prevenção da. doença e a proteção da 

saúde. 11 A conjunção destes fatores, mais os conhecimen

tos cientfflcos disponrveis na área das ciências blomédi 

cas somados às preocupações de ordem social, polftlca, 

econômica e ética, foram as condições básicas para o su! 

gimento da Saúde Pública. "l medida que o sistema poli-ti 

co se tol"na mais democl"ático~ o serviço de l"esponsabit.i

dade pe Z.o bem estal" socia 7, torna-·se mais forte. A Saúde 

PÚblica liderou o movimento~ pois~ sentiu-se obrigada 

desde logo a tratar o meio ambiente e não apenas o indi

vtduo. Isto significou um sel"viço para a comunidade e nã; 
meramente para uma classe.u(3 4) 

Historicamente, podemos considerar Chadwlck co 

mo o propagador da idéia da viabilidade de se prevenir a 

doença. Convencido de que a saúde era afetada pelo melo 

(3 2) 

(33) 

(34) 

------··----
R OS E N , G . A h i s.!?. !.Y -~ f b u b 1 i c h e al!.!l 

H. O. Publiéations, 195 , p. ·17. · 
Ncw York, 

ROSEN, G. op. cit. (32). p. 201. 

MARSHALL, T.H. Professional ism and social pol icy. 
In: NOSOW, S. & FORH, W., ed., Hen, Work and· 
society. New York, Basic Books,-1962, p. 2'2b:. 
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ambiente flsico e social, redigiu em 1842 o "Report on 

an Inquiry into the Sanitary Condition of the Labouring 

Population of Great Britain", documento básico pera a 

moderna Saúde Pública. No mesmo período, surgiram em ou

tros pontos da Europa e Estados Unidos preocupaç~es sem! 

lhantes. E o caso de Pigeotte, na França, que documenta

va a existência de uma estreita relação entre doença e 

condiç5es de vida das classes economicamente menos prtv) 

legiadas. 

Passou-se, em seguida, a reconhecer com maior 

clareza que muitos dos problemas de saúde poderiam ser 

amenizados e mesmo resolvidos5 se fosse possfvel esclare-
' 

cer e moldar a opinião pública com os objetivos de criar 

padrões de comportamento compatfveis com·melhores nfveis 

de saúde. 

Como diz Rosen( 3S}, "estes esforços represent~ 
ram as primeiras formas de educação em saúde e organiza

çao oomunit&ria" que se pode observar nas origens dos m~ 

vimentos de reforma sanitária que agitaram o cenário eu

ropeu na segunda metade do século XIX. 

O movimento de Saúde Pública, Iniciado na In-

glaterra, atingiu rãpidamente a França, Bélgica, Prússia 

e os Estados Unidos. Em 1850 Semuel Shattuck apresentou, 

neste pais, um documento relevante para a Saúde Pública, 

no qual enfatizava a necessidade de se real lzarem levan

tamentos sobre causas de doenças e mortes, problemas de 

saneamento do meio, controle de alimentos e drogas, vacl 

nação antivariÕlica, saúde infantil, saúde mental, edu~~ 

ção em saúde e ensino de Medicina preventiva, prevendo, 

com rara lucidez, padrões de organização e prática de S~ 

de Pública. 

A legislação sanitária decorrente deste movi

mento pioneiro de Saúde PÚblica resultou da compreensão 

de que agraves zndêmicos e epidêmlcos,causados por condl 
- . . f • . d • ..... .ç çoes 1nsatss atortas o me:c ~m~12nte,a.ctevam diversa-

----------·----·-·----- ----·-- ----- -·· --·- .. 

(35) op. cit. (32). 
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mente as diferentes classes sócio-econômicas, porém, co

I ocavam em perigo toda a comunidade humana. Isto 1 evou a 

Saúde Pública a concentrar seus esforços nos problemas 

resultantes do inadequado saneamento do meio e da trans

missão de doenças infecciosas, responsáveis ambos pelas 

epidemias que assolaram a Europa e a América na segunda 

metade do século XIX e infeto do século XX. 

O movimento de Saúde Pública, que surgiu sob a 

égide do humanismo liberal, caracterizado pela preocup! 

ção com a melhoria das condições de vida e com a distri

buição equitativa dos benefTcios advindos do desenvolvi

mento cientTfico, limitou, de infeto, as suas interven

ções contra os agentes etiológicos responsáveis pelos a

gravos da saúde, sem preocupar-se com os aspectos compor. 

tamentals das populações que criaram condições desfavorª 

veis para a elevação dos níveis de saúde. 

Entretanto, desde logo, ficou patente que, ap~ 

sar dos progressos que se havia conseguido no campo do 

controle das epidemias mais comuns na epoca, havia uma 

gama de problemas de saúde muito mais complexa. Env~l

viam nao apenas conhecimentos de bacteriologia ou de sa

neamento do meio, exigindo a contribuição de outros pro

fissionais, além de médicos e engenheiros, para a sua s~ 

lução. Problemas como tuberculose, doenças venéreas, al

to Índice de mortal idade infantil, cuja incidência está 

diretamente ligada a estilo de vida e a padrões de com· 

portamento, passaram a exigir a intervenção de novos ca~ 

pos de conhecimento, notadamente das Ciências do Compor

tamento, que trouxeram à Saúde Pública uma visão mais a~ 

p 1 a e comp 1 e ta do se r humano como um todo integra do e não 

como mera soma de orgaos. 

Fatores econômicos, polTticos, sociais e huma

nitários começaram a ser considerados nos esforços para 

se conseguir melhores condições de saúde materno-Infantil, 

área que incluía grupos cuja vulnerabilidade era eviden

te. Os trabai~os desenvolvidos ~ost~2ram ser a educação 

um processo fundamental para o estTmulo de ação e de m~ 

dança de comportamento dos indivíduos e dos grupos. Para 

promover e saúde e prevenir a doença era necessário com-
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bater a deslnformação e a lgnorancia, além de oferecer 

tratamento médico. Esta ênfase, característica das pre~ 

cupações dos sanitaristas dos fins do século XIX, levou 

ao reconhecimento amplo da importância da Educação em 

Saúde como um dos principais instrumentos para a melho

ria da saúde das populações. 

De início, entretanto, os esforços neste sen

tido basearam-se mais no bom senso do que na metodologe 

científica. ~ o caso de iniciativas, como a do Departa

mento de Saúde de Nova York que, já em 1874, utilizava 

ampiamente a distribuição de folhetos explicativos so

bre problemas de saúde. Outro exemplo é o do movimento 

contra a tuberculose que gerou a produção de métodos e

ducativos, tais como exposições, palestras e campanhas 

publicitárias. As doenças venéreas que sofreram grande 

expansão durante a primeira Grande Guerra provocaram u

ma revisão crítica dos métodos educativos, obrigando as 

autoridades sanitárias da época a recolocar o papel da 

educação no seu contrôle em bases menos amadorTsticas. 

A medida que se ampliaram os conhecimentos de 

senvolvidos pelas ciências humanas, passou•se a dar 

maior Importância aos problemas comportamentais envolvi 

dos nas ações de Saúde Pública, propondo~se, durante a 

conferência patrocinada pela Organização de Saúde lnfa~ 

til, realizada nos E.U.A. em 191~, o termo "Educação em 

Saú. de " p a r a de f i n i r e s ta no v a á r e a . Os p r o f i s s i o na I s 

que se empenharam na estruturação desta disciplina pro

vinham da Medicina, Enfermagem, Ensino e Propaganda e 

sua contribuição forneceu os elementos básicos para a 

criação de um corpo sistematizado de conhecimentos eté~ 

nicas que permitiram delimitar paulatinamente um campo 

especifico de ação dentro da Saúde Pública. Já em 1924 

criou-se o primeiro curso de graduação em Educação em 

Saúde no Massachussets lnstitute of Technclogy, E.U.A., 

sob a responsabll idade de Clair Turner. 

Ao longo de seu desenvolvi~cnto a Educação em 

Saúde Públ ic~ tem reformulado seus objetivos, não só em 

função da própria Saúde Pública, mas também em virtude 

dos conhecimentos fornecidos pelo crescimento das Ciên-
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cias Sociais, da Educação e da Comunicação. Reconheceu~ 

-se, em virtude da análise Interdisciplinar dos fenôm~s 

ligados ao comportamento humano, que não bastava forne

cer Informações, mas que o essencial seria criar novas 

formas de comportamento. Além disso, Teconheceu-se • im

portância do trabalho na comunidade, uma vez que os indl 

viduos não devem ser considerados isoladamente e que ca

da "comunidade tem caracteristicas e necessidadea pró
prias . " ( 3 6 ) 

Criou-se assim uma nova concepçao de educação 

em saúde, diametralmente oposta àquela que caracterizava 

a sua origem: "o processo negativo de forçar os indivi

duos a agirem em beneficio de sua saúde foi substituido 
pelo processo positivo de educá-~os para assumir respon
sabilidade pela sua saúde pessoal~ da sua familia e da 
comun ida. de . ,.. ( 3 7) 

Atualmente a Educação em Saúde Pública encon

tra-se difundida por todo o mundo, tendo alcançado posi

ção de maior relevância nos E.U.A. Outros países, como 

Inglaterra, França, União Soviética, lndia, Iugoslávia, 

Filipinas, Chile, têm utili_zado a Educação em Saúde ex

tensivamente, num esforço de aumentar a eficiência dos 

serviços de Saúde Pública, tanto a nível das comunidades, 

como das agências de educação e de saúde. Daí ter a Edu

cação em Saúde PÚblica desenvolvido áreas especializadas 

como a Educação em Saúde na Escola e a Educação em Saúde 

Comunitária, passando a treinar profissionais específi

cos para aí atuarem. 

---------· --·-- -· - .. - .. -·--·~-·~----~ --··--.. 

(36) MARCONDES, Ruth S. Educação Sanitária em nivel 
nacional. S. Paulo, 1964. p. 11· Mimeografa-
do 

(37) MARCONDES, Ruth S. op. cit. (36) p. 12. 
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A EDUCAÇAO EM SAODE P0BLICA NO BRASIL 

No Brasil, como afirma Marcondesl38>, "a preo

cupaçao com a transmi&são de conhecimen~• sobre saúde 

remonta aos fins do séouto passado~ teDd8 sido ezpressa 
oficiatmente em vária~J -oportunidades." 

O primeiro passo para a coordenação de esfor

ços educativos tomou for~a com a criação do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, em 1920, que inclula os serv! 
ços de ''propagan{ia dos preceitos d~ Ai.giene gerat e edu

c4ção profilática das poputa9Ões do tnterior da Repúbli
ca." Em 1923 iniciou-se a organização do "Serviço de 
Propaganda e Educação Sanitária" junto ao Departamento 

Nacional de Saúde Pública. Em 1924, sob a lldernnça de 

Paula Souza foi criado um curso de Educadores Sanitários, 

no Instituto de Higiene de São Paulo, dando-se lnTclo a 

formação de recursos humanos especializados para e impl~ 

mentação da Idéia pioneira no Brasil, que reconhecia a 

Educação em Saúde como um componente essencial da Saúde 

Pública. Tornava-se realidade em noseo pais a constata

ção já legitimada em outros países, principalmente nos 

E.U.A., da Importância da Educação como parte integrante 
da Saúde Pública. 

Apesar das fases iniciais da educação em saúde 

terem sido auspiciosas no Brasil, seu desenvolvimento dê 

xou muito a desejar, não só por questões ligadas a pró

pria estrutura dos serviços de saúde, mas também pela i~ 

compreensão das funções da Educação· em Saúde e peta au

sência de uma política de saúde baseada nos princTpiosda 

Saúde Pública, que se apoia no trabalho multiproflssic

nal. 

·---- ......,_....__ ----- - ·--- ._._.,_...--~-----~ ·-----
(38) MARCONDES, Ruth S. op. clt. {36) p. 37. 
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A ausência de Escolas de Saúde Pública que foL 

massem sanitaristas responsáveis pelas decisões e fixa

çio de diretrizes dos serviços de saúde, a ausência_~. 

planejamento, de trabalho Integrado, enfim, de uma vtsão 

preventiva, tolheram o desenvolvimento da Educação em 

Saúde PÚblica, transformando-a num serviço suplettvo~co~ 

vocado ocasionalmente para certas atividades especfficas, 

em vez de ser um trabalho constante em todas as ações de 

Saúde Pública. 

Distorceu-se, ao longo dos anos, o papel do 

Educador Sanitário, encarado mais como um auxiliar do mé 

dlco, assumindo tarefas por ele delegadas. sem nenhuma 

autonomia e integração dentro dos serviços de saúde. 

Como afirmava o chefe dos serviços de lepra e 

sffili~, em carta dirigida à Comissão Técnica e Adminis

trativa da Faculdade de Higiene e Saúde Pública, em 1960 

"Assim nos Centros de Saúde e nos demais serviços onde 
trabaLham Educadores Sanitários~ as atividades destes a~ 
~tia:res se :resumem a serviços de auziZiar de enfermagem 
ou atendente~ tais como visitas domiciLiares~ preenchi

mento de fichas~ pesagem de erianças~ administração de 
t'e:rmÍ.fugos~ chamada de clientes~ etc. u(*) 

Com a criação dos cursos de Saúde Pública, re

conheceu-se a defasagem existente entre a Educação em 

Saúde Pública, tal como existia no Brasil, e as necessi

dades educativas geradas pelas novas concepções da Saúde 

Pública moderna. Diante de tal situação interrompeu-se a 

formação de Educadores Sanitários e passou-se a estudar 

a possibilidade da formação de um novo profissional, o 

Educador de Saúde Pública, aproveitando-se da experiên

cia bem sucedida dos E.U.A. e cuja formação seria Inte

grada ã dos demais sanitaristas. 

As primeiras tsntêtivas de uti1!zar o especia

lista em Cclúcãção em Saúde, como membro da equipe de Sa~ 

de Pública, foram feitas, com sucesso, pelo Serviço Esp~ 

(*) OfTcio dirigido ao C.T.A. da Faculdade de Saúde Pú
blica - USP 6/5/60. 
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cta1 de Saúde Pública, utilizando profissionais graduados 

em Faculdades de Saúde Pública norte-americanas. 

Por lnrctetlva do Prof. Rodo1fo dos Santos Mas

carenhas e da Profa. Ruth S. Marcondes que, desde 1960, 
vinham lutando pela ldil~ ~e iniciar o curso de Educaç~o 

em Saúde Pública junto à Faculdade de Higiene e Saúde Pú

blica da USP, este foi Infetado em 1967 naquela Faculdade, 

contando, para sua estruturação, com a assessoria da Ora. 

Lucy Horgen da Universidade de Carolina do Norte (E.U.A.) 
e com o apoio técnico da Organização Panamericana da Saú

de. 

O mercado consumidor deste novo especialista . 
e 

potencialmente grande, mas de fato ainda restrito,em gra~ 

de parte, aos serviços públicos, cujos responsáveis abso~ 

veram os ensinamentos e orientações da moderna Saúde Pú

blica, ou seja, promover a melhoria dos níveis de saúde 

das populações, conscientizando-as do fato que_a saúde d~ 

pende, em grande parte, da participação de cada indivíduo 

e de sua capacidade de assumir a responsabilidade pela ~a 

própria saúde, da sua família e da comunidade. 

O número de candidatos ao curso de Educação em 

Saúde Pública tem sofrido um incremento desde 1967, porém, 

a expansão do número de vagas não tem correspondido à de

manda crescente, gerando desta forma um deficit anual de 

profissionais que tenderá a aumentar rapidamente não só em 

função do crescimento da população brasileira, mas também 

da melhoria da qualidade dos serviços curativos e preven

tivos oferecidos pelas agências de saúde. 
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O EDUCADOR DE SAODE POBLICA 

"Em muitos aspectos o p~ofis 
sionaZ empregado em uma or= 
ganiaação burocrática é um 
homem marginaZ. moderno,; seus 
pés estão apoiados# sem mui 
ta seguranga~ em dois meios 
institucionais diferentes e 
parcialmente confZ.itantes." 

W. RichaJ:td Scott 

O presente estudo tem o Intuito de traçar a hl! 

tória profissional de um novo grupo ocupacional, os Edu

cadores de Saúde PÚblica, procurando explorar não apenas 

as caracterfsticas desta força de trabalho, mas princi

palmente suas condições de trabalho, seu desempenho pro-

f1sslonal, sua auto-Imagem, as barreiras que 

a adequação de sua formação profissional às 

da atual sociedade brasileira, a Imagem que 

encontram, 

exigências 

os outros 

grupos ocupacionais tem do Educador de Saúde Púb1ica,pr~ 

blemas de ajustamento ao trabalho na área da saúde públ! 

ca, bem como recolher subsfdlos para o aperfeiçoamento~ 

curso de Educação em Saúde Pública. 

Os dados empfricos em que se baseia a nossa in

vestigação foram obtidos (*) através de uma pesquisa rea 

11zada com Educadores de Saúde Pública formados entre 

1967 e 1971 pelo curso de Educação em Saúde Pública de 

Faculdade de Saúde Pública da U.S.P., única Instituição 

de nível universitário a preparar este profissional no 

Brasil atualmente. 

------·--------.. ~---- .... --,~--~--

(*) Agradecemos ao Instituto Nacional de Estudos e Pes
quisas Educacionais, na pessoa de seu Diretor, Prof. 
Ayrton de Carvalho ~attos, o apôio financeiro que 
permitiu a realização desta pesquisa. 
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Foram estudados 92,1t dos ~dv,edores d• Saade 
Pública(*) diplomados entre 1967e J971 (Tab. 1), tendo

·se utilizado as seguintes técnicas: 

Formulário (anexoll) cont~do perguntas abartas e 

fechadas. 

Observação participante nos locais de trabalho. 

Entrevista com alguns profissionais da área da Saú

de e Educação que trabalham ou não com E.S.P. 

1. Caracterização Geral do Gr_upo de E.S.P. Estudado 

A caracterização dos E.S.P. será feita segundo 
• (**) sexo, Idade, naturalidade, formação superior basica , 

exercício da profissão correspondente à formação básica, 

número e tipo de Instituições em que trabalhou antes de 

Ingressar no curso de Educação em Saúde Pública e tipo 

de atividades exercidas. 

Os E.S.P., como a maioria dos lndivfduosque tr!. 

balham na área da Educação, constituem um grupo majorlt~ 

rlamente feminino, apresentando uma Idade média de 36,7 
anos, média esta ligeiramente inferior para o sexo masc~ 

tino, 35,7 anos, quando comparada com a Idade média dos 

E.S.P. femininos que atinge 36,8 anos. A moda tocaliza

·se no grupo de 30 a 34 anos de Idade (Tab. 2). Apenas 

14,6% dos E.S.P. têm menos de 30 anos e 11% estão acima 

de 45 anos de idade. 

Considerando-se a formação básica, o grupo que 

apresenta idade média mais alta, 39,8 anos, é o dos Edu 

cadores Sanitários. Estes são enviados ao curso de Educa 

-----·--·---··----
( *) que serão designados no presente estudo como E.S.P. 

(**) O curso de Educação em Saúde Pública está aberto 
somente a portadores de diploma de curso superior, 
de preferência com alguma experiência de trabalho 
na área da Saúde e/ou Educação. 
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çio em Saúde PÚbltca em virtude de um convênio que as S~ 

cretarias da Educação e da Saúde do Estado de S. Paulo 

mantém com a Faculdade de Saúde PÚblica, com o intuito de 

preparar recursos humanos para atender às necessidades 

advindas da reestruturação daquelas Secretarias. 

Os Educadores Sanitários, -que já possuem uma lar 

ga experiência na área da Saúde, tinham por ocasião do l 

nfclo do curso de Educação em Saúde PÚblica, em 1967, no 
mfnimo 5 anos de formados, uma vez que o curso de Educa· 

ção Sanitária foi interrompido em 1961. 

A idade média dos outros profissionais é de 32,2 

anos, sendo que o grupo mais jovem é constltuTdo pelos 

que apresentam formação bãslca em Ciências Sociais, com 

uma média de idade equivalente a 31,8 anos. 

A Idade relativamente alta dos E.S.P. deve-se 

basicamente a dois fatores principais: o primeiro é que 

o curso de Educação em Saúde PÚblica é facultado apenas 

a portadores de diploma de curso superior: o segundo é 
que se exige alguma experiência de trabalho. Tal exigên

cia é comum a todos que pretendem Ingressar na Saúde Pú

blica, não apenas no Brasil, mas também nos E.U.A. 

Quanto à sua formação básica (Tab. 3)·, a mato

ria é constituida de Educadores Sanitários, 51,3,, segul 

da de Pedagogos, 15,8%, Cientistas Sociais, 8,5%, As

sistentes Sociais, 6,1%, Licenciados em Letras Neo-La• 

tinas 6,1%, profissões ligadas à Saúde (Odontologia, 

Enfermagem, Terapia Ocupacional, Veterinária e Farmácia) 

6,1%, licenciados em Filosofia, 3,7t e Medicina, 2,4L 

A relativa heterogeneidade da formação básIca 

dos E.S.P. não é um fenômeno observado apenas no Brasil. 

Coh~rt e colaboradores(39>, em estudo realizado com pro

fissionais de Saúde Pública nos E.U.A., entre os quais 

havia 22 E.S.P., constataram que estes últimos provinham 

-----------------~·-- -----· -----
(39) COHART, E.; WILLARO, W. & KORO, F. Educatlon of 

publlc health workers ~1.H1th.Rep., 70 (10): 
1.024, 1955. 
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de ~reas de formaç~o b~sica_a~ mais diversas, tais como 

Matemática, Ciências Naturais, curso• ligados i Saúde, 

Ciências Sociais, Humanidades e outras. 

A duração do curso correspondente à formação b! 

slca varia de I ano, no caso dos Educadores Sanit~rios, 

até 6 anos, no caso dos médicos, como se pode observar 

na tabela 4. 

Quanto ao exercfcio da profissão correspondente 

ao curso b~slco (Tab. 5), observa-se que todos os Educa

dores Sanitários exerceram a profissão sendo que,dos 42, 
71,4% ou 30 o fizeram por mais de 10 anos. Dos Cientis 

tas Sociais, apenas 1 tem mais de 10 anos de profissão, 

4 até 9 anos e 2 nunca chegaram a exercê-la antes de in

gressar no curso de Educação em Saúde PÚblica. Dos Peda

gogos, apenas 1 exerceu esta profissão por mais de 10 a

nos. Considerando-se o conjunto de Educadores de Saúde 

Pública estudados, observa-se que 13,4% exerceram sua 

profissão básica até 3 anos, 32,9% de 4 a 9 anos, 43,9% 
por mais de 10 anos e apenas 9,7% nunca a exerceram, o 

que resulta num tempo médio de exercfcto da profissão bá 

sica de 9,46 anos por indivqduo estudado. 

Cohart e co1aboradores( 40), analisando a expe

riência do pessoal que trabalha em Saúde Pública nos E. 
U.A., observàram, também, que poucos tndlvfduos ingres

sam na Saúde Pública no Infeto de sua carreira. Aproxim~_ 

demente 25% ·tinham, pelo menos, dez anos de experiência 

em outros campos quando de seu ingresso na Saúde Pública. 

Especificamente, dos que trabalham na ~rea da Educação 

em Saúde PÚblica apenas 14% não tinham tido nenhuma exp~ 

riência de trabalho anterior, 29% tinham de 5 a 9 anos, 

43% de 10 a 19 anos e 14% 20 anos e mais, o que dá um 

tempo médio de exercfcio da profissão básica de 7,4 ano~ 
valor este Inferior ao encontrado entre os E.S.P. por~ 

estudados; que atinge 9,6 anos em média. 

----------- -·---·-----~- --·-· --- - ----- ---
(40) COHART, E.; WILLARD, W.R. & JAMISON, E.F. Exper-

lence of publlc health workers Pub.H1th~~2·• 
1º- (11) 1955. 
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Analisando-se os tipos de Instituições em que 
trabalharam no exercTcto da profissão básica, verifica• 

•se que a maior parte atuou nos campos da saúde, educa• 

çio e serviço social ou numa combinação destas áreas. 

constituindo todas elas campos afins da Educação em Saú

de Pública e onde o E.S.P. exerce normalmente as suas a

tividades, não havendo, pois, deste ponto de vista, In

compatibilidade entre as duas atividades. As Institui• 

ções de educação e saúde absorveram o trabalho de ss.~% 

dos que chegaram a exercer a profissão básica (Tab. 6). 

Quanto ao local, a maioria exerceu suas atlvl-

dades no Estado de S. Paulo (82,~%) e 

Alagoas (5,4%), Minas Gerais (2,7%), 

(2,7%), Brasil ia (2,7%), Bahia (1,3%), 

Portugal (1,3%). 

os restantes em 

Santa Catarina 
Maranhão (1 ,3%) e 

Quanto ao tipo de ativida!es exercidas (Tab. 7), 

73% o fizeram em trabalho considerado concernente à sua 

formação básica, 21,6% em atividades concernentes enão 

concernentes e apenas 5,~% em atividades não concernen

tes. Este Último grupo é constltuldo por ~ Pedagogos, o 

que poderia indicar dificuldade em encontrar trabalho 

apropriado, talvez por incapacidade do mercado em absor 

ver o grande número de graduados nesta área. 

Aliás, esta constatação é reforçada quando an~ 

lisamos a formação daqueles que não chegaram a exercer 

atividades ligadas à formação básica (Tab. 5). Dois são 

graduados em Ciências Sociais, um em Letras Neo-Lattnas, 

dois em Pedagogia, um em Serviço Social e dois em Fi 

1osofia. 

2. O l~gresso ~uma N~pcupação 

No Brasil, como em todos os países em desenvo!. 

vlmento, a educação constitue uma das vias de ascenção 

social. Como afirma Hutchinson, "a formação universitá
ria está associada a muitas ocupações de alto prestlgio 
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eociat~ quando não 6 o único meio 
usmas."{ltl) 

meto de aaesso às 

No grupo estudado, com excessão dos Educadores 

Sanltãrlos, cujo curso só foi reconhecido como de nfvel 

universitário em 1959, ou seja, dois anos antes da inter 

rupção do curso, todos eram diplomados em cursos supe• 

riores. 

Portanto, se para os Educadores Sanitários ocur. 

so de Educação em Saúde Pública representou uma oportun! 

dade de legitimação de suas funções nas agências que já 

trabalharam e, neste sentido, um canal de ascenção so

cial, para os outros representou uma forma de reforçar 

uma posição já alcançada, em termos de prestfglo social, 

além de abrir novas possibilidades de trabalho. 

Para esclarecer estes aspectos levantados, ana

lisaremos separadamente a situação de cada um dos grupos 

profissionais. 

Como já Indicamos, o caso especfflco dos Educa

dores Sanitários é facilmente compreensfvel. Todos eles 

foram enviados, como comissionados, pelas agências onde 

já trabalhavam a fim de complementarem sua formação e e~ 

tarem aptos a assumirem novas funções, como decorrência 

da reestruturação daquelas agências. 

Quanto aos Pedagogos, apesar desta atividade já 

estar regulamentada e da demanda estar constantemente 

crescendo em virtude da expansão da rede escolar, o mer

cado de trabalho existente não é capaz de absorver todos 

os egressos de cursos de Pedagogia. 

Podemos observar que, dos 13 Pedagogos que fre

quentaram o curso de Educação em Saúde Pública, apenas 2, 

ou 15,4% trabalharam anteriormente em atividades concer

nentes à sua formação. Dos 11 restantes, 2 nun~a chega-

(41) 

------------------------
HUTCHINSON, B. Aspectos 

ria e status social em 
2 (4): 39, 1957. 

da educação universltá-
s. Paulo ~c~.Soc., 
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ea~am a trabalhar, 4 exerciam attvtdades n8o concernen

tes e 5 exerciam atividades concernentes e não concer

nentes (Tab. 7). 

Para os Cientistas Sociais a sltuaç8o é parec! 

da, com o agravante de não estar a atividade regulamen

tada e ser, em grande parte desconhecida a sua capaclt~ 

çio, tanto no setor pÚblico como no privado. Além dis

so, a produção anual de graduados é multo superior à de 

manda do mercado de trabalho nas atuais condições, e o 

próprio mercado é muito instável, na med·tda em que ofe

rece oportunidades de trabalho temporário. Assim, ape

sar de 42,9% terem exercido atividades concernentes i 
sua formação, este dado deve ser apreciado dentro das 

ressalvas levantadas. 

No que diz respeito aos Assistentes Sociais, é 
uma atividade regulamentada e conta com um mercado de 

trabalho estruturado, tanto no setor público, como no 

privado, capaz de absorver grande parte dos graduados. 

Dos 5 que frequentaram o curso de Educação em Saúde Pú

blica, apenas 1 nunca exerceu a profissão, tendo-o fel• 

to, os 4 restantes, em atividades concernentes. 

Em relação aos graduados em Humanidades, ou se 

ja, Letras Neo-Latlnas e Filosofia, é sabido que o mer

cado de trabalho i bastante restrito, apesar ~a expan

são do sistema educacional do primeiro e segundo grau. 

Dos 8 incluidos em nossa investigação, 3 nunca chegaram 

a exercer o magistério, 1 o fez em atividades concerne~ 

tes e 4 exerceram temporariamente o magistério. 

Na categoria "Cursos ligados à Saúde" foram a· 

grupados 1 Veterinário, 1 Dentista, 1 Enfermeira, 1 

Farmac~utlco e 1 Terapeuta Ocupacional. Deste grup~ t2 

dos contam com um mercado de trabalho não saturado e .a 

formação básica tem pouco em comum com a Educação em 

Saúde PÚblica. 

Quanto aos Médicos, o problema de mercado de 

trabalho nao se coloca. 

A análise da formação básica dos E.S.P. permi

te, ao menos preliminarmente, afirmar que uma parte In
gressou no curso de Educação em Saúde Pública à procura 
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de novas oportunidades de trabalho. t o caso dos portad~ 

T~s de diplomas de Pedagogia, Ctêneias Sociais, Letras 

Neo-latinas e Filosofia. Os Educ~dores s~nf~árfos vieram 

em busca de complementação de conhecimentos, a fim de a! 

sumirem novC!!s funções nas •gê-nclas em que já trabalhavam .. 

Os Hédlcos e Assistentes ~eiais vieram a procura de su~ 

sTdtos pera aperfeiçoaram o desempenho de funções que já 

vinham exercendo, enquanto que para o grupo reunido ne 

categoria noutros cursos ligados à Saúde" não foi possT· 

vel encontrar uma explicação pJausfvel, em termos de a· 

perfelçoamento profissional e/ou de mercado de trabalho. 

A análise dos motivos que levaram o grupo a es· 

colher a formação básica permitir~ trazer alguns esclare 

cimentos suplementares. 

Os processos que regem a escolha de uma ocupa· 

çio nas sociedades urbano-industriais são pouco conheci• 

dos. 

A escolha de uma ocupação pode ser considerada 

"como um p:roaesso de tomada de decisão que envolve uma 
série de aompromissos que ponderam os interêsses do indi 

vtduo e as suas aptidões em relação às oportunidades e
zistentes" (42 ). 

Os estudos realizados sobre a escolha de ocupa

ções indicam que estas sofrem a influência do meio fami

liar, das habilidades intelectuais, dos valores ocupaci~ 

nats do educando e do sistema educacional, sendo este ú! 
timo o principal fator limitante da e~colha, seja por 

restringi-la em função do número 1 Imitado de opções que 

oferece, seja por força-la num perlodo da vida, a adole! 

cência, no qual a falta de maturidade socio-emocional 

constitue um sério impecilho para uma escolha adequada. 

Em eonsequência di.sto somente depois de ingressarem na 

faculdade, ou mesmo no exercfcio profissional, é que a 

maforfa.poderá avaliar o acerto ou erro de sua opção. 

(42) 

-----------------------·-
SCZEKAN, H & BETZ, M. 

support and academlc 
occupational choice" 
1973. 

11 Effect of values, social 
performance in stablltzfng 

Nurs.Res. 22 (4): 339·343 



.33 

' 
Uma lnvestlyação realizada com estudantes de 

Odontologia da u.s~P.: 4 3), sobre ós motivos consctentes 

da escolha da profissão odontológica, indica que apenas 

20,8' dos estudantes colocaram a Odontologia como prlmel 

ra opção nos exames vestibulares e que 58,33t a coloca

ram como sexta e sétima opção. Além disso, 33,3% dos es

tudantes analisados pretendiam frequentar, depois de co~ 

pletado o curso de Odontologia, outros cursos superio

res, por questão de "gosto". Foram anotadas ainda sete 

categorias de motivos que, isoladamente ou combinados,l! 

varam à escolha da "profissão odontoZ.Õgica". São os se

guintes: gosto pelas ci~ncias médicas, gosto especifico 

pela profissão, ambição sócio-econômica, influências fa

miliares, tipo de vestibular, acaso e outras. Supondo-se 

que apenas os 20,8% que colocaram a odontologia como pri -melra opção são os que tem gosto especffico pela profis-

são, deduz-se que 79,2% teriam outros motivos para perm! 

necerem naquela Faculdade. 

No caso dos E.S.P. estudados, observa-se (Tab. 

8) que 37,8% escolheram a profissão básica por vocação 

(que equivale ao gosto pela profissão), 20,7% por In· 

flu~ncia de terceiros, 15,8% pela impossibilidade de f! 
zerem outro curso, 7,3% pela combinação de influência 

de terceiros, gosto e tend~ncia e 15,8% por vários ou• 

tros motivos. 

Com base nestas informações podemos dizer que 

pelo menos 60% apresentaram condições para mudar suas a· 

tlvldades profissionais, já que os motivos da primeira 

escolha foram circunstanciais e n~o baseados na"uocação~ 

A descrição dos motivos que levaram à procura 

de uma nova profissão (Tab. 9) Indica alguns aspectos de 

Interesse: 40,2% negam que tenham procurado uma nova pr~ 
fissão, considerando o curso de Educação em Saúde Públi· 

ca tão somente como complementação do curso básico. Para 

alguns profissionais, como é o caso dos Médicos, existem 

algumas ponderações de importância a fazer. Para a Medi-

(43) 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
O•vlvcR.;,IDAOE DE sAb PAULO 

ARBENZ, G.O.; ABRAHOVICZ et at 11Motiuâ8 -dbnscign 
tes na esco'Lha da profissão odonto'Lógica" Rev7 
Fac.Odont. S.Paulo!! (1): 101-10, 1973. ----
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etna a importância da Educação em Saúde Pública é de fa

to complementar, aumentando não só a compreensão dos a

gravos da saúde nos seus aspectos comportamentais, como 

também aumentando a eficiência dos serviços dÍrlgidospor 

aqueles profissionais. O médico que ingressá num curso 

de Educação em Saúde Pública certàmente não estará pro· 

curando uma nova profiss~o, mas sim u~a complementação 

para aumentar sua própria eficiência. No caso dos Educa

dores Sanitários,_ o curso de Educação em Saúde Pública~ 

ferece um nível diverso de atuação, apesar de ambos os 

profissionais atuarem em zonas limftrofes na área da Saú 

de. Enquanto o Educador Sanitário atua mais diretamente 

com a população receptora dos serviços de saúde, o Educ! 

dor de Saúde Pública atua a nfvel central e regional, t~ 

centlvando as responsabilidades educativas, inerentes a 

toda a equipe de saúde, desde o médico até o atendente, 

e incrementando a preocupação com as atividades educati

vas, componente intrfnseco a qualquer ação na área da 

saúde. 

Quanto aos Cientistas Sociais, Pedagogos e As

sistentes Sociais, o campo de atuação é bastante distin

to, porém, os conhecimentos adquiridos pela formação bá

sica constituem um instrumental precioso para a sua atua ... 
ção. A Educação em Saúde Pública, na realidade, está a-
poiada num tripé constituldo pelas Ciências Sociais (in

cluindo-se a Psicologia Social), Pedagogia e Saúde PÜbl! 

ca e, por isso mesmo, tem-se procurado recrutar prefere~ 

cialmente candidatos ao curso de Educação em Saúde Públf 

ca diplomados em Ciências Sociais e Pedagogia. 

No caso dos licenciados em Humanidades (Letras 

Neo-latinas e Filosofia) a situação é menos clara, exi

gindo alguns esclare~imentos suplementares. Dos 8 indtvl 

duos desta categoria, 5 trabalharam antes de ingressar 

no curso de Educação em Saúde Pública, sendo que apenas 

um em área alheia à sua formação. No entanto, 4 (Tab. 9) 

afirmam que não procuraram uma profissão nova. Esta afi~ 

maçao causa certa surpresa se considerarmos a pequena re 

lação que existe entre a formação básica e a Educação em 

Saúde Pública, o que poderia indicar uma distorção da I

magem deste profissional. 
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Os que Indicaram necessidade de trabalho 

(28,1%), apresentam todos eles formação básica compatf· 

vel com a Educação em Saúde, pois são Educadores Sanitá· 

rios, Cientistas Soctals, PedagdgoÍt Assistentes Sociais 

e Enfermeiras que jâ trabalhávà~ n6 á~eâ da saúde(Tab.9); 

8,5t Indicaram como motivo "interêsse peta ã~eah, o que 

parece legftimo, considerando-se a capacidade de absor

ção pelo mercado de trabalho da área da saúde de Pedago· 

gos, Cientistas Sociais e Assistentes Sociais: 4,9% indl 

caram "vontade de faaer curso de pós-graduação". De fa· 

to, nos primeiros anos de funcionamento o curso de Educ! 

ção em Saúde Pública era classificado como de nfvel de 

Pós-Graduação: porém, a partir de 1969, com a implanta

ção da Reforma Universitária, passou a ser curso para gr~ 

duados, tendo eventualmente frustrado as expectativas de! 
tes indivíduos. Várias outras razões foram indicadas por 

17,1%, como bolsa de estudos, maior possibilidade de co~ 

seguir trabalho e oportunidade de vir para São Paulo. 

Assrm, apenas 8,5% procuraram o curso em função de um i~ 

teresse bem definido pela área, 28,1% o fizeram por r! 

zões de trabalho e 62,1% chegaram ao curso por razõescl~ 

cunstanciais, que não envolviam obrigatoriamente o in

gresso numa nova ocupaçao. 

Pode-se inferir que a maioria dos candidatos, 

ao ingressarem no curso de Educação em Saúde Pública,não 

apresentavam uma identificação definida com a nova área, 

quer por desconhecimento desta, quer por estarem ldentl• 

ficados com seu grupo ocupacional de origem. A falta de 

lnterêsse definido, em relação à escolha da ocupação, tem 

sido pouco estudado, apesar de ser um aspecto importante 

no estudo das ocupações. As tentativas sistemáticas de d! 
mfnutr o número de escolhas Inadequadas da ocupação tem 

esbarrado com fatores de controle problemático, tais co

mo características de personalidade daquele que faz a e! 

colha, fatores de ordem economico-socia1 e situaclona1 

no momento da escolha, número de oções oferecidas pelo 

sistema educacional, conhecimento das várias opções exls 

tentes e condições do mercado de trabalho, para citar ai 

guns. 



Cohart e colaboradores( 44 ) obse~vafam o mesmó 

fenSmeno numa lnvestigaç~o que fo~al izou um grupo de sa

nitaristas norte-americanos. No caso particular dos E.S. 

P., o trabalho em pauta aponta que, dos 22 indivíduos e! 

tudados, 27,3% escolheram a Educação em Saúde Pública 

por acaso, 27,3% através de contatos pessoais, 13,6% p~ 

las condições de trabalho oferecidas, 13,6% em função 

de sua educação formal e apenas 13,6% pelo tipo de trab! 

lho. Nenhum evocou como motivo da escolha a vocação. 

Outro trabalho( 45), ao analisar as motivações 

das pessoas na escolha da área da Saúde Pública, conclui 

que os f~tores que mais pesam s~o de ordem circunstan

c i a 1 • 

A escolha da Educação em Saúde PubTTca, c.o.eo. 
as outras áreas da Saúde, pelo fato de exigir dos candi

datos diploma de curso universitário é, portanto, uma o~ 

ção secundária, feita em condições que teoricamente pod~ 

riam permitir uma escolha consciente e objetiva, mas que 

na realidade não difere muito, como se pode observar,das 

opções primárias. 

-----------------------------------------·--------------------
(44) COHART, E. et al op. cit. 

(45) STILES, W. & WATSON, J.C. "Motivations of pel'"sons 
electing pubZic heaZth as a cal'"eer" Amer.J.PubL 
Hlth • .!2. (12): 1563-68. 1955. 
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O EDUCADOR DE SAODE POBL I CA E SEU CAMPO DE TRABALHO 

1. As Expecta~~ 

Neste capftulo será delineado o posicionamento 

do E.S.P. em relação ao seu campo de trabalho. 

A análise das expectativas relacionadas com o 

trabalho na área da Educação em Saúde Pública partiu do 

pressuposto que os E.S.P., ao decidirem reingressar num 

curso superior que os preparasse para atuar numa ocupa

ção diversa da correspondente ã sua formação básica, ti• 

vessem util lzado critêrios mais realistas e mais amadure 

eldos, apesar de muitos terem sido pressionados a esta 

opçao por razoes circunstanciais. 

Entretanto, por ser a Educação em Saúde Públi
ca uma área nova de atividades no Brasil, em fase de im• 

plantação, as informações disponfveis eram escassas e o 

"feed-back" de profissionais em atuação extremamente re.!_ 

trito, dificultando sobremaneira o delineamento claro do 

papel que os futuros E.S.P. deveriam assumir, criando-se, 

nos primeiros anos, condições propTcias para opções ale~ 

tórias e para uma visão não muito clara das verdadeiras 

funções do E.S.P. e das suas condições de trabalho. 

Apesar das restrições apontadas, verificou-se 

que de um total de 77 entrevistados que trabalharam ou 

trabalham como E.S.P., 40,3% declararam ter tido suas 

expectativas satisfeitas, 37,6% ter tido suas expeetatl 

vas satisfeitas em parte e 22,1% não as ter satisfeito 

(Tab. J O). 

Trata-se de medida puramente subjetiva, ou se

ja, tal como foi percebida pelos entrevistados. Os motl 

vos que levaram à satisfação-insatisfação das expectati

vas foram indicados pelos próprios entrevistados. A tabe 
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1a tl indica os motivos que levaram ã satisfação das ex

pectativas. Dos 31 E.S.P. que tiveram a percepção de 

expectativas satisfeitas, 35,5% conseguiram realização 

pessoal, 29,0% consideram que melhoraram seu desempenho 

profissional, 22,6% indicam que houve abertura de novos 

campos de atividade e 12,9% mencionam criação de oportu
nid~de para a carreira. 

A inspeção da Tabela 12 permite observar que o 

motivo preponderante da não satisfação das expectativas 

foram as barreiras encontradas no exercfcio profissional 

(70,6%), seguido do não aproveitamento do profissional 

nas suas funções especTficas (11,8%) e outros motivos 
(17.6%). 

Quanto à satisfação parcial das expectativas 

(Tab. 13) alcançada por 29 E.S.P., observa-se a ênfase 

ora nos aspectos positivos, ora nos aspectos negativos, 

ou seja, muitos indicaram os motivos de satisfação pes

soal e outros os de insatisfação pessoal, enquanto um 

grupo alegou motivos que não eram passTvefs desta dl

cotomização. 

Em resumo, o motivo mais citado na determina• 

ção da satisfação das expectativas foi a realização pes

soal (35,5%), ao passo que na determinação da não satis

fação foram as barreiras encontradas (70,6%). Na satisfa 

ção parcial o motivo mais indicado foi o de estarem rea• 

ltzando apenas parte daquilo que pretendiam (31 ,3%). Es

tes dados apeiam a idéia proposta no infeto do capftulo 

que se refere à visão não multo clara em que se basearam 

estas expectativas. 

Procurando-se pesquisar se as expectativas cri~ 

das sofreram influência da formação básica, dividiram-se 

os E.S.P. em 3 grupos: os Educadores Sanitários que já 

atuavam na área da saúde e que, portanto, tinham melhor 

conhecimento das condições de trabalhe nesta área; os Pe 

dagogos, Cientistas Sociais e Assistentes Sociais, cuja 

formação básica fornece instrumentos de trabalho para o 

E.S.P., e os Licenciados em Humanidades e os que fizeram 

cursos ligados ã Saúde, cuja formação básica pouca rela

ção direta tem com a Educação em Saúde Pública. 
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A Inspeção da tabela 14 permite verificar QUe 
a maior porcentagem de satisfação das expectativas quan

to ao novo campo de trabalho encontra-se entre os porta

dores de diplomas na área de Ciências Sociais, Pedagogia 

e Serviço Social, enquanto que a maior porcentagem de 

não satisfação observa-se entre aqueles que fizeram o 

curso básico na área de Humanidades e Saúde. 

Os Educadores Sanitários apresentam a porcent~ 

gem mals elevada de satisfação parcial. 

A aplicação do teste estatfstico de associação 
2 do X permite concluir que existe uma associação stgnlfl 

cativa entre a formação básica e a satisfação das expec

tativas quanto ao novo campo profissional. 

2. A Satisfação com o Trabalho 

Um outro aspecto em que se anal isarã o posicf~ 

namento do E.S.P. dlz respeito ã satisfação alcançada coo 

o trabalho na área da Educação em Saúde Pública. 

A satisfação será entendida como "um sentimen

to que surge da percepção de um balanço positivo entre 

e:cpectativas e realizações."< 46 > 

Primeiramente serão abordados os fatores 

segundo a percepção do grupo de E.S.P. estudado, 

cionaram a satisfação com o trabalho. 

que, 

condi-

Utilizando-se uma lista de 13 fatores (ver Fo~ 

mutârio, Anexo!l, questão 37), pediu-se que fossem indt-

cados os que condicionaram a satisfação. 

Dos fatores que condicionaram satlsfação,o que 

alcançou maior frequência, considerados os- E.S.P. que 

------------------------------------------------------
( 46) Para uma nâllse mais detalhada do conceito de sa 

tlsfação ver PASTORE, J. Brasflta: a cidade e o 
homem. S.Paulo, Cla. Editora Nacional & U.S.P., 
T"9b'9-,-c a p • I . 
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trabalhavam no momento do preenchimento do formulário, 

foi o I tem "reZação com os colegas" (Tab. 15), assinala

do por 94,2%. Seguem-se em ordem de grandeza: "natu:zeesa 

do t:zeabalho 11
, 88,4%, ":zeetação com os chefes" 82,6%, ":zte

l.ação com os suboz-dinados '1 81 , 1%, ":zeeceptividade da o ti• 

teta" 68, 1%, "conhecimentos técnicos" 65,2% e 11pl'setl 
gio p:ztofissiona'L" 60,9%. 

Para complementar o quadro serão analisados tan 

bém os fatores que mais condicionaram a tnsatlsfação.São 

e 1 e s "recursos financeiros" 60,9%, "estrutura da intJti

tuição" 56,5%, "recursos materiais" 53,6% e "salário" 
39,1%. 

Observa-se que sao os fatores ligados às rela
ções humanas que condicionam a satisfação, enquanto os 

aspectos estruturais e organizacionais condicionam a In

satisfação. 

Neste sentido encontramos semelhança com os re 
sultados obtidos por Cohart e Hiscock(47) num estudo so: 

bre sanitaristas nos E.U.A. que constatou que "aa condi

ções insatisfatórias de trabaZho e satários bai:os foram 

as raaões mais frequentes da insatisfação", enquanto a 

maior fonte de satisfação era constltutda pela relaç8o 

com os companheiros de trabalho. 

Um outro ângulo para tentar medir a satisfação 

presente é compará-la com o mesmo sentimento alcançado 

em situações passadas, Introduzindo, portanto, os fato

res tempo e situação. 

Procurou-se medir este sentimento em situações 

concretas, comparando-se a profissão atual com a profls• 

são correspondente à formação básica, em dois aspectos: 

satisfação profissional e nTvet salarial. 

Tomando-se a área de atividade como ponto de 
referência comparativo, observa-se (Tab. 16) que a maio• 

ria está mais satisfeita com a Educação em Saúde Pública 

(47) COHART, E. & H1SCOCK, I.V. A proflle of the pu
bl ic hea1th worker. Amer.J.Publ.Hlth. !á (12): 
1525-32, 1955. 
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do que com a atividade correspondente à formação básica, 
qualquer que esta tenha sido. 

Q.uanto ao salário, a maioria, 71 ,O%, não obte

ve um aumento de rendimentos advindos de sua nova ativi

dade ocupacional. Entretanto, foi o grupo de Pedagogos, 

Cientistas Sociais e Assistentes Sociais que mais obteve 

aumento salarial (Tab. 17), enquanto que o grupo de Hum!!_ 

nldades e cursos ligados à saúde apresentou a porcenta

gem mais alta de rebaixamento de vencimentos. 

Comparando-se os resultados obtidos nas tabe

las 16 e 17 verifica~se nao haver relação entre aumento 

do nível salarial e aumento no grau de satisfação, pofs 

enquanto apenas 21,7% foram beneficiados monetartame~te 

na nova atividade, 59,8% afirmam ter maior satisfação no 

trabalho na área da Educação em Saúde PÚblica, o que cor 
- (48) - • -robora a constataçao de Caplow de que nao ha correi~ 

ção simples entre as condições objetivas apresentadas ~r 

uma ocupação e a satisfação relativa de seus membros. 

Uma outra medida da satisfação alcançada no trabalho é a 

permanência na atividade de E.S.P. 

Indagando-se sobre o que fariam os E.S.P. se 

pudessem escolher, portanto, numa situação hipotética, 

71,4~ afirmaram que permaneceriam como E.S.P .• 22,lt não 

permaneceriam e 6,5% não responderam (Tab. 18). Dos que 

permaneceriam, os motivos alegados foram: estão satlsfel 

tos com o trabalho (72,7%), acreditam no campo de traba

tho (20,0%) e outros motivos (7,3%) (Tab. 19). 

Dos que voltariam à anterior, arenas 6 dos en· 

trevistados, 4 ou 66,7% dão como motivo o fato de não es 

terem satisfeitos e os 2 restantes afirmam que a expert~ 

ela conseguida abriu novas perspectivas nas atividades 

correspondentes ã formação básica. 

Detalhando as observações para cada um dos gr! 

pos de cursos básicos considerados verifica-se que a me-

(48) CAPLOW, T. The sociology of work New York, Unlv. 
of Minnesota Press & McGraw Hlll, 1961. I'· 133. 



nor porcentagem de permanência é para Humanidades e Cur

sos ligados à saúde, enquanto que a maior é Indicada pe

los Educadores Sanitários. 

Finalmente, tentou-se medir a satisfaçeo com o 

trabalho através de uma escala de cinco pontos, gradua

dos segundo a intensidade: absoluto, alto, médio, baixo 

e nulo. 

Os resultados obtidos para os 77 entrevistados 

que trabalham ou trabalharam como E.S.P. foram os segui~ 

tes: nenhum Indicou o grau absoluto de satisfação; 51,9% 
Indicaram alto grau de satisfação, 39% grau médio, 2,6% 
grau baixo, 2,6% grau nulo e 3,9% não responderam. 
(Tab. 20). 

Esta distribuição de porcentagens pelos cinco 

nfvets adotados mostra que apesar de não haver nenhuma 

indicação no ponto mais alto de satisfação, que seria o 

absoluto, a grande maioria dos E.S.P. se distribuiu en

tre o grau alto e médio de satisfação (90,9%), havendo~ 
penas 5,2% que indicaram grau baixo e nulo. 

Estudos realizados nos E.U.A( 49 ) e em Porto RI 
co(SO) a respeito da satisfação com o trabalho de E.S.P., 

utilizando respectivamente escalas de 5 e 3 pontos (tab. 

20), permitem fazer algumas comparações. 

Os E.S.P. nos E.U.A. apresentam alto grau de S!!_ 

tlsfação, pois, 88,1% do grupo estudado consideram-se a! 

temente e bastante satisfeitos, enquanto que no Brasil e 

em Porto Rico as porcentagens são respectivamente 51,9% 
e 15,8%. Quanto à satisfação média, a maior porcentagem 

é observada em Porto Rico, como também a pouca satisfa

ção, colocando os E.S.P. portorriquenhos como os menos 

satisfeitos, os brasileiros como medlamente satisfeitos 

e os americanos como os que alcançaram maior fndice de 

satisfação. 

(50) 

KENT, R.M. "Public health educators: manpower to 
day on the ahcnging scene" Am.J.Publ.Hlth. 21 
(6): 1.003-1042,1969. 

LUGO, J. Danielsen de Percepcion del educador en 
sa1ud sobre·su professlon Porto Rico,l9b9, p.p. 
)2-:lf9. (m 1 meo) 
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Levando-se em conta que dos tres pafses o Bra

sil foi o que mais recentemente implantou o curso de Edu 

cação em Saúde Pública, esta constatação parece ser bas

tante auspiciosa para o futuro deste grupo ocupacional 
em nosso paTs. 

Para verificar em que medida o grau de satlsf~ 

ção estava sujeito a interferincia de vari~veis ligadas 

a experiências e condiçÕes passadas e presentes, foram 

selecionadas algumas delas para se pesquisar o seu com~ 

temente. A primeira variável pesquisada foi o ano de fre 

quêncla ao curso de Educação em Saúde Pública. Peta ins-
-peçao da tabela 21 observa-se que os E.S.P. que frequen-

taram o curso nos anos de 1967, 1969 e 1971 lndicarampo~ 

eentagens elevadas de alta satisfação com o trabalho, e~ 

quanto os que frequentaram em 1968 e 1970 apresentam poL 

centagens relativamente baixas. 

Aplicando-se o t~ste de signtfic~ncia das fre

quênclas observadas (Tab. 22), através do cálculo da x2 

verifica-se que há uma ass9ctação significativa entre o 

ano de frequência ao curso e o grau de satisfação com o 

trabalho em Educação em Saúde Pública, Indicando, desta 

forma, que as experiências do aluno e o seu preparo prd

flsslona1 podem interferir no orau de satisfação alcanç! 

do no trabalho. 

Está questão mereceria um estudo mais detalha

do e exigiria um cuidadoso planejamento, a fim de permi

tir o controle de inúmeras variáveis intervenientes, uma 

vez que o conteúdo programático, as técnicas de ensino e 

o próprio corpo docente, bem como as caracterTstlcas de 

personalidade-dos alunos e sua experiência profissional 

têm variado de ano para ano. 

A segunda variável pesqulsada foi a condtçãoem 

que os tndivfduos fizeram o curso (Tab. 23). O teste de 

x2 Indica não haver associação:entre as duas variáveis, 

Isto é, a condição em que foi f:elto o curso não Interfe

re no 9rau de satisfação com o trabalho. 

A terceira variável pesqufsada foi a formação 
. 2 

básica (Tab. 24), Indicando o teste de X não haver In-

terferência da formação básica no grau de satisfação ai• 

cançado com o trabalho em Educação em Saúde Pública. 
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A quarta variável pesqulsada fot a permanência 

ou não na área de atividades de Educação em Saúde públi

ca (Tab. 25). O teste de x2 indica haver associação en

tre o grau de satisfação e a permanência, Isto é, os que 

Indicaram que permaneceriam apresentam grau de satisfa

ção mais elevado do· que aqueles que não permaneceriam. 

3. As Condições de Trabalho 

Todas as ocupações novas sofrem, de tnfelo,ce! 

ta dificuldade para a conquista de um mercado de traba

lho estável e bem remunerado. A Educação em Saúde PÚbli

ca não fugiu a esta regra, apesar dos futuros profissio

nais terem ingressado, em sua maioria, já como funcioná

rios de diversas instituições que planejavam aproveitá

los no novo campo de atividade. 

Dos 82 profissionais entrevistados que se for

maram entre 1967 e 1971, 77 exerceram ou exercem a 

profissão por um período que varia de 5 anos a menos de 

1 ano. A porcentagem mais alta observada (Tab. 26),29,3~ 

é daqueles que trabalhavam há um ano na época 

ção das entrevistas (setembro de 1972 a julho 

17,1% o faziam nos Últimos 3 anos, 13,4% há 5 
há 4 anos, 6,1% nunca exerceram a profissão 

da realiza -
de 1973), 

anos,. 12,2% 

e 6,1% o 

faziam há menos de 1 ano. Observa-se, pois, uma certa m~ 

rosldade no aproveitamento dos profissionais após a sua 

formatura. Asslmj dos 14 entrevistados que concluiram o 

curso em 1967, todos exerceram ou exercem a profissão, 

71,4% dos quais foram aproveitados logo após a formatura. 

Dos formados em 1968, apenas 60% foram empregados de im~ 

diato, sucedendo o mesmo com os que co~clulram o curso 

em 1969. Em 1970 o fndice de aproveitamento ficou na maL 

ca dos 62,5%, sendo que, dos formados em 1971, o aprove! 

tamento Imediato atingiu 82,3%, o que poderá estar refi~ 

tindo um amadurecimento do mercado de trabalho para este 

técnico recentemente formado no Brasil. Apesar da turma 
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de 1972 nao ter sido lncluida neste estudo, verifica~se 

que dos 21 formados, 17 ou 80,9% foram aproveitados ime
diatamente após o término do curso. 

O regime de trabalho constitui, também, um In

dicador bastante sensTvel da demanda existente. Dos 69 

entrevistados (Tab. 27), que durante a pesquisa estavam 

trabalhando como E.S.P., 94,2~ dedicavam-se exclusivamen 

te a esta atividade, com jornadas de trabalho que varia

vam de 6 a mais de 8 horas diárias, enquanto apenas 5,8% 
o faziam em regime de 4 horas diárias. 

São, sem dúvida, as agências de saúde as que 

mais demandam o trabalho do E.S.P., absorvendo 71% des

tes pro f i s s i o na i s ( Secreta r i a s de Saúde , F a cu 1 da de s de Me 

dicina e Saúde PÚblica, SUCAM, Fundação SESP). As Secre

tarias de Educação, principalmente os Serviços de Saúde 
• 

Escolar, empregam 15,9% destes recursos humanos e os res 

tantes 13,1% exercem suas atividades em outras entidades 

públicas ou particulares. 

Quanto às atividades desenvolvidas pelos E.S. 

P. (*~, as mais encontradiças foram planejamento, treina

mento de pessoal, supervisão, coordenação, execução e a~ 

sessoria (Tab. 28). No que se refere ao tempo gasto, co~ 

siderando-se o total de horas diárias trabalhadas, as a

tividades que absorveram maior número de horas, por dla, 

foram as seguintes, em ordem decrescente: planejamento, 

treinamento de pessoal, coordenação, supervisão, assesso 

ria e conf~cçãc de material audio-visual. O percentual 

de tempo gasto nestas atividades sobre o total de horas 

disponíveis em um dia de trabalho revelam alguns aspec

tos dignos de nota. Considerando-se os 63 E.S.P. q~ fo~ 

neceram informações aproveitáveis sobre este item, obse~ 

vou-se que trabalham, em média, um total de 484 horas diã 

rias, dando uma jornada média de trabalho de 7,68 horas 

por E.S.P. Deste período de trabalho 21,9% são gastos em 

átividades de planejamento, 10,7% em treinamento de pes . -

---------------------------------------------------------------
(*) O c;lculo foi ~eseedo nas atividades desenvo~vidas 

r.o 1~ semestré de 1972. 
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soel, 8,7, em coordenação, 6,8% em supervisão, 6,8% em 

assessoria, 6,7% em confecção de material audio-visual, 

5,2% em execução, 5,2% em atividades burocráticas, 4,5% 
em aval lação, 4,5% em levantamento de dados e os restan 

tes 19,0% em outras atividades. 

Sem considerar agora o tempo gasto, as atfvid~ 

des mais Indicadas como parte do trabalho de E.S.P. fo

ram: planejamento, executado por 71,4% dos E.S.P., trel• 

namento de pessoal (incluindo aulas) 71 ,4%, supervis~o 

54%, coordenação 50,8%, execução 44,4%, avaliação 40%, 
levantamento de dados 34,9%, assessoria 27%, confecção 

de material audiovisual e distribuição de material educa 

tive 20,6% cada um, atividades burocráticas e/ou adminls 

trattvas 17,5%. 

A tabela 29 arresenta uma comparação da porce~ 

tagem de tempo gasto pelos E.S.P. no Brasil, Porto Ri
co(Sl) e E.U.A. (S 2), em suas diferentes atividades. 

As porcentagens referentes a Porto Rico e E.U. 

A. baseiam-se em horas efetivamente trabalhadas no perT~ 

do de uma semana. Foram selecionados apenas alguns Itens 

que coincidiam com os levantados no presente estudo, ape 

ser das restriÇÕes metodológicas que se impõem a uma com 

p•eção desta natureza. Enquanto no Brasil a maior porcen 

tagem do tempo de trabalho ê utilizada em planejamento, 

em Porto Rico os E.S.P. concentram mais suas atividades 

em treinamento de pessoal e os norte-americanos em asses 

soria. 

Os E.S.P. utilizam boa parte de seu tempo, ta~ 

bém, (10,7%) em treinamento de pessoal, o que parece lÕ• 

glco, levando-se em conta que a Saúde Pública e especlf! 

-----------------------------
(51) LUGO, J. Danielsen 

health educator 
Functions and role of the 
s/d. p. 84-9~imeografado • 

(52) BOWMAN, R.; BOWMAN, V. & ROCCELLA, E. Comparison 
of dutles and responsibilities of publtc health 
educators. 1957 e 1969. HS.M.H.A.Hlth.Rep., 
86 (6): 551-559. 1971. 
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eamente a Educaçio ern SaGde P~bl ica contam ainda com um 
- • d numero ex1guo e recursos humanos especializados, haven-

do, pois, uma demanda muito grande de pessoal treinado em 

serviço para atender a necessidades imediatas. No que se 

refere à distribuição de material educativo, o tempo ga~ 

to pelos E.S.P. brasileiros é exfguo quando comparado 

aos dos E.U.A., pois, além da falta de material adequado, 

não existe no Brasil o reconhecimento da importância de! 

te material pela maioria dos sanitaristas e nem pela po

pulação em geral, acrescendo-se ainda que os altos rndi-

ces de analfabetismo entre os habitantes do nosso pafs 

dificultam o desenvolvimento de materiais de apoio real

mente eficientes. Basta lembrar que os canais de comunl~ 

cação de massa praticamente nao têm sido utilizados com 

finalidades educativas. 

Quanto às atividades burocrático-administrati

vas, observa-se que os E.S.P. brasileiros são os que me

nor tempo dedicam a elas. Se à primeira vista este fato 

parece positivo, considerando-se as funções do E.S.P., 

na realidade está refletindo as posições que os E.S.P. o 

cupam na estrutura das organizações em que prestam os 

seus serviços e a pequena participaçio que ainda têm nas 

esferas decisórias. 

tidades, 

sllelros 

No que diz respe~to à colaboração com outras~ 

os dados comparativos indicam que os E.S.P. bra 
-ainda trabalham estanquemente dentro de sua pro 

pria instituição, ao invés de somar esforços com outras 

agências da comunidade. 

Esta condição de trabalho isolado constitui um 

sério lmpecilho para a Educação em Saúde Pública, além 

de prejudicar a imagem do grupo ocupacional, na medida 

em que as condições de atuação a ele oferecidas são to

talmente inadequadas a consecução das tarefas que lhe 

são especrficas. 

Constitui, além disso, urna séria barreira ao 

processo de profissionalização da Educação em Saúde Pú

blica, pois tolhe sua autonomia profissional e não perm! 

te o desenvolvimento das atividades segundo os princ~ios 



básicos da Educação em Saúde Pública, de acordo com 

quais se deve trabalham com a clientela dos Serviços 

Saúde e não E!!! ela. 
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os 

de 

Como afirma Hall(S3), "a situação de tztabatho 
pode oaaeionar um impaeto no gztau em que a pztofissão po
de aer auto-reguladora e normativa". A força de trabalho 

em processo de profissionalização, como é o caso da Edu

cação em Saúde PÚblica, é na sua grande maioria emprega• 

da por organizações prestadoras de serviços de saúde e 

educação de carater heteronomo na qual, o indtvfduo 

está subordinado a um sistema externamente estruturado e 

que, segundo sugere Scott(S4), atenua o nfvel de autono

mia profissional, com consequências para a qua1Jdade do 

desempenho ocupacional. Neste sentido o E.S.P. pode ser 

considerado como "um profissional cativo"< 55 >, na medida 

em que a sua restrita autonomia dentro da organização em 

que trabalha poderâ gerar conflitos entre o sistema deva 

1ores de sua ocupação e os da organização. 

Além das atividades desenvolvidas considerou

-se também alguns aspectos do relacionamento do E.S.P. 

na situação de trabalho, entre eles o nfvel hierárquico 

das pessoas com quem mais ele se relaciona. Constatou-se 

(Tab. 30) que a maioria, 53,7%, se relaciona com pes

soas de nfvel hierárquico Igual ou superior e outros e 

epenas 6,1~ com pessoas do mesmo nfvel hierárquico e ou

tros. Tal situação vai exigir dos E.S.P. um trabalho e

clético na área das relações humanas, bem como conheci

mentos técnicos suficientes para permitir um diálogo pr~ 

dutivo com uma gama variada de categorias ocupacionais. 

Quanto às razões deste relacionamento, em todos os casos 

está presente o fator trabalho, porém, em 66% dos casos 

está envolvido o aspecto pessoal. 

(53) HALL, R. Professionalization and bureaucratizat-
ion. Amer.Sociol.Rev. 1! (1): 94. 1968. 

(54) SCOTT, R. Reactions to supervision in a hetero-
nomous professlonal organization. Adm.Sci.O.uart. 
~: 65-81. 1965. 

(55) DANIELS, A. The captive professional: Bureaucra
tlc limitations in the practice of milltary,psy 
chiatry. J.Hlth.Soc.Behav. 10(4):255-264, 1969. 
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Além do relacionamento dentro da instituição 

em que trabalha, foram analisadas as relações de traba

lho com elementos de outras instituições. Estas reali

zam-se com pessoas de nfvel hierárquico superior em 

58,5t dos casos, com mesmo nfvel e outros em 7,3~ das 

vezes, mesmo nfvel e inferior 13,4~ (Tab. )1). O relact~ 

namento é efetuado com funcionários que pertencem, na 

sua grande maioria (64,7~), a instituições públicas e 

em 14,6% com funcionários de instituições públicas epaL 
ticulares (Tab. 32). 

Sã o e s i n s t I tu i ç õ e s de S a ú d e e Edu cação as que 

mais solicitam os préstimos do E.S.P., concorrendo am

bas, juntas ou isoladamente, com 68,1% das solicitações. 

Quanto ao nTvel hierárquico dos solicitantes, pertence~ 

tes ou não à instituição em que trabalha o E.S.P., em 

69,6t dos casos são de nTvel hierárquico igual ou supe

rior ao do solicitado. Os tipos de trabalho mais solte! 
tados foram planejamento, assessoria, treinamento de pe~ 

soai e supervisão (Tab. 33). 

4. A Aut?·imagem 

Mesmo os grupos ocupacionais mais tenuemente 

organizados compartilham de certas atitudes relacionadas 

com a avaliação do seu próprio status, com a definição 

de seu trabalho e com a avaliação do esforço do grupo. 

Cada grupo ocupacional tende, da mesma forma,a 

atribuir-se um status mais alto do que os outros profis

sionais lhe concedem e a subestimar suas próprias recom
pensas. Segundo Caplow(56), esta "leve paranóia serve co -. 
mo um suporte para os agrupamentos profissionais promove -. 
rem seus interesses econômicos". Em nossa opinião, este 

fenômeno deve ser interpretado primeiramente como~ for 

(56) CAP LOW, T. op. cit. (7) p. 131. 
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ma de auto-afirmação, principalmente no caso dos grupos 

profissionais que gozam de pouco prestrgio. E o caso dos 

sanitaristas em geral e dos Educadores de Saúde Pública 

em especial que, por serem virtualmente desconhecidos f~ 

ra do âmbito restrito da Saúde PÚblica, procuram desenvol 
ver uma auto-imagem relativamente otimista. 

Considerando•se que .a formação do sanitarista 

teve infeto no Brasil, em 1929(*), que o seu campo de a

ção é restrito quase que exclusivamente às instituições 

públicas e, portanto, com um mercado de trabalho limita

do, que o número destes profissionais é exíguo quando c~ 
parado com as necessidades de um pais tão extenso, hete

rogêneo e com problemas de saúde pÚblica tão graves, po

de•se prever que a necessidade de auto-afirmação seja~ 

s1derãve1. 

Especificamente, o caso da Educação em Saúde 

Pública se enquadra na problemática da Saúde Pública, da 

qual é parte integrante. A Intenção, ao se pedir aos In

formantes que ordenassem um grupo de ocupações de nivel 

universitário na ordem de prestfglo que julgavam possuir 

cada uma delas, foi de verificar, de maneira sistemática, 

em que-medida as suposições teóricas correspondiam ã rea 

lidade observada. 

Os resultados obtidos, depois de ponderados(**), 

permitem-nos verificar alguns aspectos interessantes da 

auto-imagem do E.S.P. e do prestigio relativo atribuido 

a outros grupos ocupacionais (Tab. 34). Os E.S.P. atri

bulram o prestfgto relativo mais alto aos médicos e o 

mais baixo aos Assistentes Sociais, localizando a si pr~ 

prtos na metade inferior da escala, juntamente com outras 

( *) Em 1929 teve infcio, no antigo Instituto de Higiene, 
hoje Faculdade de Saúde Pública, o curso de especla 
1 ização em Higiene e Saúde Pública para Médicos. Em 
1949 foi instalado o curso de Saúde PÚblica para En 
g e n h e I r o s • Em 1 9 54 o Cu r s o de E s p e c i a 1 t z ação em S a ü-= 
de PúoHca para Veterinário, em 1958 para CirurgiÕes 
Dentistas. 

(**) Os pesos usados variaram de 1 a 11, dando-se peso 11 
para a l.a escolha, lO para a 2.a etc. Multiplicou
-se o número de escolhas pelo respectivo peso,obte~ 
do-se pontos para cada grupo profissional dos 11 a· 
n r e se n ta dos (v e r Anexo I I , que s tão 4 4 ) • 
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o~upações majoritariamente femininas, ou seja, Magisté

rio Secundário, Enfermagem e Serviço Social, ocupações~ 
tas designadas por Etzioni(SJ) como semi-profissões. -

A tftulo de comparação, apenas, procedeu-se da 

mesma forma com as escolhas feitas por 16 chefes de Ser

viços\de Saúde e Educação entrevistados no decorrer da 

presente Investigação. Os resultados (Tab. 61) mostram 

que o "in-group" tende a atribuir-se maior prestfgio que 

o "out-group", pois no julgamento destes últimos a posi

ção dos E.S.P. foi deslocada para o limite inferior da 

escale. 

Um dos fatores fundamentais para o desenvolvi

mento da auto-imagem positiva de um grupo ocupacional r~ 

la~lona-se com uma visão clara do próprio trabalho,do p~ 

pel que cada um dos membros deverá desempenhar no exercT 

~io de suas atividades e de um consenso mfnimo entre os 

membros em relação às atividades centrais para as quais 

o grupo ocupacional foi preparado, ou seja, às suas fun

ções especTficas. 

A fim de analisar a visão que os E.S.P. têm em 

relação ao seu próprio trabalho, pediu-se aos entrevist~ 

dos que enumerassem estas funções. Foram obtidas 436 in

dicações, feitas por 80 dos entrevistados (um não respo~ 

deu e outro afirmou que não se lembrava), o que dá uma 

média de 5,4 funções indicadas por entrevistado (Tab. 35). 

A função que alcançou a frequência mais alta 

foi a de planejamento, seguida de supervisão, assessoria, 

avaliação, treinamento de pessoal, levantamento de dados, 

estudo e diagnóstico e elaboração de programas educati

vos. Chama a atenção a inexistência de um consenso sobre 

o que sejam as funções do E.S.P., pois nenhuma destas a

tividades enumeradas foi indicada pela totalidade dos en 

trevistados. Somente planejamento (82,5%), supervisão 

(71,2%) e assessoria (57,5%) atingiram frequências supe

riores a 50% (Tab. 35). Quanto à atividade considerada 

(57) ETIZIONI, op. clt. (28). 
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~omo principal, a que apresenta maior frequêncla foi no

vamente o planejamento, indicado por 40% dos E.S.P., se

guido de supervisão, indicado por 13,7% (Tab. 36). 

Os dados Indicam a ausência de um consenso so
bre quais sejam as atividades centrais dos E.S.P. Embo

ra, como afirmam Bucher e Strauss, "e:x:ista uma grande di. 

~ersi.dade de tarefas e:x:ecutadas em nome da profissão" e 

que "diferentes definições podem ser encontradas entre 
segmentos da profissão no que diz respeito aos tipos de 

trabatho que o profissionat deveria e:x:ecutar~ como o tra 
batho deveria ser organizado e quais as tarefas que têm 
precedincia"( 58 >, considera-se que as ocupaç~es profis

sionais novas e internamente ainda pouco· diferenciadas 

devam apresentar um corpo de atividades centrais bem c1~ 

ras, a fim de permitirem o delineamento de uma auto-ima

gem nTttda e de garantirem uma área de competência exc1~ 

siva, que permitirá uma interpretação do seu papel e da 

contribuição que poderá dar na situação de trabalho. 

Entretanto, como afirma Arnold(SS), uma estudlo 

sa dos problemas dos E.S.P. nos E.U.A., "e:x:iste um senti. 

mento comum entre os E.S.P. que o papet do Educador de 

Saúde Pública é dificit de ser interpretado para os ou
tros, que este é ambiguo, não bem compreendido e que não 
atcança concordância por parte dos outros com os quais 
ele trabalha. As descrições das funções são bastante ca~ 

Pegadas de termos como 'ajuda', 'assiste', 'coordena', 
mas estes geralmente sao vagos no que diz respeito aos 
aspectos especificos da ajuda, da assistência e da coor

denação." 

AI iás, os E.S.P. Indicam a existência desta p~ 

blemática também no Brasil, o que leva a supor que suas 

raTzes estão tanto na própria natureza do seu trabalho 

como na estrutura das organizações em que prestam~ seus 

(58) BUCHER, R. & STRAUSS, A. Professions In Process 

(59) 
Am.J.Sociol. ~: 325•34, 1961. 

ARNOLD, M. 
Educator. 

Ambuigulty tn the Role of the Health 
H1th.Educ.Monogr. 12: 3-18, 1962. 
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serviços, pois, 66,2% dos entrevistados indicaram que a 

"fa7,ta de conhecimento das funções do E.S.P." (Tab. 37) 
constitui urna barreira para o desempenho de suas funções. 

De qualquer forma a ausência do consenso sobre 

qual seja este corpo de atividades centrais contribui P! 
ra dificultar o delineamento da imagem do E.S.P. junto 

aos outros profissionais que atuam na área da saúde, a

lém de tornar vagaroso o processo de afirmação da Educa

ção em Saúde Pública como ocupação profissionaJizada. 

As barreiras que os entrevistados julgam enco~ 

trar no desempenho de suas funções permitem avaliar 

só o grau de objetividade dos E.S.P. na apreciação 

-nao 

das 

condições do próprio desempenho, como também verificar 

se a origem das barreiras provém do próprio E.S.P. ou de 

condições externas. 

Considerando-se as 13 opções do formulário utl 

llzado (Anexolt, questão 34), apenas 1 dos 72 E.S.P. que 

deram a informação afirmou não ter encontrado nenhuma de 

las. Os 71 E.S.P. restantes apontaram 500 barreiras,ou 

seja, em média 7 barreiras por profissional. As que obt! 

veram maiores frequênclas foram: falta de estrutura ade

quada da instituição em que trabalha, indicada por 70,4% 

dos respondentes, falta de conhecimento do que são as fu~ 

ções do E.S.P. 66,2%, falta de instr~mentos adequados ao 

trabalho 66,2%, falta de verbas 62%, excesso de burocra

tização 62% (rab. 37). 

A análise das barreiras encontradas confirmam 

algumas questões levantadas anteriormente. 

A primeira diz respeito ã falta de estrutura 

Institucional adequada e ao excesso de burocratização, 

citados respectivamente por 70,4% e 62,0% dos E.S.P. que 

indicaram barreiras. Estes dados revelam que os E.S.P. 

estão vivenciando problemas ligados ã falta de autonomia 

profissional e ao desajustamento entre os objetivos da 

instituição e do grupo ocupacional, aliás, típicos de lns 

tituições altamente burocratizadas e heterônomas. 

Quanto ã falta de conhecimentos das funções do 

E.S.P., indicada por 66,2%, parece constituir uma barrei 

ra digna de atenção, uma vez que, além dos problemas le-
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vantados anteriormente, os próprios E.S.P. ainda nao po~ 

suem urna visão clara sobre quais devam ser, fato cornpre

ensTvel se for considerado que se trata de urna ocupaçao 

recém-implantada no Brasil e que está passando por um p~ 

cesso de estruturação. Cabem aqui algumas considerações 

sobre a problemática de um grupo profissional recém-sur

gido, cujo campo de atuação não permite o desenvolvimen

to de atividades isoladas e cujo trabalho, além de estar 

na dependência do trabalho de outros grupos profissio

nais, que atuam há mais tempo no campo da saúde, e que 

tradicionalmente monopolizam as decisões, é de difícil 

mensuração e requer um lapso de tempo relativamente lon

go para mostrar os seus resultados. 

A Educação em Saúde Pública é uma atividade 

meio, cuja importância só muito recentemente passou a 

ser reconhecida nos círculos mais esclarecidos da Saúde 

Pública e da Medicina Preventiva. Baseia-se nos conheci

mentos desenvolvidos pela Educação, Ciências Sociais e 

Comunicação que visam compreender o comportamento humano 

e destina-se a levar os indivíduos, isoladamente ou em 

grupo, por seu próprio esforço e iniciativa, a agir em 

todos os momentos de sua vida de forma a alcançar ou ma~ 

ter seu estado de saúde. Como multo bem enfatiza Renê 

Dubos( 60), a Medicina tradicionalmente aborda os proble· 

mas de saúde do ponto de vista puramente individual e u

nilateral, considerando que a solução dos problemas de 

saúde está ligada i descob~rt~ de drogas que as curam. 

Esta abordagem leva em consideração apenas as consequên

cias e não interfere, na maJoria das vezes, nas causas. 

A Saúde Pública e a Medicina Preventiva constituem tenta 

tlvas de reformular esta posição e procuram encarar esta 

problemática do ponto de vista grupal, passando a consi

derar que a "solução transcende o tratamento dos sinto

mas no paciente individual e poderá exigir reformas so-
• • • • <# d "t . , ( 61 ) 

c~a~s que at~nJam ate mesmo o campo a e ~ca . 

(6 O) 

(61) 

DUBOS, R. 
& Co. 

DUBOS, R. 

Mirage of Health New York, Ooubleday 
s/d, capits. V e VI. 

op. cit. (60). 
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Nesta ordem de Idéias, a Saúde PÚblica exige 

uma nova mentalidade por parte dos profissionais que a

tuam na área da saúde, área esta ainda monopolizada qua· 

se Integralmente por médicos de orientação eminentemente 
tradicionalista, voltados mais para a cura a nível lndi· 

vidual do que para a prevenção a nível social, para a a

bordagem da doença do Indivíduo em vez da abordagem do 

Indivíduo doente, cujo comportamento deve ser modificado 

e em cujo processo de modificação comportamental o E.S.P. 

tem um papel relevante a desempenhar. 

O que se pretende deixar claro nestas conslde· 

rações é que as barreiras sentidas e assinaladas pelos 

E.S.P. têm raizes profundas e irremovTveis a curto prazo, 

que exigirão, não apenas mudanças de estruturas Institu

cionais, mas principalmente uma reformulação drástica da 

mentalidade dos responsáveis pelas decisões na área da 

saúde, refletindo-se em todas as ações deste setor.O tr~ 

balho do E.S.P. só poderá integrar-se e produzir result! 

dos compatíveis com sua capacidade técnica especializada 

dentro desta orientação, quando então haverá condições 

para um verdadeiro trabalho em equipe, para a compreen

são do que sejam as funções do E.S.P. e para o conseque~ 

te aumento.do prestígio do grupo profissional. 

Uma outra forma de apreciar a auto-imagem foi 

o julgamento do trabalho do E.S.P. 

Como se pode verificar pela inspeção da t~bela 

38, apenas 65,8% consideram que estão exercendo funções 

específicas de E.S.P., 8,6% julgam que continuam como E 

ducadores Sanitários, 8,6t que estão exercendo outras 

funções que não as de E.S.P. e 15,9% exercendo outra pr~ 

fissão. 

Comparando-se estes dados com os da tabela 39, 
construida a partir de dados objetivos, tais como local 

de trabalho, cargo e funções exercidas, observa-se que, 

na real idade, 84,1% exercem a ocupaçac de E.S.P. e 15,9% 
estão fora ds1a. 

A coincidência entre auto-imagem e julgamento 

objetivo dá-se apenas no caso dos que não exercem ou nu~ 

ca exerceram a profissão. A maior parte das distorções 



está contida naquele grupo lncluldo no Item "não e:er~o 
fun~ões especlficas de E.S.P.", ou seja, na dificuldade 

deste profissional definir, em t~rmos de seu trabalho, o 

que vem a ser o especTflco. Em todas as profissões exis

tem atividades que ~e podem chamar de centrais, isto é, 
aquelas para as quais o tndtvTduo foi treinado e que só 

podem ser desempenhadas adequadamente por um determinado 

grupo ocupacional. ~o que Hoore, ao analisar a escala 

de profissionalfzaçio, chama de "conhecimentos e capaci
dades Úteis baseadas em treinamento especiatiaado ou edu 
ca~ão"( 62 ). Existem outras. entretanto, consideradas co: 

mo periféricas, que não exigem uma formação especializa• 

da ou que são compartilhadas por mais de um grupo profl~ 

sional. Em todas as ocupações o que existe, na realida

de, ê uma combinação de atividades centrais e perlfért~ 

variando a proporção destas de acôrdo com as necessida· 

des da agência ou com a natureza do serviço profissional 

desenvolvido em dado momento. Mesmo que um profissional, 

num certo perTodo, esteja desenvolvendo uma proporção mu! 

to grande de atividades periféricas, nem porisso deve con 

siderar-se como não exercendo a sua ocupação. 

Quanto à afirmação de alguns entrevistados de 

que continuam como Educadores Sanitários, uma interpret~ 

ção plausfvel seria a de que a formação básica contlna ~ 

rientando, não só a sua própria atividade, como também 

as expectativas de seus colegas de trabalho. 

No entanto, apenas 0,8% das solicitações de tr~ 

balho foram consideradas Inadequadas pelos E.S.P. (Tab. 

~0), o que poderia revelar uma certa ambiguldade nas pe~ 

cepções do grupo estudado quanto a esta questão. 

5. As Perspectivas eara o Futuro 

Um aspecto complementar ao da auto-Imagem é a 
visão que os E.S.P. têm a respeito do futuro proflsslo-

(62) HOORE, W.E. The professlons: roles and rules New 
York, Russell Sage Foundat1on, 1970, p. 6. 
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nal. Neste sentido foram levantadas algumas questões de 

Interesse. A primeira diz respeito às perspectivas~ tr! 

balho. Os E.S.P. consideram-nas boas, pois há oportunid! 

de de trabalho, a profissão é nova e tende a expandir-se; 

apenas 14,6% revelaram-se pessimistas quanto ao assunto, 

alegando que, entre outras coisas, falta prestigio ao g~ 

po profissional; 23,2%, entretanto, afirmam que as per~ 

pectivas de trabalho tendem a melhorar se forem defini

das as funções dos E.S.P., se for criado o cargo no ser

viço público e se houver maior demanda do mercado de tra 

balho. Interessante é notar a alienação de 3,6% dos en

trevistados que afirmaram não saber responder a esta que~ 

tão. 

Sem dúvida, os que nao consideram as perspect! 

vas de trabalho como boas utilizam argumentos proceden• 

tes, que retratam problemas reais, vtvenciados por al

guns E.S.P. e cuja solução depende de modificação do pró 

prio sistema social. De qualquer forma, percebe-se uma 

certa sensibilidade e uma visão realista de muitos dos 

problemas existentes, todos eles tTpicos de profissões 

novas. Esta visão não sofreu interferência significativa 

da formação básica dos E.S.P., como se pode verificar P! 

los resultados da tabela 41. 

A segunda diz respeito ao prestigio profissio

nal dos E.S.P. Neste aspecto, a visão das perspectivas 

é menos otimista, pois apenas 38,2% consideram que são 

boas (Tab. 42). O grupo mais otimista é constituído pe

los Educadores Sanitários, não havendo, entretanto, asso 

clação significativa entre o curso superior básico e a 

percepção das perspectivas, como Indicam os resultados a 

presentados. 

O terceiro aspecto analisado refere-se às per~ 

pectivas de realização pessoal dos E.S.P., segundo gru

pos de cursos básicos frequentados. 

O que chama atenção é que os E.S.P. que traba

lham em S, Paulo são menos otimista do que os de outros 

Estados (Tab. 44), ape5ar de S. Paulo concentrar 80,5% 
desta categoria ocupacional. 
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-Procurando pesquisar as razoes das diferenças 

de opinião quanto ã realização pessoal, indagou-se o que 

os E.S.P. consideravam prioritário para a Educação em S~ 

de PÚblica em seu Estado. Os resultados obtidos (Tab.45) 
revelam que não há diferenças apesar de caberem algumas 
observações. A maior frequência é dada ã educação da po

pulação a fim de levá-la a valorizar a saúde, o que re
flete o sentido Idealista e humanfstico do grupo profis

sional em estudo. A segunda maior frequêncla diz respel• 

to a recursos humanos e materiais, portanto, também uma 

prioridade orientada para a prestação de serviços profl~ 
slonats. Apenas 11,7t colocam como prioritária a criação 

do cargo. 
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AVALIAÇ~O DO PREPARO PROFISSIONAL DO E.S.P. 

Apesar de o processo de socialização proflssl~ 

nal ser, na atualidade, um tema multo abordado na Soclo· 

logia, o presente capftu1o analisará tão somente um as• 

pecto desta área, ou seja, a aquisição dos•conheclmentos 

necessários a um praticante de Educação em Saúde Pública 
qualificado. 

Esta abordagem prende·se a dois fatos: um de 

ordem teórica e outro de ordem prática. O primeiro é que 

a socialização profissional, realizada dentro de uma in~ 

tltulção educativa, dá maior ênfase ã aprendizagem cogn! 

tlva do que à lnternalização de normas de comportamento 

apropriadas a um grupo ocupacional. Isto é particularme~ 
te válido para o caso do E.S.P., considerando-se que sua 

permanência, como aluno, na Faculdade de Saúde Pública, . reduz·se apenas a um ano letivo. O segundo refere-se a 

nossa preocupação em obter subsTdlos para o aperfeiçoa
mento do preparo acadêmico do E.S.P., a partir de inform~ 

ções de ex-alunos possuidores de um cabedal de experiên

cias de trabalho e capazes de fornecer um "f~ed-back" i~ 

portante para um curso relativamente novo, que prepara 

profissionais para uma área, a Saúde PÚblica, sujeita a 

um intenso processo de mudança. 

O grupo estudado considerou importante as se

guintes áreas de conhecimento: Ciências Sociais e do Com 

portamento com 38,1% do total das indicações, área deS~ 

de Pública 15,1%, Educação 13,2%, Métodos de Educação em 
Saúde 8,9%, Ciências Biomédicas 7%, Comunicação 4,8%, Es 

tatfstica 4,3%, Administração 2,4%, outras áreas 5%. As 

considerações variam por ano de formatura, uma vez que 

ao longo dos 5 anos inclufdos nesta pesquisa muitos con
teúdos, bem como docentes e metodologia aplicada, sofre

ram alterações. 



.6 o 

Ao julgarem os entrevistados a forma em que os 

conhecimentos foram ministrados aos alunos, considerando 

o ano em que fizeram o curso, observa-se que a porcenta

gem que considerou satisfatória mostra uma ligeira ten

dência a aumentar. Em 1967, 25,7% dos julgamentos fo

ram satisfatórios, em 1968 26,2%, em 1969 27,8%,em 

1970 23,5% e em 1971 32,5%. O mesmo fenômeno se repe

te, porém, com maior flutuação na porcentagem dos julga

mentos insatisfatórios e das áreas de conhecimento que 

não foram cobertas. 

Considerando-se dois grupos de disciplinas, as 

gerais de Saúde Pública e a especfftca de Educação em 

Saúde Pública (Tab. 46), observa-se que a porcentagem d& 

julgamentos de satisfatoriedade flutua bastante para os 

dois grupos. No caso das gerais de Saúde Pública,a maior 

porcentagem de satisfatoriedade é a~sinalada em 1971 com 

33,9%. No que diz respeito ao conteúdo específico de Edu 

cação em Saúde Pública, há uma tendência a aumentar a 

porcentagem dos que se consideram satisfeitos, um acent~ 

do declínio na porcentagem daqueles que indicaram a fal

ta de cobertura em áreas de conhecimento especfflco de 

Educação em Saúde Pública e uma flutuação não concluden

te na porcentagem de "insatisfatório", apesar da porcen

tagem manter-se alta. 

1. As F a 1 h as 

A análise das falhas constatadas pelos entre

vistados no curso de Educação em Saúde Pública foi divi

dida em quatro partes, numa tentativa de se conseguirem 

Informações mais detalhadas visando uma melhor adequação 

dos conhecimentos às necessidades dos profissionais. 

A primeira refere-se às disciplinas básicas(*), 

para as quais foram indicadas 159 falhas (Tab. 47), des-

(*) Segundo nomenclatura interna atual da Faculdade de 
Saúde Pública da U.S.P. as disciplinas dividem-se em: 
obrigatórias gerais, obrigatórias especfficas e opt~ 
t.i v as. 
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tacando-se as seguintes: os conhecimentos oferecidos fo

ram insatisfatórios (22,6%), a metodologia empregada foi 

inadequada (16,4%), o planejamento do curso foi inadequ! 

do (15,7%), o tempo disponfve1 foi insuficiente (15,7%), 

os cursos foram multo teôricos (7,6%), os cursos são de~ 

ligados da realidade (7,6%), há falta de entrosamento en 

tre as disciplinas (5,0%), o corpo docente é desprepara
do (4 ,4%). 

No conteúdo especffico de Educação em Saúde Pú 

blica, as falhas assinaladas com maior frequêncfa foram: 

conhecimentos oferecidos foram insatisfatórios (29,0%), 

o curso foi teórico demais (12,3%), a metodologia empre

gada foi inadequada (10,9,), o corpo docente i desprepa

rado (8,7%), o curso é desligado da realidade (8,7%), o 

planejamento do curso é Inadequado {8,0%), o tempo disp~ 

nTvel é insuficiente (7,2%). 

Nas disciplinas optativas, as falhas assinala
das com maior frequêncla foram: conhecimentos oferecidos 

foram Insatisfatórios {26,0%), a metodologia empregada 

foi inadequada (15,6%), o tempo disponTvel foi insufi

ciente {15,6%), o curso foi teórico demais (7,8%), o cu~ 

so é desligado da realidade (6,5%) e há falta de entros! 

mento com outras matérias (6,5%), o planejamento do cur

so foi inadequado (6,5%). 

Considerando-se apenas as disciplinas básicas 

e a especTfica de Educação em Saúde Pública, por ano de 

frequênc!~ ao curso (Tab. 48), verifica-se que a maior 

porcentagem das falhas concentra-se no Item "conhecimBn
tos insatisfató~ios", que alcançou frequências superio

res a 25% nos anos de 1968, 1970 e 1971. 

A segunda falha mais apontada varia segundo os 

anos. Em 1967 foi "tempo disponlveZ insuficientB"(14,8%), 
e "curso des 'Ligado da rea'Lidade". Em 1968, a segunda f a

lha mais observada foi "metodoZogia inadequada" (25,0%), 

em 1969 foram "metodoZogia inadequada" e "planejamento i 
nadequado", cada um deles apresentr;ndo 14,3% das indica

ções. Para os a1unos de 1970, a segunda falha mais indi

cada recaiu novamente sobre "p'Lanejamento inadequado do 
curso", enquanto que para os de 1971 a segunda falha mais 

indicada foi o "tempo disponivet insuficiente" (12,9%). 
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A Única indicação que perdura durante os 5 anos 

estudados com a maior frequência das indicações é, porta~ 
to, a insatisfatortedade dos conhecimentos oferecidos, o~ 
servando·se inclusive uma tendência a aumentar nos anos 

sucessivos. 

Quanto ao estágio, considerar-se-ão o especiall 

zado e o multiproflsslonal. No caso do primeiro, as fa

lhas assinaladas foram as seguintes: ausência de supervi

são satisfatôrla (30,3%), duração Insuficiente (16,1%) e 

agências sem condições de receber estagiários (12,5%)(Ta~ 

~9). 

No segundo, ou seja, em relação ao estágio mul

tiprofissional, 17,9% assinalaram a falta -de entrosamento 

entre os alunos da equipe. Interessante é assinalar que 

13,~t dos entrevistados consideraram que não houve falhas 

nos estágios. 

2. Os Aspectos Positivos 

A apreciação dos aspectos positivos do curso 
(Tab. 50) seguiu a mesma sistemática empregada no estudo 

das falhas. 

Nas disciplinas básicas os pontos positivos a! 

slnalados concnetram·se nos seguintes aspectos: aquisi

ção de novos conhecimentos (20,8%), oportunidade de tra

balhar com grupo multlproflssional (18,8%), atualização 

ou complementação de conhecimentos (12,9%), aquisição de 

conhecimentos importantes para a atividade profissional 

(10,9%), metodologia de ensino positiva (9,9%) e aquisi

ção de uma visão mais ampla em saúde (9,9%). 

Na disciplina especffica os pontos positivos 

mais ~ssinalados foram: aquisição de conhecimentos Impor 

tantes para a atividade profissional (15,9%), metodolo· 

gla de ensino positiva {14,9%), oportunidade de traba

lh~r com grupo multiprofisslonal (13,8%) e aquisição de 

novos conhecimentos (12,8%). 



Nas disciplinas optativas, 28,3% indicaram sa

tisfação com o curso Dinâmica Populacional, 16,4% consi

deraram como aspecto positivo a aquisição de novos conhe 

cimentos, 10,4% a oportunidade de trabalhar com grupo 

mu1tlprofJssfona1 e 8,9% a qualidade do conteúdo. 

Como na análise das falhas, isolaram-se as di! 

cip1tnas básicas e a especfffca Educação em Saúde Públi• 

ca por ano de frequ~ncta .ao curso (Tab. 51). Com exceçio 

dos alunos de 1968 que enfatizaram a metodologia de ensl 

no e dos de 1967 que não fizeram nenhuma menção ao traba 
lho multiprofissfonal, as indicações mais frequentes di

zem respeito a conhecimentos e oportunidade de trabalho 

multiproftssional. 

O que chama a atenção é que para 1968 as Indi

cações discreparam bastante dos outros, havendo uma con

centração de 66,6% em apenas dois itens: oportunidade de 

trabalho multlprofissional (44,4%) e metodologia positi

va (22,2%). 

Quanto aos estágios multiproflssional e especi~ 

lizado (Tab. 52), alguns dos aspectos indicados são de 

carater geral, ao passo que outros se referem especific~ 

mente a cada um dos dois tipos de estágios. A maior fre

quêncla de indicações diz respeito à experl~ncia de tra

balho multiproflssional (27,1%), seguida da oportunidade 

de vivenciar situações concretas (24,3%), oportunidade 
de aplicar os conhecimentos teóricos (21,6%) e oportuni

dade de atuar em programas de outros pafses (14,4%)(*). 

Antes de passar-se para a apreciação das modi

ficações sugeridas pelos E.S.P., parece oportuno fazer~ 

ma confrontação entre os aspectos positivos e 

assinalados pelos entrevistados. 

O número de falhas foi maior do que o 

negativos 

. numero 
de aspectos positivos nas indicações referentes às discl 

(*) Até 1971 enviaram-se alunos para fazerem estágio es 
peclalizado no exterior, em virtude do pequeno núme 
rode E.S.P. existentes no Brasil, o que não permi~ 
tia uma supervisão adequada. 
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p11nas, enquanto que nos estágios aspectos positivos e 

negativos se equivalem. Entretanto, quanto mais antiga a 

turma dos entrevistados,menor tendem a ser as indicações 

de ambos os tipos, o que mostra que quanto maior o lapso 

de tempo decorrido menos claras tendem a ser as avalla

~ões, tudo levando a crer que o tempo apaga mais rapida

mente as impressões positivas do que as negativas. 

Comparando-se as falhas com os aspectos positl 

vos (Tab. 53), por área e por ano de frequência ao curso, 

cabem os seguintes comentários: apesar de o item conheci 

mentos concentrar a maioria das indicações de falhas e 

de aspectos positivos, apenas para o ano de 1968 acusou 

uma porcentagem maior de faihas. O !tem corpo docente,ao 

contrário, revelou a menor porcentagem das indicações nos 

dois aspectos e somente para o ano de 1967 apresentou 

maior porcentagem como aspecto positivo. Os itens plan~ 

jamento do curso e tempo de curso foram indicados apenas 

como falhas,enquanto que o estágio multiprofissional foi 

Indicado apenas como aspecto positivo. 

Confrontando-se alguns Itens (Tab. 54), consi

derando apenas as divisões em disciplinas Básicas, Espe

cificas e Optativas, podemos ter uma idéia global e mais 

clara das indicações. Tomemos, por exemplo, a questão 

dos conhecimentos. Nas disciplinas básicas,as falhas nes 
te aspecto constituem 37,8% das indicadas(*), enquant~ 
que nos aspectos positivos o conhecimento oferecido con-

- <••) trlbui com 51,5% do total das constataçoes , o que es 

tarla indicando que o conhecimento fornecido pende mais 

para a aceitação do que rejeição. Na disciplina especifl. 

( *) corresponde aos itens "cursos desligados da reali
dade" (7, 6%) , "conhecimentos ofer-ecidos foram insa 
tisfatórios" (22,6%) e "curso teórico demais"
(7,6%) da Tabela 47. 

(**) corresponde aos Itens "aquisiçao de novos conheci
mentos" (20,8%), "atualização ou complementação de 
conhecimentos" ( 12, S%) , "aquisiçao de conhecimen tcs 
importantes para a atividade profissional 11 (10,9%) 
e "conteúdo bom" (6,9%) da Tabela 50. 



.65 

ca Educação em Saúde Pública há uma ligeira vantagem pa

ra o aspecto negativo, ou seja 50% do total das falhas 

estão neste item, enquanto que nos aspectos positivos a 

porcentagem atinge 47,2%. O corpo docente mereceu uma p~ 

quena porcentagem das indicações das falhas e dos aspec

tos positivos, sendo, porém, fonte mais Intensa de fa· 

lhas na disciplina especffica do que nas outras. 

A metodologia de ensino merece, também, alguns 

comentários. Foi alvo da menor porcentagem de indicações 

nas falhas e a mais alta na Indicação dos aspectos posl• 

ttvos. De fato, a disciplina Educação em Saúde PÚblica 

tem enfatizado, desde o infeto do curso de Educação em 

Saúde Pública, o emprego de técniças mais modernas de a

prendizagem que envolvem não só a utilização de recursos 

audiovisuais mas, principalmente, a participação ativa 

dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

3. As Modificações Sugeridas 

Comparado com o numero total de falhas assina

ladas (486) e com os aspectos positivos indicados (373) 
as modificações sugeridas, que chegaram a 373, foram ba! 
tante expressivas, apesar de as abstenções terem sido 

consideráveis; 17,1% dos entrevistados não ofereceram 

sugestões na área das disciplinas básicas, nem das espe· 

cíficas e estágios e 37,8% não o fizeram no caso das op

tativas. 

Considerando-se o ano de formatura, foi a tur

ma de 1969 que registrou a porcentagem mais alta de abs

tenções, 25%, enquanto a de 1968 apresentou a mais bal 

xe, ou seja, 12,5%. 

O número de modificações sugeridas para as di! 

clpl inas básicas foi de 113 e as que alcançaram maior 

frequência (Tab. 55) foram: maior ênfase nas Ciências Bi.2, 

lÓgicas (15,9%), integrar a teoria ã prática (13,3%), 

melhoria dos métodos de ensino (10,6%) e alterações no 

planejamento do curso (maior tempo de duração, adaptação 

às diferentes formações básicas dos alunos e menor núme-
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rode alunos) (10,6%). As sugestões são compatfvels com 

as falhas assinaladas pelos entrevistados. Foram os alu

nos de 1970 que contrlbuiram com o maior número de suge! 

tões (25,7%) e os que mais sugeriram maior ênfase nas 

Ciências Biológicas, a Integração da teoria à prática, a 
melhoria dos métodos de ensino e as alterações no plane

jamento do curso. 

Para a disciplina especffica (Tab. 56) foram~ 

letadas 108 sugestões, sendo que a mais Indicada foi "to!_ 
nar o ensino mais prático" (20,lt%), seguida de "maior ê!!_ 
fase na metodologia da Educação em Saúde PÚblica"(13,9%), 
"maior ênfase em Ciências da Conduta" (13,9%); 11,1% s~ 
geriram alterações no planejamento do curso,lsto é,maior 

tempo de duração, adequação às diferentes formações básl 

case à realidade e 10,2% pretendem que o corpo docente 

seja melhor preparado. Também aqui a turma de 1970 foi a 

que mais contribuiu com sugestões (30,6%) que se concen

traram nos Itens "tornal' o ensino mais prático" e "maior 
ênfase na metodologia de Educação em Saúde PÚblica". 

O número de modificações sugeridas para as dis 

clplinas optativas (Tab. 57), bem como o número alto de 

abstenções na indicação de modificações (37,8%) documen

tam um desinteresse por estas disciplinas, havendo mui

tos entrevistados que nem se lembravam de tê-las cursado. 

A sugestão mais frequente diz respeito à elaboraçãodeh2_ 

rãrios que possibilitem escolher mais livremente as opt~ 
tlvas de interesse (20,6%), seguida de oferecimento de 

maior número de optativas (19,1%) e modificação do con

teúdo das optativas (llt,3%). O maior número de sugestões 

foi feito pela turma de 1971, que contribuiu com 30,2% 

do to ta 1. 

O treinamento de campo, ou estágios multlpro

fissional e especializado (Tab. 58), recebeu 89 suges

tões, sendo que 25,8% destas se referem ao melhor prepa

ro e/ou organização dos estágios, 21,3% à melhoria da 

supervisão e 18,0% a um perfodo mais longo de estágio. 

Também neste aspecto a maior porcentagem (24,7%) coube 

aos entrevistados que fizeram o curso em 1971. 
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AS EXPECTATIVAS COM RELAÇAO AO CURSO DE 

EDU CAÇAO EH SJUlDE POBL I CA 

A análise das expectativas pressupõe que os a
lunos, ao reiniciarem sua vida universitária, esperavam 

obter uns tantos beneficios, seja em conhecimentos, seja 

em experiências que os preparassem para a vida proflsst~ 

nal e para assumir os papéis próprios do Educador de Saú 

de Pú b I i c a. 

Os resultados da Tabela 59 dão margem a algu

mas considerações. Considerando-se os 81 entrevistados,& 

maior frequincia apresentada corresponde aos que tiveram 

suas expectativas em relação ao curso satisfeitas, segu! 
da dos satisfeitos em parte e por último os que tiveram 

suas expectativas não satisfeitas. Analisando-se as dls

tribuiç~es de frequ~ncia de cada uma das categorias men

cionadas, por ano de formatura, notam-se algumas flutua

ções· interessantes. Em 1967, ano que registrou a maior 

frequência de satisfação, apresenta a segunda maior fre

quência de não satisfeitos, indicando uma tendência do 

grupo a julgamentos radicais. Um outro elemento que pod~ 

ria explicar a concentração nas extremidades da escala 

de julgamento é que, sendo um curso novo, os alunos não 

puderam, por falta de informaç~es, definir adequadamente 

as suas expectativas. Para 1968 a situação é parcialmen

te invertida, observando-se a frequência mais baixa de 

satisfação, a mais alta de insatisfação e uma frequêncfa 

mediana para o item satisfação em parte. Uma explicação 

possfvel desta diferença é que este grupo, baseado na a! 

ta porcentagem de satisfação da turma do ano anterior, 

que certamente serviu como fonte de informação, formou 

expectativas irreais, tendo como consequência um alto n! 

veJ de frustração. A partir de 1969 observa-se que a di~ 
tribuição das frequências se aproxima mais da de 1967 

tendendo, porém, a aumentar a frequêncla dos satisfeitos 



.68 

em parte e a equilibrarem-se os dois extremos~ çom-vanta. 

gem ainda para o grupo dos "satisfeitos". 

O teste de x2 acusa a existência de uma asso

clação significativa entre ano de frequêncta ao curso e 

satisfação das expectativas em relação ao mesmo. 

Os motivos que determinaram a satisfação das 

expectativas em relação ao curso de Educação em Saúde P! 

b 1 i ca concentram-se no i tem atualização e i novação dos c2_ 

nhecimentos (71,4%). Dentre os motivos da não satisfação 

das expectativas destaca-se, pela maior frequêncla, o f~ 
to do curso não cobrir as deficiências apresentadas pe

los alunos de diferentes formações básicas (50%). Os mo• 

tlvos da satisfação apenas parcial das expectativas enfa 

tizam os aspectos positivos e os negativos em 65,4% dos 

casos, numa procura de objetividade de julgamento·e ape· 

nas os aspectos negativos em 19,2%. Nos 15,4% restantes 
são indicados outros motivos. 

Considerando-se as expectativas segundo o cur

so básico superior, observa-se que os satisfeitos distri 

buem-se em proporções semelhantes pelos três grupos de 

cursos (Tab. 60), enquanto que a maior porcentagem denão 

satisfeitos se localiza no grupo dos Pedagogos, Cientis

tas Sociais e Assistentes Sociais. 

2 i - . - i O teste de X lnd ca nao haver assocaaçao s g-

nlficativa entre o curso correspondente à formação bási· 

ca e a satisfação das expectativas em relação ao curso. 
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A IMAGEM DO EDUCADOR DE SAODE POBLICA 

"Situação semelhante é encon
trada na análise da relação 
entre o serviço prestado, o 
prestlgio social do serviço 
e seu preço de mercado • ••• 
Não se pode negar que em mui 
tas oc~açõe~ no momento as 
três nao estao uniformemente 
equitibradas". 

Arthur Sata 

O presente capftulo, baseado em informações o~ 

tidas através de entrevistas com chefes de Serviços de 

Saúde e Educação, muitos dos quais contam com E.S.P. tra 

balhando nas agências por êles chefiadas, pretende anal! 

sar a Imagem do E.S.P. Apesar de o grupo entrevistado 

nao constituir uma amostra estatisticamente representat! 

va, suas informações parecem refletir a visão da sotied~ 

de mais ampla, possibilitando fazer observações de tara· 

ter exploratório no que diz respeito ã Imagem do E.S.P., 

das suas funções, do prestígio deste grupo ocupacional e 

das expectativas existentes em relação ao seu trabalho. 

Como já se observou anteriormente, os Educado

res res de Saúde Pública constituem um grupo ocupacional 

ainda pouco conhecido na sociedade brasileira. 

Segundo afirma o Diretor-Médico de um Serviço 

de Medicina de Grupo, que emprega 800 médicos e possue 

21 ambulatórios e 6 Hospitais Gerais, "o E.S.P. é um 
grande desconhecido. Ainda não há lugar para ~le neste~ 

po de serviço porque não é visto ainda como um profissi~ 

nal. A Educação em Saúde PÚblica aparece como um serviç~ 

não como um trabatho que compete a um profissional espe

cializado." 



.70 

Esta visão está relacionada, ao que parece,com 

um conjunto de fatores, entre os quais destacamos: 1. A 

recente introdução deste grupo ocupacional no Brasil. 2. 

Mercado de trabalho ainda restrito quase que exclusivame~ 

te às instituições pÚblicas. 3. Contato restrito com a 

clientela dos serviços onde trabalha. ~. Grupo ocupaci~ 

nal ainda diminuto. S. Desconhecimento, por parte de um 

grande número de profissionais da área da saúde da lmpo! 

tãncia da Educação em Saúde Pública. 

Mesmo no setor pÚblico, que constitui o prtnc! 

pal mercado de trabalho para o E.S.P., não se constatou 

um conhecimento satisfatório das qualificações deste gr~ 

po ocupacional. Como disse o Diretor de uma Delegacia Re - -
gional de Saúde de um estado brasileiro, "O E.S.P. pode-

Pia seP melhor apPoveitado. O potencial de trabalho nao 

está sendo utilizado por ignorância da própria direção 
que não sabe o que exigir e nem quanto exigir. Esta si

tuação é agravada pelo fato de não existir o cargo." 

Deste desconhecimento advém, como consequência 

natur~l, a visão incorreta das funções do E.S.P. e as 

distorções na sua utilização que, apesar de não ser um 

fenômeno generalizado (é preciso lembrar que no momento 

atual as distorções mais graves ocorrem em outros Esta

dos da União que não S. Paulo), são ainda bastante. fre

quentes, constituindo-se numa séria barreira para a afir 

mação da Educação em Saúde Pública. 

se-Dentre as funções exercidas pelos E.S.P., 

gundo os entrevistados(*), as mais indicadas foram: as

sessoria nos aspectos educativos dos programas de saúde; 

supervisão e execuçao de atividades educativas; ensino; 

levantamento de dados. Note-se, entretanto, que pelo me

nos 5 dos E.S.P. trabalhando sob a chefia dos entrevista 

dos estavam exercendo atividades que não eram especTfi

cas de Educação em Saúde Pública, documentando esta for· 

ma as distorções de sua u ti 1 i zação apontadas anteriormente. 

(*) Estes apresentam a seguinte formação de nfvel uni 
versit~rio: Médicos - 13, ProFessor Secundário - 2~ 
Assistente Social - 1. 
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Com respeito is funções que os chefes de servl 

ço atribuem aos E.S.P., três deles Informaram desconhecê 

-1as e os restantes Indicaram as seguintes: treinamento 
de pessoal, elaboração de material educatlvor motivação 

da equipe de saúde para programas de natureza preventlv~ 

organização de comunidade, planejamento, em conjunto com 

a equipe de saúde, dos aspectos educativos dos programas 
de saúde. 

A rigor as funções arroladas são compatfvels 

com a formação do E.S.P., porém não correspondem às fun

ções efetivamente desempenhadas nos serviços, como se p~ 

de observar da comparação com as funções exerctdas,o que 

leva a ponderar que devam existir· impedimentos vártos, 
principalmente de ordem estrutural e de filosofia de tra 

balho, a nfvel dos serviços de Saúde e Educação. 

Aliás, a quase totalidade dos entrevistados re 

conheceu e apontou a existência de barreiras com as quais 

se defrontam os E.S.P., cujo interesse é lndlscutfvel p~ 

ra a compreensao dos problemas analisados pela presente 

investigação. 

Alguns entrevistados foram mais incisivosM In 
dtcação das barreiras, localizando-as nos próprios pro

fissionais da área da Saúde. Citam-se, a seguir, algumas 

das colocações: 

"A Eduoação em Saúde é algo inibido por todo médico". 

"A maior barreira é o próprio médico 1 por comodis

mo1 porque ele teria que participar da equipe para 
educar o paciente". 

"O médico não aceita o profissional e nao valoriaa 

a sua função". 

"A barreira é a enfermeizta1 poztque a ela cabe a 

maior tarefa". 

"E%iste preconceito contra o E.S.P. por parte dos 

outros profissionais". 

A pior barreira é constitulda pelo prÓpztio E.S.P.~ 

que não está entrosado com os outros profissionais 

e não oonhece os problemas de saúde". 
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Outro grupo de barreiras apontadas diz respei

to ã estrutura dos serviços e são as seguintes: 

"Não e~is tência do cargo de E. S. P. ". 

"Fa'Lta familiaridade com o trabalho em equipe". 

Estas afirmações refletem um conjunto de prob~ 

mas intimamente relacionados. Não existindo o cargo de 

E.S.P., não há definição de funções. Sabe-se também que 

as estruturas burocratizadas das agências pÚblicas são, 

por sua própria natureza, pouco maleáveis, impessoais e 

apresentam pequena capacidade de Incorporar novas fllos~ 

ftas de trabalho, além de individualizarem as tarefas em 

compartimentos estanques, definindo os limites funcio-

nals rfgidos que terminam por Inibir as tentativas de t~ 

balho em equipe por parte de indivTduos comprometidos com 

os ideais de seu grupo ocupacional. 

Já é lugar comum afirmar que a Saúde PÚblica só 
pode ser compreendida como um trabalho de equipe multi

profissional. Na realidade, porém, sabe-se que multo po~ 

cas instituições públic~s conseguem implantar este esti

lo de trabalho com sucesso. Este fato, por si só, constl 

tui um fator limitante para a compreensão do trabalho do 

E.S.P., que só produzirá efeitos palpáveis na medida em 

que se adquira esta nova mentalidade. 

Uma outra barreira indicada foi , - há que na o 
tradição de traba'Lho em E.S.P. , e que "qualquer pessca 

se acha capacitada para fazer o que a Educação em Saúde 
PÚblica está fazendo." 

Esta observação documenta um pontooo vism que 

caracterizava a Saúde Pública do Infeto do nosso século 

e segundo o qual se confundia a Educação em Saúde Públi

ca com a mera divulgação de informações. 

Na atualidade, a Educação em Saúde Pública nao 

só reinterpretou seus objetivos como também tem desenvol 

vido um aparato metodológico especializado, graças a ut! 
l1zação de conhecimentos desenvolvidos pela Psicologia, 

Sociologia e Comunicação na área das relações interpes

soais e dos pequenos grupos, exigindo, portanto, uma for 
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maçao especializada. Esta nova mentalidade, entretanto, 

está penetrando lentamente a área de saúde, tanto no se· 

tor público como no privado e sua lncorporação.sõ poderá 

ser atingida na medida em que um maior número de sanita

ristas estiver atuando em seus quadros. 

Existe, pois, uma tendência a não valofizar as 

tarefas cujo alcance se desconhece~ Como éflrma Le-

vine(63), "a tendência dos profissionais de peJtsarem na 

solução dos problemas utilizando e~clusivamente suas ha
bilidades ou, na melhor das hipóteses, as habilidades de 
outros profissionais, pode assum~r o nlvel de um tipo de 

'incapacidade treinada ' ". 

Sem dúvida, ~s entrevistas permitem vislumbrar 

que a· bincapacidade treinada"~ um fato entre os profis

sionais que atuam na área da Saúde' PÚblica, mormente en

tre os que não têm formaÇão de sanitaristas e que nunca 

foram expostos à Educaçio em Saúde Pública. Um dos entre 

vistados colocou c1araménte esta questão ao afirmar que 

"a Edu~ação em Saúde PÚblica, por ser uma profissão nova 

e como não é conhecida~ não é acreditada". 

Outra barreira, de ordem econômica e sócto-cul 

tural, foi apontada: "O preconceito contra a Educação em 
Saúde PÚblica é~ no fundo~ um preconceito contra as mu

lheres". Apesar do crescente ingresso de mulheres nas! 

tivldades econômicas, culturais e profissionais que con~ 

t f tuem um dos "mais Sef'•!rOS indicadores da modernização 
de uma sociedade"< 64 >, a sua aceitação ainda~ feita com 

reservas, persistindo em muitos setores da sociedade res 

quTcios da idéia do caráter secundário da atividade ocu

pacional feminina, em virtude da concepção tradicional oo 
seu papel na famflia patriarcal. A situação, entretanto, 

como indica a Pesquisa Nacional por Amostras de Domici

lio, referente ao último trimestre de 1972 analisada por 

(6 3) 

(64) 

LEVINE, S. Unravelling Technology and Culture in 
Public Health Amer.J.Publ.Helth. 59 (2): 239, 
1969. _.._ 

VAZ DA COSTA, R. Crescem oportunidades para a mu 
lher O Estado de S. Paulo, 28 de Julho de 197li", 
p. 54. 
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Vaz da Costa(6S), tem mudado radicalmente na Última déca 

da. Na atualidade as áreas de prestação de serviços eser 

viços sociais empregam mais mão de obra feminina do que 

masculina (2,9 milhões e 1,2 milhÕes de mulheres contra 

2 milhÕes e 550 mil homens respectivamente). Surpreende~ 

temente, entretanto, na administração pÚblica a partici

pação feminina é bem menor. As mulheres constituem ape

nas 16% do total de funcionários, atingindo na categoria 

de profissionais chamados liberais a marca dos 30%. 

Finalmente, alguns entrevistados indicaram as 

barreiras constttuidas pelos consumidores dos serviços~ 

saúde e educação, afirmando que "e:ciste indiferença da 

população para este trabalhort e que "o baixo n-ível sócio 

-econômico das comunidades a serem trabalhadas" é uma 

das principais dificuldades, transferindo o problema pa 

ra os consumidores. Levine(66 ), ao analisar esta questã~ 
diz que "muitos dos problemas da Saúde Pública ztesidem 

no compozttamento e nas necessidades dos profissionais e 

o "defeito" fzoequentemente não está na clientela sobzte a 

qual. a cul.pa é deslocada ou pzoojetada." 

As informações levantadas através das entrevls 

tas permitem prever que o E.S.P. goza de prestígio mode

rado na sociedade mais ampla, se considerarmos que as o

piniÕes dos entrevistados refletem este prestígio. De fa 

to, ao se solicitar, da mesma forma como se fez com os 

E.S.P., que ordenassem um grupo de ocupações de nTvet u

niversitário de acordo com o prestígio que julgavam que 

tivessem, verificou-se que localizaram os E.S.P. como a 

de mais baixo prestígio, como se pode verificar na Tabe-

1 a 61 • 

Apesar do moderado prestígio relativo verific~ 

do, a imagem Ideal do E.S.P. tende a ser delineada em nT 

veis muito altos, indicando a existência de ambiguidade 

em relação ao E.S.P. por parte de outros grupos profis

sionais. 

------------------------------=-------------------------------------
(65) op. clt., (64). 

(66) op. cit., (65), p. 239. 
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Os entrevistados pretendem que o E.S.P. reuna 

um grande número de características técnicas e pessoais 

modelares. Consideram que os E.S.P. devam apresentar: fá 

ctl relacionamento, capacidade de empatia, preparo técnl 

co, boa apresentaçio pessoal, maleabllidade, Iniciativa, 

fluência verbal, capacidade de liderança, equilíbrio em~ 

ciona1. criatividade, agressivldade, perseverança e tole 

rincia. 

Com excessão do preparo técnico, que seria da 

responsabilidade das Instituições educacionais especiall 

zadas, todas as outras características Indicadas cabem 

na categoria que Arnold< 67 ) chamou de "habitidades inte
grativas" e que constituem justamente aqueles ~spectos 

que, na definição do trabalho do E.S.P., aparecem como 

vagos e difusos e aos quais o próprio profissional não 

tem encontrado condições para dar a devida Importância, 

ou seja, a de agente integrador da equipe de saúde. 

(67) ARNOLD op. cit (59), p. 3-18. 
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CONSIOERAÇOES FINAIS 

"A tarefa do Cientista Social. 
é seguir ou criar reg~as co
municávei~ de p~ocedimento 
cooperatiúo~ ahtes de desem
penhar o papet sotitário do 
visionário". 

Ka~l Manheim 

A Educação em Saúde Pública, como uma área es· 

peclalizada dentro da Saúde Pública, emergiu recentemen

te nas sociedades urbanizadas apesar de sua lmportinçla 

jã ter sido constatada em fins do século passado. Como 
toda atividade nova, baseada em conhecimentos que tem so 

frido uma expansão notável a partir das primeiras déca

das de nosso século, a Educação em Saúde Pública trilha 

o çaminho da profissionalização lenta, porém firmemente, 

podendo ser considerada no Brasil, no momento histórico 

atual, como uma profissão heterônoma semelhante a todas 

as outras que atuam no setor da Saúde PÚblica, pelas se

guintes razões: 

• Aplica conhecimentos e técnicas desenvolvidas por ou

tras áreas de conhecimento. Como afirma Dorothy 

Nyswande r (68 ) , "uti "Liaamos conhecimentos de todas as 

Ciências Sociais~ das teorias de aprendizagem~ do tra 

ba"Lho bem sucedido da agricultura em difusão e adoção 

de técnicas~ das habilidades do Serviço Social em su
pervisão e entrevista~ do conhecimento que a Dinâmica 
de Grupo possui a respeito da interação humana e do 

trabat.ho da Teo~ia de Comunicação a respeito das van-

(68) NYSWANDER, O. The open society: its implications 
for health educators. Hlth.Educ.Monogr. (22): 
3-15. 1967. 
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tagens e timtta9Ões dos meioê de comuniéagão• Somos~ 

tatvea~ a profissão que mais pede emprestado conheot~ 
mentos~ dentre as e%istentes." 

Possui um sistema de treinamento especializado sujei• 

to a constantes revisões, a fim de atender as novas 

necessidades que advim do processo de mudança social 

e cujo impacto se faz sentir também nas ações da Saú

de Pública. A própria realização desta Investigação 

no Brasil e de similares em outros pafses do mundo r! 

vela o rigor e o cuidado com que os responsáveis por 

este assunto têm tratado o treinamento e o preparo ~2 

flssional dos E.S.P., procurando submetê-lo a consta~ 

tes reformulações que permitam atender às novas nece! 

sldades que surgem das mudanças ocasionadas na filoso 

fia da Saúde Pública, nos serviços de saúde e da pró· 

pria sociedade, da qual as pr~meiras são um mero re• 

flexo. 

Não possui ainda um sistema de controle do desempenho 

profissional estruturado e os E.S.P. não possuem, até 

o momento, um código de ética, nem associações profi! 

sionats que controlem a qualidade do desempenho pro

fissional de seus membros. 

Possui uma área de aplicação definida, cuja Implemen

tação de conhecimentos precisa ser aperfeiçoada não 

mantendo controle sobre ela. Em se tratando de um gr~ 

po profissional cujas atividades ainda não foram reg~ 

lamentadas, sofre a invasão de atividades de outros 

grupos ocupacionais, não podendo contestar "de jure" 

esta invasão. 

Possui um grande mercado consumidor potencial, porém 
ainda um restrito mercado real de trabalho. Os E.S.P. 

estudados na presente Investigação são empregados qu~ 

se que exclusivamente por Instituições públicas, sen

do que a maioria delas não criou até o momento o car

go correspondente. 
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A Educaç~o em Sa~de P~blica, tal como~ co~ce

bfda, pode ser considerada uma ocupaç~o "sui-generi~# d~ 

tro da própria Saúde Pública, em virtude do tipo de rec~ 

tamento de seus membros, das caracterfstlcas destes, do 

tipo de soclalizaçio profissional a que s~o submetidos 

os seus membros, dos papéis que se propõem a desempenhar 

e das caracterfsticas de seu mercado de ~rabalho. 

Ao contrário da Medicina, Odontologia, Enferm~ 

gem, Veterinária, Engenharia e Farmácla-Bioqufmfca, não 

constitue necessárlamente uma especialização dentro da 

opção primária, mas propõe-se a formar um novo proflssi~ 
nal, o Educador de Saúde PÚblica, a partir de um treina

mento de diplomados em escolas superiores das mais dlve~ 

sas áreas, constituindo-se no que se convencionou chamar 

de uma ocupação baseada numa escolha secundária. As Im

plicações deste fato s~o várias e relevantes. 

O pressuposto, aliás comum a várias espectall• 

dades da Saúde Pública, é que esta área de atividades, 

pela sua complexidade e pelos problemas que envolve, ex! 

ge uma certa experiência de trabalho na area da saúde e 

uma disposição bem definida de af permanecer após o tér

mino do curso. Tal pressuposto, se bem que afnda não con 

firmado empfrlcamente, limita a clientela, que acaba por 

ser selecionada dentro do grupo restrito daqueles que já 

possuem alguma experiência na área da Saúde, acrescida 

de um aspecto suplementar: a grande maioria dos alunos é 
enviada, como ocorre em todos os cursos de Saúde PÚblica 

na qualidade de comissionados, a flm de atender, teorica ... 
mente, às necessidades dos próprios serviços, determina~ 

do desta forma não só uma variedade muito grande no crl

terio de escolha dos candidatos, mas também uma grande 

heterogeneidade entre os alunos. Além disso, estes crlt! 

rios nem sempre coincidem com as exigências que um lnst! 

tuto de Ensino Superior habitualmente tem para a seleção 

dos seus alunos, gerando uma heterogeneidade em termos 

de conhecimentos básicos mfntmos necessários. Além dos 

aspectos já levantados há a questão da quebra de conti

nuidade entre a opção primária ou curso superior bistco 
e a opção secundária, já que esta Última não é, necessã

riamente, uma especialização da primeira. 
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A presente investigação evidencia, ainda, que 

as razões da escolha da Educação em Saúde Pública são em 

sUa maioria meramente ctrcunstancials, ~m grande parte 

devido aos vínculos empregattcio$ js e~isterites. Neste 

sentido o sistema de recrutamento de alunos para o curso 

de Educação em Saúde Públic~ merece uma revisão crTtlca. 

A exigência de experiência de trabalho,a1ém do 

diploma de curso superior, parece não ter fundamento. Pe 

lo contrário, acarreta a limitação da clientela, pois, 

quem tem experiência de trabalho já tem vfnculo emprega

tTcio com orgãos públicos, Impede a renovação de recu! 

sos humanos na área da saúde e determina um aumento acen 

tuado na média de Idade dos alunos, diminuindo o tempo 

de exercício profissional como Educador de Saúde Pública. 

Além disso, dificulta o ingresso de maior número de can

didatos cuja formaçã~ básica é mais compatfvel com a Edu 

cação em Saúde Pública, facilitando, ao contrário, ore

crutamento de outros cuja contribuição potencial ao novo 

grupo profissional é limitada em virtude de sua própria 

formação. 

Os candidatos deveriam ser recrutados dentre os 

diplomados em Ciências Humanas, preferencialmente Pedago 

gia e Ciências Sociais, o que permitirá dispender-se me

nos horas-aula na tarefa de homogeneizar determinados co 

nhecimentos básicos e mais tempo para os assuntos espec! 

flcos de Educação em Saúde Pública. Tal situação só ten

derá a elevar a qualidade do preparo e, consequentemente, 

do desempenho do futuro profissional. 

Através dos resultados obtidos verificou-se que 

foi o grupo de Cientistas Sociais, Pedagogos e Assisten· 
tes Sociais que alcançou porcentagem mais alta de espec· 

tativas satisfeitas quanto ao novo campo profissional, 

bem como a porcentagem(*) mais elevada de alto nfvel de 

satisfação com o trabalho em Educação em Saúde Pública. 

Tendo-se verificado que existe uma associação estatfstl-

(*) Calculada para cada um dos grupos de formação bási
ca considerados (Tab. 24). 
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cemente significativa entre satisfação com o trabalho e 

permanência na profissão, pode-se prever que este grupo 

tenderá a apresentar maior fndlce de permanência. Esta 

previsão, apoiada ainda pelo fato da existência de um mer 

cedo de trabalho restrito, principalmente para Pedagogos 

e Cientistas Sociais, Indica que economicamente o Inves

timento preferencial neste grupo gerará maiores benefí

cios para o setor saúde em geral e para a Educação em ~ü 

de Pública em especial. 

Além da questão da área de formação básica, de 

verao ser conslderadas·as qualidades pessoais dos candi

datos, sobre as quais o curso de Educação em Saúde Públl 

ca, dada sua duração e sua natureza, apresenta pouca po~ 

sibilidade de interferência. 

Tanto as constatações dos estudos realizados 
com E.S.P. em outros pafses( 69 ), como as entrevistas re~ 
lizadas com os chefes de servtços, privilegiam a Impor· 

tâncla dos aspectos de flexibilidade mental, habilidade 

de pensar criativamente, alta receptividade para novas 

idéias, fluência verbal, equilfbrio emocional, capacida

de de relacionamento e de liderança. Estes traços, além 
c 

de serem necessários para o correto desempenho do E.S.P., 

facilitam a aquisição de capacidades integratJvas que 

são um dos aspectos cruciais das atividades deste grupo 
ocupacional, em virtude da importância reconhecida do tra 

balho em equipe na Saúde Pública. 

Um outro aspecto que merece uma análise cuida· 

dosa é o sistema de socialização profissional. As falhas 

apontadas pelo grupo estudado parecem ter fundamento e 

as suas expectativas de receberem o maior número de in

formações que os preparem para enfrentar os problemas que 

advtrão do exercício profissional são, a rigor, Jegfti

mos. ~preciso considerar, porém, as limitações constitui 

das pelo tempo, recursos humanos e recursos materiais dis 

ponfveis. 

(69) ARNOLD, H. op. cit. (58). 



.81 

O tempo dlsponfvel, um ano letivo, parece tnsu 

ffclente para à formatão de um profissional que vai atuar 

hu~ tampo novo, sujeito a mudanÇas táptdas, quer em con

sequêncla do desenvolvimento global da sociedáde b~àslieL 

ra, quer em consequênçie das diversas polftlcas de muda~ 

~e planejada na área da saúde e da educação. Tanto nos 

E.U.A. como em Porto Rico,os responsáveis pelos progra

mas de socialização profissional têm encarecido a neces

sidade de alargamento do tempo de permanência dos futuros 

profissionais nas Escolas de Saúde Pública para assegurar 

um melhor preparo e dar maiores oportunidades aos estu

dantes de.vencerem os problemas no campo. No caso dos E. 

S.P. brasileiros também constata-se o mesmo. Tanto o gr~ 

po estudado, como os docentes, consideram que o preparo oos 

futuros profissionais poderia beneficiar-se de uma dila

tação do tempo dlsponfvel, permitindo não só um aprofun

damento dos conhecimentos e técnicas de Educação em Saú

de Pública, mas uma vivência mais completa dos problemas, 

através de estágios em agências de Saúde e de Educação e 

de trabalhos com a Comunidade. 

Os recursos humanos envolvidos no treinamento 

dos E.S.P. são escassos, considerando-se que parte de seu 

tempo deve ser dedicada à atualização e à pesquisa, num 

esforço de incorporar as Inovações, desenvolver nova tec 

nologla, conhecer e criar soluções para os problemas que 

surgem no campo. Se endossarmos as observações feitas pe 

lo Seminário Latinoamericano de Educação realizado em P~ 

racas (Peru) em 1969, bem como os resultados da Avalia

ção da Educação em Saúde no Bras 11 ( 1972) v e r i f I c amos que 

a tarefa destes recursos humanos se define não só em ter 

mos restritos de problemas ligados especificamente ao tre!_ 

namento, mas também no que dtz respeito à responsabilld~ 
de de delinear uma filosofia de trabalho própria às ne

cessidades de cada país e de cooperar na definição de li 

nhas de ação prioritárias. 

Como dizem os participantes do Seminário Lati

noame r I cano, "na América LatiJna, a Educação em Saúde não 

conseguiu plasmar uma doutrina própria e uniforme, nem 

se generaliaou uma definição operacional desta discipli

na que leve a uma delimitação precisa do campo profissi~ 
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nat do Educador de Saúde PÚblica. Apesar dos palses con
tarem com unidades centrais de Educação em Saúde dent~o 

do Ministé~io da SaÚde~ por causa de sua filosofia e or

ganiaação inadequadas ou da escassa disponibilidade der~ 
eursos, alguns destes serviços não puderam cumprir sati~ 
fatoriamente suas funções básicas. Por diversas circuns
tâncias, a atividade tem-se reduaido, em grande parte, a 

tarefas de informação e propaganda. Em outros casos, tem 
concentrado seus esforços na preparação da comunidade p~ 
ra "campanhas n muito espec-íficas, o que tem distorcido a 

percepção de sua verdadeira finalidade por parte de ou
tros profissionais de saúde e da própria comunidade. ,(70). 

Tais observações, válidas para a América lati

na, são confirmadas pelo grupo técnico multiproflssionaJ 

que participou da "Avaliação da Educação no Brasil." quan 

do afirma que( 7l) "A Faculdade de Saúde PÚblica da U.S.P.., 

Único estabelecimento de ensino superior que forma o es
pecialista em educação em saúde, não está equipada com 

recursos Materiais e humanos para atender à demanda cres 
cente do profissional." 

No que diz respeito aos recursos materiais, p~ 

derTamos afirmar que são insuficientes, limitando não só 

a oportunidade de serem realizadas pesquisas básicas,mas 

também de outras que visam testar a eficiência de técni

cas educativas novas e das tradicionalmente utll izadas. 

Os recursos materiais insuficientes limitam inclusive a 

possibilidade de serem Introduzidas inovações no conteü

do dos programas e na metodologia de ensino. As modernas 

práticas de ensino já ultrapassaram a época das escolas 

que exigiam apenas salas de aula, giz e quadro-negro.Faz 

-se·iecessárto, para melhorar a qualidade do ensino, o 

emprego de complexa aparelhagem audiovisual, de experiên 

elas de campo, de trabalho em grupo que envolvem também 

toda uma Infra-estrutura, inexistente na Faculdade de Saü 

de Púb 1 i ca. 

(70) SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCAÇ~O EM SAODE PO-
BLICA E PLANEJAMENTO. Paracas, Perú, OPAS, 
Washington, 1969 fmimeografado) 

(71) RELATORIO DO GRUPO T~CNICO DE AVALIAÇÃO DA EDUCA· 
ÇÃO EM SAODE NO BRASIL. S. Paulo, Faculdade de 
SaÜ..de PÚ_b 1 i c~ lJ~P 1 q71 rm I mP-on r~ f adol 
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A itmitação dos recursos materiais é uma das 

barreiras que tem dificultado as tentativas de reformulé 

ção neste sentido• prejudicando a qualtdade do ensino e 

a capacidade potencial do ensino integrado, com repercu~ 
sões no próprio trabalho dos egressos da Faculdade de Saú 

de PÚblica. 

Sem esta orientação estaremos criando o que 

E11lng(72)denominou de profissionais 11bisubcul.tu:ztaie 11, i~ 
to é, especialistas dentro de uma área especializada que 

é a Saúde Pública, dificultando o trabalho integrado nes 

ta área. 

O presente estudo evidenciou alguns pontos re

levantes no que diz respeito ao processo de socialização 

dos E.S.P. 

Como afirmam M i 11 e r e Wa ge r ( 73) , "a o:ztientação 

dos papéis é uma consequência da social.ização e dois co~ 
juntos de e~periências social.isado:ztas são relevantes: o 

primeiro~ a social.isação p:ztofissional, preocupa-se com a 

aquisição de valores, atitudes~ habilidades e conhecimen 

to da sub-cultura p:ztofissional. Este tipo de socializa
ção reflete, em pa:ztte, a duração e o tipo de t:zteinamento 

recebido nas escotas de graduação ••• O segundo, a soei~ 

tisação o:ztganisacional~ retaciona-se com ajustamentos o~ 

ganizacionais e de aprendizagem necessários quando o pro 

fissionat deixa a escola de graduação e entra no estabe 

Z.ecimento organizacional muito diverso daquele para o 

qual foi treinado ou diferente de suas expectativas." 

A relevância das experiências sociallzadoras ~ 

ferecidas pelo curso de Educação em Saúde Pública é,pois, 

segundo os autores, fundamental para o delineamento do 

perfil nftido da natureza do trabalho e do papel do E.S. 

P., mormente por estarem ambos numa fase de transição, 

que corresponde ã introdução do profissional no campo da 

(72) ELLHJG, R..H. Occupational group striv1ng in public 
health. In: ARNOLD, M. et. al., ed., op. cit. 
(14) p. 70-86. 

(73) MILLER, G.A. 6 WAGER, L.W. Adult socialization, 
organizational structure and role orientations. 
Adm.Sci.Quart. 16 (2): 151-74. 1971. 
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as de 

e Ar-

ao ca 

so do E.S~P., enfatizam a Importância das instituições e 

ducacionats na formação e manutenção do papel profissio

nal. Diz Arnold(J9): "o papel p~ofissional é aprendidO à 
medida que o indivlduo passa po~ um programa educacional 

especlfico, cuja finalidade é ensinar aquelas habilida
des e conhecimentos essenciais para o desempenho de com
portamentos associados ao papel envolvido. Adicionalmen

te o treinamento oferece um p~ocesso de sociatizaçã~uma 

forma de introduzi~ o neÓfito às ezpectativas ds outros 
membros da profissão e fornecer uma oportunidade de iden 

tificação com a profissão e os seus valores. Quando um 
indivtduo ingressa num aampo profissional ele adota os 
vato~es, crenças, padrões e atitudes do grupo profissi~ 
nal com o qual se identifica. Parte do p~ocesso de p~o

fissionalização do grupo é o desenvolvimento de um siste 

ma único para o grupo." 

No grupo em estudo, entretanto, duas ressalvas 

devem ser feitas a respeito da Influência da instituição 

educacional. A primeira refere-se às expectativas dos ou 

tros membros da profissão. Em se tratando de uma profis

sao nova, estes outros membros e suas respectivas expe~ 

tativas não existiam, inexistindo, desta forma, este im· 

portante quadro de referência e privando as primeiras~! 

mas de graduados da oportunidade de Identificação com o~ 
tros membros do grupo profissional e com os valores pró

prios do grupo. Este aspecto é de crucial importância pa 

(74) GLASER, B.G. The local cosmopolitan scientist. 
Am.J.Soclol • .§.12lt9-60. 1963. 

(75) WILENSKY op. clt. (19). 
(76) 

(77) 

(78) 

HAGSTROM, W.O. The scientific communlt~. 
York. Basic Books. 1965. 

New 

ORTH, C.D. 
search. 
ciety. 

ARNOLD, M. 

The optimum climate for industrial re 
In: KAPLAN, N. ed. Sctence and so= 

Chicago. Rand McNally. p. 194-210.1965 

op. clt. (59). 

(79) ARNOLD, M. op. clt. (59). 
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ra a compreensão dos resultados da pre~ente investigação, 

principalmente héqueles aspectos ~eiaclonados co~ à defi 

ntÇão do pape] e das funções do E.s.~. A segunda ressál 

va dlt respeito ~ própria natureza das funções e do pa

pel deste profissional, carregado ainda de uma certa am

blguidade, seja pelos objetivos integradores da equipe 

multlprofissional a que se propõe, seja pela dificuldade 

de mensurar quantitativamente o seu trabalho, o que tem 

dificultado uma correta Interpretação destas funções e 

papéis. 

Todos estes fatores terão Influenciado a falta 

de consenso verificada na presente investigação no que 

diz respeito às funções do E.S.P., bem como a Insatisfa

ção das expectativas com relação ao curso de Educação em 

Saúde Pública. 

Quanto ã "sociatização organizacional", esta 

merece uma análise à parte, devida ã crescente importân

cia que a ela tem sido devotada pelos especialistas. Co
mo afirmam Greene e Organ{SO), "para uma organização fu~ 
cionar efetivamente cada indivlduo deve ter uma percep

ção clara de seu papel, isto é, deve estar certo do que 

os outros indivtduos importantes na organização esperam 

dete". Assim, continuam os autores, "idealmente, uma 

pessoa deveria não apenas perceber corretamente o que os 

outros esperam dela (exatidão do papet) e ter um senso 
subjetivo da certeza de como corresponder a estas expec

tativas (clareza do papeZJ~ mas também estar de acordo 

com os outros a respeito de quais devam ser estas expec

tativas (consenso do papel)".· 

As implicações do "consenso do papet", da "cZ~ 

reza do papel" e da "exatidão do papel" são várias p~ 

ra a compreensão dos problemas existentes no trabalho do 

E.S.P. Tanto a anãl i se das barreiras encontradas, como 

dos motivos da não satisfação das expectativas em rela~o 

-------~---~----------···-~-~------

(80) GREENE, C.N. & ORGAN, D.W. An evaluation of cau-
sal models linking the received role with job 
satisfaction. Adm.Sc.Quart. 18 (1): 95-103. 
~973. 
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ao trabalho e dos fatores que condicionaram a insatisfa· 

ção tom o b·a ba 1 ho t refoi-çãda pelas tnform-ações obt f das 

at~avés das entrevistas com os chefes de serviço indicam 

as diflcU1dades exf~tentes na àrea da "socia.tiaação oztga 
niaacional" no que diz respeito~ "ezatidão"i "cta:r"aa-;; 
e "consenso" do papel do E.S.P., ocasionando um desen

contro entre aquilo que este pode oferecer e acredita p~ 

der oferecer e aquilo que os outros profissionais espe

ram dele. 

Tal situação, dependendo de outros fatores am

bientais, como o próprio clima de trabalho, acaba geran

do tensões que certamente prejudicam a eficiência da in~ 

tltuição e a qualidade do seu trabalho, pressionando os 

profissionais a optarem ou pela 'bzoitentação p:rofissiona1I' 

ou pela "orientação bu:roc:rática". 

Blau e Scott, citados por Mil ler e Wager( 8l), 

resumem esta sItuação: "alguns (p:rofissionais) mantém sua 

identificação com o seu grupo profissional~ pe:rmanecem ~ 

tamente identificados com suas habilidades profissionais 
~ pzoocu:ram o apoio social de colegas tanto dent:ro como 
fo:ra da instituição. Tal envolvimento na t:rama mais am
pla das :relações profissionais~ que abrange as o:rganiaa.
ções, pode se:r considerada como indicativa da "orienta

ção profissional". Outzoos, menos identificados com suas 
habilidades especialiaadas, passam a identifica:r-se com 
a o:rganiaação pela qual são empregados., com os seus pzoo
gzoamas e pzoocedimentos e encontzoam-se mais preocupados 

em conseguizo a apzoovação dos superiores administzoativos 
dentzoo da ozoganiaação do que dos colegas de p:rofissão de 
fora. Estes podem se:r considerados como possuindo uma "2. 
:rientação buzooc:rática". 

Pelo que indicam os resultados obtidos, parece 

que a maiQria dos E.S.P. estudados tende mais para a "o
rientação buroc:rátioa" do que para a 11orientação profis
sional" por várias razões, muitas das quais podem ser re 

(81) BLAU & SCOTT Apud HILLER op.cit. (74) p. 151. 
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amplo, 

O primeiro diz respeito ã re18ção tradicio

nal entre os sexos. As mulheres, tanto no ambiente fami

liar como no trabalho, têm tradlclon81mente ocupado posl 

ções eneilares ou de menor prestrgio social; portanto, 

seu relacionamento e, em grande parte, do tipo autorida

de-subordinação ou de dependência em relação ao sexo mas 

eullno. Como observamos, a Educação em Saúde Pública ain 

da constitue uma ocupação majoritariamente feminina. 

Por outro lado, especialmente na área dos ser

viços pÚblicos as posições de mando têm sido, na sua 

maioria, atribuidas a profissionais que gozam de alto 

prestfgio social e que são em sua maioria médicos do se

xo masculino e que, segundo os dados obtidos nas entre

vistas, opõem uma certa resistência ao trabalho do E.S.~, 

seja por desconhecer suas qual iffcações e seu potencial 

de trabalho, seja por não compreender os objetivoscb seu 

trabalho, orientado multo mais para as ações preventivas 

do que curativas. 

Como afirma Eaton( 82 >, "o status profissional 

9 frequentemente utilizado para avaliar a importância da 

contribuição feita pelos diferentes profissionais" e,ne! 

te sentido, é provável que a contribuição potencial ou 

efetiva da Educação em Saúde Pública tenha sido sub-estl 

mada, prejudicando inclusive o del fneamento de expectat! 
vas realistas quanto ao papel do E.S.P. na equipe de Saü 

de. 

Surpreendentemente, entretanto, os dados obti

dos revelam uma contradição entre o que se esperaria en

contrar, verificados os pressupostos ac1ma descritos, e 

o que indicam os resultados da Investigação. Assim, den

tre os fatores que determinaram a satisfação no trabalho 

(82) EATON, J.W. Social processes in professional team 
work. Amer.Sociol.Rev. (16): 707-713. 1951. 
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foram justamente es relações com colegas e com os chefes, 

bem como a natureza do trabalho, que alcançaram es maio

res frequênclas. Verificou-se que a matorta dos E.S.P.e~ 
tudados considera que as soltcitaçSes de trabalho foram 

adequadas. Ao se analisar as barreiras, porém, verlfica

•se que 70,4% citaram falta de estrutura institucional a 

dequada, que 66,2% Indicaram a falta de·conhecimento das 

funções do E.S.P., para citar apenas algumas. 

Kahn et al .<83 ) indicam que o "comportamento a 

nuente" se mostra um modelo explicatõrlo capaz de escla

recer uma série de contradições aparentes. Considerando

•se os E.S.P. como predominantemente de "orientação bur~ 

crática", levando-se em conta certos padrÕes culturais 

que regem as relações na sociedade mais ampla e, por ex

tensão também no trabalho, entre um grupo profissional 

de prestfglo social mais alto, predominantemente mascu1! 

no, e um grupo profissional de prestfgio social mais ba! 
xo, predominantemente feminino, inseridos numa estrutura 

organizacional altamente burocratizada, parece-nos que o 

"comportamento anuente" deste ~ltimo, expresso em termos 

de adoção de papéis que correspondam ãs expectativas do 

grupo de prestfgio social mais alto e de poder de deci

são, seja um resultado lógico, uma vez que, além de mini 
mlzar aquilo que Hughes< 84 ) (*) chamou de "dilemas e con 

tradições de status", assegura ao mesmo tempo a sua acet 

tação como pessoa e lhe'abre as possibilidades de ascen

der na estrutura burocrática em que trabalha. 

Em outras palavras, a aceitação, por parte dos 

E.S.P., de papéis que correspondam mais às expectativas 

dos outros profissionais, embora Inadequadas, no que diz 

(83) 
(84) 

KAHN, 

HUGHES, 
tus. 

apud GREENE (80). 
E.C. Dilemmas and contradictlons of sta-

Amer.J.Sociol. 50: 353-59. 
( *) Para Hughes constitue "aquele conjunto de e~pecta

tivas que dizem respeito a traços au~iliares pro
priamente associados a muitas das posições espect
ficas e~istentes em nossa sociedade." 
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respeito ã visão do próprio grupo proflsslonal ,constitue 

um comportamento adaptativo à situação de trabalho, cuja 

funç~o i, em Jl~ima dnilise, a de proporcionar "consenso 

do papezu~ "cZareaa do papel" e "ezatidão do papel", e1! 

minando as tensões que surgiriam da ausência destes e le 

vando, portanto, a satisfação com o trabalho. 

Este comportamento, se bem que a curto prazo 

possa ser considerado prejudicial para o estabelecimento 

da imagem do E.S.P., apresenta alguns aspectos positivos 

para o futuro. Entre estes coloca-se a criação de condi

ções favoráveis para a permanência do indivrduo dentro~ 

seu grupo profissional, permitindo o seu crescimento qua!!_ 

titativo, ao qual, com o correr dos anos, se adicionará 

tambim o desenvolvimento qualitatlvo, que constitue pelo 

menos um dos elementos básicos para um quadro de referê!!_ 

ela extra-institucional, no qual o E.S.P. passará a bus

car apoio para a eliminação das tensões que surgem no de 

11 neamen to do seu pape 1 • 

Além disso, ã medida em que o campo de trabalho 

sofrer um processo de expansão e estruturação, em que as 

bases teóricas se tornarem mais sólidas, os resultados do 

trabalho da Educação em Saúde PÚblica mais visfveis e 

mais facilmente mensuráveis, que a filosofia do trabalho 

em equipe permear as instituições pÚblicas e que a ment~ 
lidade preventiva passar a ser a tônica de todo o traba

lho na área da Saúde PÚblica, surgirão muitas oportunid~ 

des para a Educação em Saúde Pública assumir o seu verda 

deiro papel e contribuir para a reformulação das expect~ 

tivas dos outros grupos profissionais. 

Os primeiros cinco anos de existência da Educa 

çao em Saúde Pública no Brasil são o retrato do que po

derfamos chamar de crise de nascimento de um grupo pro

fissional que se defronta com o dilema de ser uma ocupa

ção extremamente sensfvel às alterações do meio social e 

que luta pela solidificação de seus padrões profissio

nais. ~ o que Dorothy Nywander chamou de "uma profissão 

aberta numa sociedade aberta", capaz de incorporar rapi· 

damente as novas conquistas oferecidas pelos vários cam

pos de conheci~ento, principalmente das Ciências da Con· 
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duta, e as novas experiências da Saúde Pública, a fim de 

atender às necessidades presentes e futuras das socteda• 

des modernas. 

Considerando-se que uma profissão deva propor· 

elonar respostas. através de habilIdades e conhecimentos 

especfficos, aos problemas existentes, cabe às institui

ções socializadoras alargar as suas funções, que tradlct2 

nalmente se reduziam a perpetuar e aumentar o conhecime~ 
to, a fim de incluir uma nova tarefa, decorrente do pró

prio processo de mudança que envolve todos os setores da 

sociedade e que é "fo~mar profissionais que sejam não a
penas pessoas altamente habilitadas~ mas também~ pelo fa 
to das habilidades se tornarem rapidamente obsoletas~ de 

verão ser possuidoras de qualidades adicionais de flezi
bilidade mental~ possuir pensamento lÓgico~ habilidade 
de pensa~ criativamente e alta receptividade para no
vas idéias."(SS) 

Daf o questionamento constante e metódico, por 

parte dos responsáveis pelos programas de socialização 

profissional, a respeito da adequação do preparo que pr~ 

porcionam .aos futuros E.S.P. para enfrentar os problemas 

de saúde que se manifestam no pafs e os problemas organ! 

zactonais das agências de saúde. 

A sociedade brasileira tem sofrido mudanças 

drásticas nas Últimas décadas, tfpicas do processo de m2 

dernização dos paTses em desenvolvimento. A expressão 

mais evidente é a urbanização que reflete e condicionam 

mesmo tempo alterações em todos os setores da vida so

cial. 

O Último censo indica que a década 1960-1970 

assistiu ã transformação do Brasil numa sociedade urba

na<86). Este desenvolvimento vertiginoso pode ser consf• 

(85) ARNOLD o p • c i t • ( 1 4) • 

(86) COSTA, R.C. Crescem oportunidades para a mulher. 
O Estado de São Pauto, 28/7/74 p. 54. 
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derado como sendo um processo de "urbanização sociopáti 

ea" na medida em que o aumento das populações das cida

des não correspondeu "a um aumento proporcional das opor 
tunidades de emprego produaidas pelo processo de indus

trialização e consequente aumento do setor de serviçosur 
banos"<87 >. Um exemplo desta problemática é que apena; 

53% e 25,6%( 88 ) da população urbana são servidas respec

tivamente por água encanada e rede de esgotos. Os fndl

ces de mortalidade Infantil têm subido dramáticamente co 
mo demonstram, entre outros, os estudos de Puffer(89) e 

Vunes(90), as doenças transmissTveis continuam grassando, 

as doenças crônicas, degenerativas e mentais, a poluição, 

os acidentes de trânsito e de trabalho aumentam nas clda 

des, exigindo uma reformulação radical dos serviços de 

Saúde, a convocação de novos especialistas para enfren

tar a crescente demanda e complexidade dos problemas e 

uma melhor utilização das contribuições que cada grupo 

profissional pode trazer para solucioná-los. 

O presente trabalho evidenciou a necessidade 

da socialização profissional enfatizar a abordagem dos 

problemas que advém da integração dos E.S.P. na equipe 

de saúde, preparando-os para enfrentar as resistências 

registradas. Deverão também ser sublinhados os comporta

mentos relacionados ao papel que deve desempenhar na in

tegração da equipe multiprofissional e na revisão de sua 

filosofia de trabalho. Neste sentido parece-nos fundame~ 

tal que o E.S.P. receba uma carga maior de informações 

e experiências no campo da Psicologia Social, particula~ 

mente no que diz respeito aos processos de grupo e do re 

(87) KRAUSZ, Rosa R. Os desafios da urbanização para 
a Educação em Saúde Pública. Rev.Saúde públ ., 
S. Paulo 1_: 285-9. 1971. 

(88) COSTA op • c i t • ( 86) . 

(89) PUFFER, R. et.al. ~estlgación interamericana 
de mortalidad de la ntnez. OPAS. Informe pro 
visaonal. 1971 (mimeografado}. -

(90) YUNES, J. Os nrveis de saúde no Municfpio de S. 
Paulo ,!: 41-50. 1969. 



J.a.c:;.i01'Hilnento interpessoal, bem como na ãre.a das· ·mode..l"na~ 

teorias e técnicas de Comunicação. 

Assim preparado o E.S.P. estará apto a operar 
em duas fren.t.e$ de traba_lho igualmente Importante$; ~.e~ 

terna, constltuTda pelos consumidores dos serviç.osde sa§. 

de que, pela complexidade dos problemas apresentados, e

xige uma compreensão mais ampla, envolvendo não apenas~ 

aspectos ffslcos da problemática da saúde, mas também os 

componentes comportamentais, seus determinantes e o pró
prio processo de mudança daqueles. Como afirma Arnold(90 , 
com multa razão, a Educação em Saúde Pública deve ser e~ 

tendida "não apenas como comunicadol'a de conhecimentos~ 

mas sim como um processo de fol'necer oportunidades para 
os indivlduos e gl'upos de desejarem e desencadearem a
gões de saúde constl'utivas." O seu objetivo é, pois, não 

apenas transmitir informações, mas sim "ajuda%' as pes
soas a conseguil'em saúde atl'avés de sua pl'Ópl'ia agão e 
esforgo" (92 ) • 

A interna diz respeito a dois aspectos. O pri

meiro relaciona-se principalmente ao planejamento, supeL 

visão e avaliação dos aspectos educativos dos programas 

de saúde, que tradicionalmente Têm sido considerados co

mo as atividades centrais do grupo profissional. O segun 

do aspecto só recentemente foi Incorporado pelo E.S.P., 

apesar de ainda não ser reconhecido e aceito pela grande 

maioria dos profissionais de saúde, e consiste na ativi

dade que visa apressar o processo de Integração da equi

pe de saúde. ~ aqui que reside a Importância do preparo 

do E.S.P. em técnicas de relacionamento lnterpessoa1. P~ 

rece que cabe ao E.S.P. acelerar as mudanças comportame~ 

tais e, em consequência destas, também as estruturais, 

que levarão ao multiproflssionallsmo e à integração "de 
fato" dos esforços dos vários grupos ocupac lona i s que a

tuam na área da Saúde, visando ati~gir melhores nfvels 

de saúde dos consumidores. 

(91) ARNOLD op. cit. (sg). 

(92) CONFERENCIA INTERREGIONAL OMS/OPS SOBRE LA PREPARA 
CION DEL PERSONAL GRADUADO DE SALUD PUBLICA PA~ 
RALA EDUCACION SANITARIA, Fi1adelfia, 1962. 
Informe. Ginebra, Organizaciõn "undia1 de la 
Salud, 1964 (OMS-Ser.lnf.Tecn., 278). 
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Esta Integração permitirá quebrar o cfrcu1o v! 
cioso constltuldo pe1o fato da Saúde PÚblica ser ainda o 

que Elling(SJ) chamou de "uma actegão de profisscas sep~ 
radas ", dI s tr I bu I das des I gua 1 mente segundo c r ltêr I os de 
autonomia, recompensa e poder, gerando tensões, precon
ceitos e até mesmo animosidades entre os diferentes gru
pos profissionais, dentro da estrutura estatal que cons

titue sua principal arena de trabalho. 

Um dos fatores que influem nesta situação é o 
próprio processo de socialização proflss1ona1 a que são 
submetidos os sanitaristas em geral. Apesar de todos 
eles receberem uma formação comum, que é constitulda pe

las chamadas "dtsctptinas b~sicas", verifica-se que esta 
experiência não tem conseguido formar a base comum sobre 

a qual devam assentar-se as especializações, na medida 

em que não se consolida uma filosofia de trabalho Inte
grado, mu1tlproflssiona1 e democrático, baseado nas dec! 
sões do grupo. Neste sentido, transpõe-se para e situa

ção de ensino a situação da sociedade mais ampla, em que 
as diferentes especialidades se organizam hlerárqulcame~ 

te ao Invés de Igualitariamente. Estes aspectos levanta
dos, dada a sua Importância, merecem um estudo especial 
que poderá esclarecer a problemática da formação do sanl 

tarista e que escapam ao âmbito desta Investigação. 

(93) ELLING. In: ARNOLD op. c i t. ( 1 4) • 
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C O N C L U S n E S 

A presente investigação, que se limitou ao es

tudo dos E.S.P. formados nos primeiros cinco anos deexis 

tência do curso de Educação em Saúde Pública da Faculda• 

de de Saúde Pública, U.S.P., foi uma tentativa para le· 

vantar algumas questões para a compreensão do processo 

de profissionalização de um novo grupo ocupacional na á

rea da Saúde Pública, bem como um esforço para compreen
der o papel da socialização profissional neste processo. 

Em se tratando de um fenômeno que se encontra 

inserido numa real Idade social mais ampla, foram consid~ 

rados alguns aspectos intervenientes tais como as organL 

zações burocráticas em que atua o E.S.P., as relações 

com os grupos ocupacionais dentro destas organizações e 
o próprio sistema social como determinante destas reJa-
-çoes. 

Considerando-se as características do grupo 

profissional estudado como sendo majoritariamente femtni 

no, oriundo de outros campos de atividade, muitos deles 

correlatos à Educação em Saúde Pública, parece evidente 

que sua integração numa nova área de trabalho, ainda não 
-universalmente conhecida no Brasil, requer nao apenas 

um treinamento especializado, mas também a criação de to 

da uma infra-estrutura institucional e de recursos huma

nos capaz de fornecer os mecanismos de sustentação neces 

sárlos para o desenvolvimento pleno de suas capacidades. 

Estas condições bâsicas é que permitirão o delineamento 

claro de uma filosofia de trabalho e a consequente cria· 

ção de um "esprit de corps" por parte dos E.S.P. 

Neste sentido a relativa ausência de consenso 

sobre quais devam ser as funções centrais do grupo pro

fissional, as barreiras registradas e as Insatisfações 

levantadas por alguns de seus membros podem estar rela

cionadas às tensões oriundas da ausência de uma infra-es -
trutura Organizacional adequada, a partir da própria ine 
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xlstência do cargo de Educador de Saúde Pública nos qua

dros da grande maioria das administrações estaduais. Es

te fato parece constituir um elemento lnibidor do proce! 

so de auto-afirmação do grupo profissional, acentuando a 

ambiguldade do papel do E.S.P. na arena de trabalho e 1l 
mltando a sua possibilidade de assumir uma das suas fun

ções básicas, ou seja, a de incentlvador de mudanças co~ 

portamental s, não só dos consumidores dos serviços de saú 

de, mas dos prÓprios membros das equipes de saúde. 

A medida que o grupo crescer numértcamente,mul 

t1plfcar·se-ão os incentivos às mudanças e será intensi

ficada a difusão destes padrões de trabalho. Este proce! 

so será apressado se outro• fatores coadjuvantes, tais 

como modificações nas estruturas administrativas e nos 

métodos utll izados pela Saúde Pública, forem implantados 

como resultado da reinterpretação dos próprios objetivos 

a que se propõem as ações dos sanitaristas em geral. 

A Educação em Saúde Pública coloca-se, pois, 

dentro da Saúde PÚblica como um elemento inovador e o 

E.S.P. como agente de inovação, e as resistências regis

tradas nesta investigação em relação a este papel, quer 

a nfvel institucional, quer a nTvel individual ,podem ser 

consideradas como reações naturais ã mudança. 

OaT a necessidade da socialização profissional 

do E.S.P. intensificar o seu preparo na área das rela

ções interpessoais, equipando o futuro profissional com 

Instrumentos que lhe permitam ultrapassar as barreiras 

encontradas no exercfcio de suas atividades, delineando 

claramente não só o seu próprio papel, mas tamtiém as ex

pectativas que os outros membros da equipe que atuam na 

área da saúde possuem a respeito de sua atividade, cria~ 

do condições de trabalho que tendam a minimizar os con

f 1 t tos entre a "orientação burocr-ática" e a "orientação 

profissional" e a aumentar a autonomia deste grupo pro
fissional dentro dos quadros instituclonalizados em que 

atua. 
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Tabela 1 

Distribuição dos E.S.P. entrevistados e 
não entrevistados, por ano de frequêncla ao curso 

E.S.P. 
Ano de frequê!!. Entrevistados Não entre- Total de alunos ela ao curso vlstados frequentes ao 

curso 

1967 llt 1 15 
1968 16 1 17 
1969 16 1 17 
1970 18 I 2 20 • 
1971 18 2 20 

T o t a 1 f 82 (92,1%) j 7 (7,9%) 89 (100,0*) 
I : 

Tabe 1 a 2 
Distribuição dos E.S .. P. segundo sexo e idade 

S e X O I T o t a 
Idade ·canos) ; Masculino Feminino N' I 

25 - 29 12 12 
30 - 34 2 25 27 
35 39 1 10 f 1 J 40 44 1 22 23 
45 49 4 I : so 54 4 
55 59 1 I J 

, T o t a J 4 (4. 9%) 78 (95,1%) la2 

Ta be 1 a 3 

Distribuição dos E.S.P. formados entre 
1967 e 1971, por formação básica 

Curso Superior Básico N' * 
Educação Sanitária 42 51 '3 
Ciências Sociais 7 8,5 
letras Neo-Latinas 5 6. 1 
Medicina 2 2,lt 
Pedagogia 13 15,8 
Se r v t ço Soe i.! 1 5 6 t 1 - Saúde 5 6, 1 Cursos 1 i gados a 
Filosofia 3 í 3,7 

l Total 82 100,0 

' 
14,6 
32,9 
13,4 
28,1 

4,9 
4,9 
1 ,2 

100,0 



Tabela 4 
Distribuição dos E.S.p. por duração do 

curso superior básico 

Duração do Curso 
Superior Básico NC? 

1 ano 42 51,3 
3 anos I 1 '2 
4 anos 37 4 5' 1 
5 anos 1 1 '2 
6 anos 1 1 '2 

T o t a 1 82 100,0 

Tabela 5 

Tempo de exercício profissional correspondente ã formaçio 
básica dos E.S.P. por curso superior ~ãstco 

i 

Curso Básico l. Ate 3 
anos 

; 

4 .. 9 f 
anos 

1 O e + 
anos 

Educação SanltáriaJ 1 , 11 30 
( 2,4%),"(26,2%) (71,4%) 

Ciências Sociais I 2 2 I 1 
· , (28 ,6%) 1 (28 ,6%) I ( ,,. ,2%) 

Letras Neo•Latinasl' 3 I 1 • 
(6o,ot> 1<2o,ot 1 

Pedagogia 5 J 5 i 1 

Serviço Social 

Medicina 

Cursos ligados 
à SaÜde 

F 11 o sof i a 

T o t a 1 

(38 ,4%) 1 (38 ,4%) i ( 7 ,8%) 

i 2 2 
1 <4o,ot> <4o,ot> 
I I I - I (100,~%) 

5 
(100, O%) j 

) I 

(33,3%)11 
11 27 36 

;(13,5%) (32,9%)~(43,9%) 

!Não ' exercei 
ram 

I -1 sao 
pro f is; Total 

2 
(28,6%) 

1 
(20,0%) 

2 
(15,4~) 

1 
(20,0%) 

2 
(66,7%) 

8 
( 9,7%) 

' 

I lt2 
(100,0%) 

1(100~0%) 
5 

{100,0%) 
13 I o oo ,ot> 

5 
(100,0,) 

2 
(100,0%) 

! 5 
'(100,0%) 

3 
(100,0%) 

l 82 
f(IOO,O%) 



Tabela 6 
Tipo de Instituição em que os E.S.P. 

exerceram a profissão básica 

Educação 
Saúde 

Tipo de Instituição 

Servlço Social 
Saúde e Educação 
Saúde e Serviço Social 
Educação e Serviço Social 
Educação e Saúde e Serviço Social 
Empresas 
Outras 
T o t a 1 

I 18 
'5 
2 
8 

14 
3 
7 
3 
4 

74 (*) 

f 
t 

24,3 
20,3 
2,7 

10,8 
18,9 
4.1 
9,4 
4' 1 
5,4 

100,0 

(*) Foram considerados apenas os 74 que exerceram a profissão 
correspondente ã formação básica. 

Tabela 7 
Distribuição das funções exercidas pelos E.S.P. antes 

do Ingresso ao curso, por formação básica 

Cursos 
básicos 

Funções 

Educação 
Sanitária 
Ciências 
Sociais 
letras 
Neo-latlnas 
Pedagogia 
Serviço Social 
Medicina 
Cursos 11gados 
ã Saúde 
Filosofia 
T o t a 1 

I i~ 

Concernente 1 1

1 

Não concern. Concer·n .e 
1
r 

lã.formação ã.formação 'lnão co~c.ã 1 
fbasica basica formaçao 
• 'básica 

36 

3 

3 
2 

4 

1 

4 

1 

5lt 
(73,0%) 

.. 
(5,lt%) 

6 

2 

5 

1 

1 

Total 

42 

5 

4 
11 

4 

2 

5 
I 

74 
(100,0%) 



Tabela 8 

Motivos da Escolha da profissão básica dos E.S.P. 
por curso básico frequentado(*) 

Curso 
Básico 

Educação 
Sanitária 

Ciências 
Sociais 

Humani:mdes 

Pedagogia 

Por In
fluência 
de ter
ceiros 

13 

1 

2 

Serviço f f 
Social 1 l 

Cursos liga 1 I 
dos ã Saúlêf - ! 

Motivos da escolha 

lnfl.de
111' lmpossl; 

tercei- Vocação bil.de-\Outros 
ros,go~! !fazer Ímotlvos 
toeten1 ~outro • 
dêncta-J curso l 

11 

5 

3 
6 

3 

6 

1 

3 
1 

I 

7 

1 

1 

3 

Sem res -posta 

1 

1 

Total 

42 

7 
8 

13 

- 5 

- 7 
T o t a 1 t 17 f 

(20,7%)~( 

2 I 3 , 1 1 
6 31 13 I 13 . 

7 '3%) (3 7 , 8%) 1 (1 5 t 9%) j ( 1 5' 9') j( 
2 82 

2 ,4,)' (1 00,0') 

(*) Para facilitar a anãl i se uniu-se Neo-Latinas e Filosofia na ca 
tegoria de Humanidades e incorporou-se a Medicina ã categorla
"Cursos tigados à Saúde". 

Tabela 9 
Distribuição dos motivos de procura de nova profissão 

por curso básico frequentado 

Curso 
Bâs i co 

Educação 
Sanitária 

Ciências 
Sociais 

Humanidades 

Pedagogia 

Serviço 
Social 

{ Motivos da procura 

t~Não pro~O trab. 'JPara f!l!lnteresf. Out!as 
curou "2-jreCJ,~eria zer po.!. ~e petatrazoes 

lva p~o-{mais c~,g!adua- area r. 
;fi ssao fnheci- fçao t f 
; ,mentos , .. 

20 1 8 

3 

2 2 2 

' I 
3 

3 

I 

I 
' 

l 
I 
I 
I 
I 

3 

1 

4 

3 

3 
4 I 

i 
4, 9%) H 

1 I 14 
8,5%) (17,1%) . 

' Sem res: 
posta -~ 

! 

Total 

42 

7 
8 

13 

5 

7 
1 82 

( 1,2%),(100,0%) 



Tabela 10 

Distribuição da satisfação das expectativas quanto ao 
novo campo profissional dos E.S.P. 

E x p e c t a t i v a s Nf * 
Expectativas satisfeitas 31 40,3 
Expectativas na o satisfeitas 17 22. 1 
Expectativas satisfeitas em parte 29 37,6 
T o t a 1 77 1 00 ,o 

Tabela 11 

Distribuição dos motivos porque as expectativas quanto ao 
novo campo profissional foram satisfeitas, 

por curso básico frequentado 

H o t i v o s 

Curso Básico Oportuni- Melhorou jAbriu no- Permitiu 

I 1 

dade de o desem- ,vos cam- realiza• Totã1 
carreira penho prolpos -çao pes-

ftssionaT soai 

Educação 
Sanitária 2 6 3 4 • 15 

Ciências Sociais 1 - I 2 i 4 

Humanidades - l 1 1 3 
Pedagogia 1 1 2 4 8 

Serviço Social - 1 .. - I 

Cursos ligados ã 
Saúde - - - .. -
T o t a 1 

I 4 I 9 7 11 31 

~ ( 1 2 '9%) l (79,0%) (22,6%) I ( 3 5. 5*) (lOO,Ot) 



Tabela 12 
Distribuição dos motivos porque. as expectativas quan~ ao 

novo campo profissional não foram satisfeltasp 
por curso básico frequentado 

Curso Básico 

I 

Não foi !'Barreiras 
aprovei 
tada - ( ----------------4-----

Educação Sanitária 1 5 
Ciências Sociais 1 
Humanidades 3 
Pedagogia 1 
Serviço Social I 1 
Cursos ligados .. Saúde I 1 a 

T o t a 1 2 12 
{11.8~) t {70,6%) 

Tabela 13 

Outros 
Motivos 

1 

3 
{17,6*) 

Total 

1 
1 
3 
2 
1 
3 

17 
(loo.ot) 

Distribuição dos motivos porque as expectativas quanto ao 
novo eampo profissional foram satisfeitas em parte, 

por curso básico frequentado 

M o t i v o s 

Defini• Está rea A estru-JA profts'Outros 
Curso Bâsieo ção de 11zando- tura da são não- Motivos Total 

funções parte do Institui é valorl 
que pre- ção ê um zada -
tende 1oostâcu1o. 

Educaião 
Sanltarta 3 5 1 3 2 20 

Ciências 
Sociais - 1 .. .. .. 1 

Humanidades - 1 .. - 1 2 

Pedagogia - • I - - I 

Serviço 
Social - 2 - .. I 3 

Cursos liga- I i dos ã Saúde - - - - 2 2 

(27 ~6%) 1 
3 6 29 T o t a 1 3 I {31: 1 %)t (10,3%) 

~ 
(10,3~) {20,7%) {100,0%) 



Ta be 1 a 1 Z. 
Distribuição das expectat:vas quanto ao novo campo 

profissional por grupos de cursos básicos frequentados 

E x p e c t a t I v a s 

Curso Básico Satisfeitas Na o Satisfeitas f 
SC!Itisfeitas em parte I Total 

N<? % N<? % NC? % N! l ' Educ<!lção Sanitária 15 35,7 7 16,6 20 47,7 42 100,0 
Pedagogia+Clênclas 
Sociais + Serviço I 

Social 13 59 t l 4 18,2 5 22,7 22 100,0 
Humanidades e Cu r-
sos ligados ã Saúde 3 2 3 t 1 ' 6 46.1 4 30,8 13 100,0 
T o t a 1 31 I 40,3 17 22. 1 29 ! 37,6 77 100,0 

i ! 

2 X • 9,61 
2 

x~ • 9,49 
5%g.l.•4 

Tabela 15 
Distribuição dos fatores que condicionam satisfação/insatisfação 

com o tra~alho na área da Educação em Saúde Pública 

F a t o r e s 

Natureza do trabalho 

Relação com os chefes 

Relação com os colegas 

Relação com os subor
dinados 

Salário 
Estrutura da Instituição 

Receptividade da 
clientela 

Recursos Materiais 

Recursos Finaneelros 

Conhecimentos Técnicos 

Prestfgio do grupo 
profissional 

Realização pessoal 

Outros 

Satisfação/Insatisfação 

jSatisfaçãoj 
I (+) I 

I N! t % I 

I 61 I 88,4 
I 57 ,. 82 ,6 

65 t 94,2 

56 la• , 2 

29 l 42 '1 

22 I 31,9 

4 7 68, 1 

20 29,0 
17 24,6 
45 65,2 

I 
I 

42 60,9 

29 42 '1 
I 

10 14,5! 

In sa tis
fação 

(-) 

l 3 4,4 

7 1 o' 1 

1 1 '4 

2 2,9 
27 39,1 
39 56.5 

5 7,3 
37 53,6 
42 60,9 

8 11 '5 

15 21,7 
23 33,3 

7 1 o t 1 

tNão indica 
j ram o I tem Total 

NC? f 

11 

13 
8 

17 
12 
10 
16 

12 
17 

52 

7,2 
7,2 
4,4 

N! t % 

69* 100 'o 
6 9 1 o"o, o 
69 100,0 

15,9 69 100,0 
18,8 
11 ,6 

69 

24,6 

100,0 

69 1100,0 

69 1100,0 
17,4 69 1100,0 

14 '51 69 1 o o. o 
23,2 69 100,0 

t 
I 

17,4j 69 
24,6 69 
75,4 69 

100,0 
100,0 

.100,0 

* Número de E.S.P. que responderam a esta questão: 69 



Tabela 16 
Distribuição do grau de satisfação como E.S.P. em relação 

ã formação básica, por grupos de cursos básicos frequentidos 

Grau de Satisfação 

Cursos Básicos Igual Maior Menor Total 

' I l i t t N! c % NC? % N! % N! % I ' I 

I 
! 

I I f Educação Sanitária 9 23,7 26 68,4 3 7,9 38 100,0 
I 
I I 

Pedagogia, Ciências I 
Sociais e Serviço 
Social 8 36,4 11 50,0 3 13,6 22 100,0 
Humanidades e Cu r-
sos ligados a Saúde 5 41 '7 6 50,0 1 8,3 12 I 100,0 
T o t a L I 22 I 30,5, 43 I 59,8 7 9,7 72* 1 100,0 

I I I 

* Foram considerados apenas os que exerceram as duas ocupações. 

Tabela 17 
Distribuição do nTveJ de salário como E.S.P. em relação 

a formação básica, por grupos de cursos básicos frequentados 

S a 1 . i a r o 

Grupos de Igual Maior Menor Total 
Cursos Básicos 

I N«? % N~ % NC? % N«? 

Educação Sanitária 32 84,6 6 15,8 - 38 100,0 
Pedagogia, Ciências 
Sociais e Serviço 

I Social 12 60,0 6 30,0 2 10,0 20 100,0 
Humanidades e Cursos 
ligados - Saúde 5 45,4 3 2 7,3 3 27,3 11 100,0 a 

T o t a 1 
I 49 .I 71 to 15 21 '7 5 7,3 69* 100,0 
I ! 

* 3 entrevistados nao responderam esta questão. 



Tabela 18 

Distribuição das opçÕes de permanência ou abandono da ocupação 
de E.S.P. por grupos de cursos básicos frequentados 

O p ç õ e s 

Grupos de 
Cursos Básicos IPermanece-jNão perma-lsem res-

ria ;neceria !posta 

t I I N~ I 

t % N~ • % N~ % I 

I i 

I 
. 

I 
Educação Sanitária 

; 

76,21 32 8 19,0 2 4,8 
Pedagogia, Ciências 
Sociais e Serviço I Social 16 72,71 5 22,7 1 4,6 

Human lda~es ! Cursos I 
7 53,8 lt 30,8 2 15,4 ligados a Saude 

T o t a 1 I 5$ 71 • 4 l 17 ! 2 2' 1 5 6,5 
I I i ' 

Tabe 1 e 19 

Total 

N~ % 
! I 

42 100,0 

22 100,0 

13 I 100,0 

77 100,0 

Distribuição dos motivos de permanência como E.S.P. 
por grupos de cursos básicos frequentados 

Motivos da permanência 

Grupos de 
Cursos Básicos 

Educação Sanitária 

Pedagogia, Ciências 
Sociais e Serviço 
Social 

Humanidades e Cursos 

Está sati~IAcredlta f 
feito com ,no campo 
o trabalho de trabalho 

N9 % 

24 75,0 

1 1 68,7 

NC! j % 
I 

6 18,7 

3 18,7 

ligados à Saúde 5 71,4 2 28,6 
72,7 11 20,0 T o t a 1 40 

Outros I 
motivos I 

N~ ~ % 
I 

2 6,3 

2 12,5 

32 

16 

- 7 
4 I 1. 3 • 55 

i I 

Total 

% 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 



Ta be 1 a 2 O 

Distribuição dos grâus de satisfação alcançados por 
E.S.P. no Brasil, E.U.A. e Porto Rico 

Bras 11 
! 
I E.U.A. Porto Rico 
I 

I 

!Grâus de I % 
Grãus de Graus de I 

Satisfação I % !satisfação Satisfação ! I 

Absoluto - Altamente sa tlsfelto 60,4 Muito satisfeito 

A I to 51 '9 Bastante satisfeito 27,7 
Médio 39,0 Moderadamente sa-

tisfeito 8,9 Satisfeito 

Baixo 2,6 Pouco satisfeito 2,9 Pouco satisfeito 

Nulo 2,6 Nenhuma satisfação I -
Sem resposta 3,91 - I Sem resposta 

i I 
' 

Total de E.S.P. 
estudados 77 623 

Tabela 21 

• 

' 
15,8 

55,3 
26,3 

2,6 

76 

Distribuição dos graus de satisfação com o trabalho em 
Educação em Saúde Pública, segundo o ano de frequência ao curso 

Graus de 
Satisfação 

A 1 to 

Médio 

Baixo e Nulo 

Sem Resposta 

Não se aplica 

T o t a 1 

Ano de frequência 

1967 : 1968 1969 1970 I 
fõ % IN~? f % 'N C? % N~ % lN~ I J • 

I i 

I ! I I I 
'l o 71 • 5 3 18,8!111 68,8 3 i6,7,13 

2 14,3 11 68,8 3 18,8 1 o 55,5 4 

1 7 t 1 1 6,2 - 2 11 ' 1 -
1 -7' 1 - 1 6,2 1 5,6 -
- 1 I 6,2 1 6,2 2 1 1 ' 1 1 

14 1 o o' o 1161100 'o! 16 100,0 18 100,0 18 
I 

1971 T t 1 o a 

% N~ % 

72,2 40• I 48,8 

22,2 30 36,6 

4 4,9 

I 3 3,6 

5,6 5 6' 1 

100,0 82 100,0 



Ta be 1 a 22 
Distribuição dos g;áus de satisfação(*) com o trabalho 

em Educação em Saúde PÚblica, segundo o ano de frequêncta ao curso 

Ano em que frequentou o curso 

Grau de 1961 1968 1969 1970 1971 Satisfação 

NC? % IN C? 
I 

% fNC? % NC? % N! % 

Alto 1 o 25,0 31 7,5 I 1 27,5 3 7,5 '13 32,5 
I ' 

Médio, Baixo i 
e Nulo 3 8,8 12 1 35,3 3 8,8 12 35,3 . " 11 ,8 

T o t a 1 13 17,6 15 20,3 14 18,9,15 20,3 17 2.2,9 

2 (*) Reduzidos a duas categorias para o cálculo do X • 

x2 ""23,57 
x2 = 9,49 

5%g . 1 • =4 

Tabela 23 

Total 

NC! % 

tto 100,0 

3lt 100,0 

74 100,0 

Distribuição dos grâus de satisfação com o trabalho 
em Educação em Saúde PÚblica, segundo as condiçÕes em que 

foi feito o curso de Educação em Saúde Pública 

Grau de Satisfaçao 

Alto 

Médio, Baixo e Nulo 

T o t a 1 

!Funcionário 
~d~ lnstitu.!_j 
Içao 

NO p % 
• I 

32 78 '1 I 

26 7lt,3 

58 76,3 

C o n d I ç õ e ~ 
Bolsista I Por conta 

própria 

% % 

1 2,4 8 19,5 
4 1 I , 4 5 14,3 

5 6,6 13 17, 1 

2 
X • 2,7 

2 
X = 5,99 

5%g.1.=2 

Total 

NC? % 

41 100,0 

351100,0 

76 100,0 
i 



Tabelia 24 

Distribuição dos gráus de satisfação com o trabalho 
em Educação em Sa~de PGblica, segundo a formação b~sica 

Formação Básica 

Grau de Educação Pedagogia, Humanidades e 

Satisfação Sanitária c. Sociais e Outros 11 ga-
Serviço Social dos à SaGde 

Alto 

Médio, 
e Nulo 

T o t a 

NC] % 

22 55,0 
Baixo 

18 52,9 

1 40 54 '1 

NC? 

1 3 

I 
7 

1 20 

% 

22,5 

20,6 

27,0 

2 X = 2,86 

x2 = 5,99 
5%q. 1 • =2 

Tabe 1 a 25 

N~ t % N! 

5 l 12,5 40 
I 

9 I 26,5 34 

14 I 18,9 74 

Distribuição das opções de permanência ou não em 
atividades de Educação em SaGde Pública, 

segundo o grau de satisfação alcançado como E.S.P. 

Se pudesse escolher 

Permaneceria Voltaria à •Escolheria 

Total 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

Gráus de I profissão outra Total Satisfação anterior 

N~ % t N~ 1 % N~ % N! t % 

Alto 34 89,5 1 2,6 i 3 7,9 38 100,0 

Médio, Baixo 
e Nulo 20 60,6 5 15,2 8 24.,2 33 100,0 

T o t a 1 54 7 6' i 6 8,4 I 1 1 15,5 71 100,0 
I 

2 X = 8,25 
2 X = 5,99 
5%g. 1 • =2 



Tabela 26 
Ofstrfbutção do tempo de trabalho como E.S.P. 

por ano de frequêncla ao curso 

Ano de Tempo de trabalho como E.S.P. !Nunca I 
frequên ---..-----:o---~-----------.Traba· Total 
cia aõ ·I ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos lhou 

I 

curso : 

1967 

1968 1 

1 o t -
i I 

: I : 
I 1 2 1 

8 1 I. ( ~~~lt) 16 

1 1 8 I 

1970 6 1 o 

1971 

1: I 1~ 1
1 

: 
(12 ,2%) t (13 ,4%); (6, 1%) 

13 1 

Total s 24 13 14 
(6,1%) (29,3%) (15,8%) 07,1%) 

Tabela 27 

Distribuição de horas diárias de trabalho dos E.S.P. 
por tfpo de Instituição em que trabalham 

I Horas diárias 
Tipo de Instituição Até 4 h 5 - 8 h I + de 8 h I 

I 

Secretaria da Saúde 32 4 37 
Faculdade de Hed1cfna e 
Saüde Púb 11 ce 2 5 2 9 
Outras ligadas à Saúde 

I 
2 I 3 

Secretaria da Educação 1 o In 
Outras Públicas e 
Particulares 1 8 9 
T o t a 1 " 57 8 69 

(5,8%) (82,6%) (11 ,6%) 
' f 

( 19,5%) 
16 

( 19,5%) 
18 

(21,9%) 
18 

( 21 • 9%) 
82 

(100,0%) 

Total 

( 53,6%) 

( 13,1%) 
( 4,3%) 
( 15 J 9%) 

( 13,1%) 
(100,0%) 



Tabela 28 
Distribuição do tempo gasto pelos E.S.P., segundo as 

diferentes atividades, no 1~ semestre de 1972 

A t I v I d a d e s 

Planejamento 
Execução 
Supervisão 
Coordenação 
Av a 1 I ação 
Levantamento de dados 
Treinamento 
Confecção de material 
audiovisual 
Dlstributçio de material 
educativo 
Aulas 
Atividades burocrático/ 
administrativas 
Assessoria 
Colaboração com Instituições 
Outras 
T o t a 1 

Total de horas/dla~N~ de E.S.P. que 
gastas desenvolveram a 

t atividade* 

106 
25 
33,6 
42 
22 
22,4 
51 t 6 

( 21,9%) 
( 5,2%) 
( 6,8%) 
( 8,7%) 
( 4,5%) 
( 4,5%) 
( 10,7%) 

6,7 ( 1 t 4%) 

5 '8 ( 
32,4 ( 

1 '2%) 
6,7%) 

25 ( 5,2%) 
33 ( 6,8%) 
3,2 ( 0,7%) 

76 ( 15,7%) 

45 
28 
34 
32 
25 
22 
35 

13 

13 
10 

1 1 
17 

1 
26 

* O total de E.S.P. que forneceram Informações completas foi 63. 

Tabela 29 
Distribuição do tempo gasto pelos E.s.P. no Brasil, Porto Rtco 
e E.U.A., em porcentagens, em algumas atividades desempenhadas 

Bras I 1 Porto Rico E.U.A. 
Tipo de atividade (1973) (1965) 1957 1969 

' 
Planejamento 21 , 9 5,3 I - -
Execução 5,2 

' 
12,2 - -

Supervisão 6,8 3,6 5,5 6,8 
Aval !ação 4,5 - - • 
Levantamento de dados 4,5 - - 2,6 
Treinamento de pessoal 10,7 12,6 4' 1 4,2 
Distribuição de material 
educatIvo 1 ,2 - 10,8 6,9 
Atividades burocrático/ 
administrativas 5,2 11 ,4 11 '9 16,0 
Assessoria 6,8 i 1 'o 15,3 13,2 
Colaboração com outras 
Instituições 0,7 10,0 6,2 9,0 

N~ de E.S.P. estudados 63 85 76 90 



Ta be 1 a 30 

Distribuição dos níveis hierárquicos da pessoas com quem o 
E.S.P. mais se relaciona na Instituição em que trabalha 

Superior Superior Mesmo nfvel , Não se 
+ + + apl tca Total 

I 

Mesmo nfvel outros outros i 

* 

; 

,.,. (53,7%) 20 (2,. ,4%) 1 5 (6,1%) 13* (15 t 8%) t 82 (100,0%) 
I 

Não exerciam a profissão no perTodo das entrevistas. 

Tabe 1 a 31 

Distribuição dos nfvets hierárquicos das pessoas com quem o 
E.S.P. mais se relaciona fora da instituição em que trabalha 

Superior + 
Mesmo nfvel 

Superior + Mesmo nTvel 
mesmo nfvel Inferior 

+ outros 

Não se 
aplica Total 

48 (58,5%) I 6 (7,3%) 1 1 (13 ,4%) ! 1 7* ( 2 o. 7%) I !1 o o. O%) 

* 13 não exerciam a profissão e 4 não se relacionaram. 

Tabela 32 

Distribuição dos tipos de Instituições a Que 
pertencem os solicitantes 

Instituições Instituições Não se aplica 
Públicas Públicas + 

Particulares 

53 (64,7%) 
i 

12 (14,6%) 17 (20 ,7%) 82 
l 

Total 

(100,0%) 



Ta be 1 a 33 

Tipos de trabalho solicitado 

N~ de 
T I p o solicitações t 

Execução 13 5,2 
Planejamento 55 21 '9 
Assessoria lf7 18,8 
Supervisão 30 11 '9 
Treinamento 38 I 5 , I 
Avaliação 7 2,8 
Coordenação 12 4,8 
Levantamento de dados 1 o lf,O 
Outros 39 15,5 

T o t a 1 251 100,0 

Tabela 34 

Distribuição de 11 profissões de nTvel universitário segundo 
a ordem de prestfgto relativo atrlbuldo pelos E.S.P. 

P r o f I s s õ e s 

Medicina 
Engenharia 
Administração de Empresas 
Economia 
Psicologia 
Advocacia 
Agronomia 
Educação em Saúde Pública 
Magistério Secundário 
Enfermagem 
Serviço Social 

Ordem de Prestfgto 
Atribuido 

1 
2 
3 .. 
5 
6 
7 
8 
9 

1 o 
I 1 



Tabela 35 
Distribuição das funções do E.S.r. enumeradas pelos E.S.P. 

Funções do E.S.P. 

levantamento de dados 
Elaboração de Programas Educativos 
Estudo e Diagnóstico 
Planejamento 
Supervisão 
Coordenação 
Assessor la 
Avaliação 
Treinamento de Pessoal 
Execução 
Seleção de métodos e materiais educativos 
Colaboração ou entrosamento com outras 
entidades 
Trabalho de Comunidade 
Organização de Blblloteea especializada 
Outros 

Total 

Não se lembra 
Sem resposta 

Freguência 

Números 
Absolutos % (*) 

31 38,7 
23 28,7 
27 33,7 
66 82,5 
57 71 ,2 
37 46,2 
46 57,5 
40 50,0 
38 47,5 
1 1 13,7 
18 22,5 

11 13,7 
5 6,2 
4 5,0 

22 27,5 
436 

(*) As porcentagens foram calculadas para cada item~ relação 
ao número total de E.S.P. que responderam ã questão, ou 
seja, ao. 

Tabe 1 a 36 
Distribuição da função principal do E.S.P. 

segundo indicação do E.S.P. 

Frequência 

Todas 
Planejamento 
Diagnóstico 
Supervisão 
Coordenação 
Avaliação 
Assessoria 
Treinamento de Pessoal 
Execução 
Elaboração de Programas Educativos 
Outros 

Não se aplica 
Sem resposta 

26 
32 

8 
1 1 

6 
8 
5 
2 
3 
5 
3 
1 
1 

1 
1 32,5 
! 40,0 

1 o. o 
13 J 7 
7,5 

1 o' o 
6,2 
2,5 
3,7 
6,2 
3.7 

1 '3 
1 , 3 

(*) As porcentagens foram calculadas para cada item em rela 
ção ao número total de E.S.P. que responderam ã questão, 
ou seja, 80. 



Tabela 37 

Distribuição das barreiras encontradas pelos E.S.P. 
no desempenh~ de suas funções 

Barreiras 

Falta de conhecimento de trabalho em equipe 
Falta de conhecimentos das funções do E.S.P. 
Falta de prestTglo dos E.S.P. 
Falta de colaboração dos funcionários da 
Instituição 
Preparo Inadequado do E.S.P. 
Falta de conhecimento do E.S.P. em 
campos afins. 
Falta de instrumentos adequados de trabalho 
Falta de estrutura Institucional adequada 
Falta de diretrizes de programação 
Orientações divergentes para execução 
do trabalho 
Excesso de burocratização 
Decisões morosas 
Falta de verbas 
Outras 
Total de barreiras Indicadas 

Nenhuma barreira 

Números ' ( *) Ab so 1 utos % 

35 49,3 
47 66,2 
20 28,2 

21 29,6 
27 38,0 

29 lt0,8 
47 66,2 
50 70,4 
41 57,7 

29 lto ,8 
44 62,0 
40 56,3 
44 62,0 
26 36,6 

500 

1 

(*) A porcentagem foi calculada em função dos 71 E.S.P. que 
apontaram barreiras. 

Tabela 38 
Auto-Imagem dos E.S.P. com relação ao exerercio da profissão 

Auto-Imagem 

Nunca exerci a profissão 
Não exerço a profissão 
Continuo Educador Sanitário 
Não exerço funções especTftcas de E.S.P. 
Exerço a profissão de E.S.P. 
Sem resposta 

T o t a 1 

Frequência 

Números 
Absolutos 

6 
7 
7 
7 

54 
1 

82 

7,3 
8,6 
8,6 
8,6 

65,8 
1 ,2 

100,0 



Tabela 39 
Exercfclo da prof1ssão dos E.S.P. 

ExercTclo da profissão 
F r e ; u ê n c I a 

Exerce a profissão 
Não exerce a profissão 
Nunca exerceu a profissão 

T o t a 1 

Números 
Absolutos 

69 
8 
5 

82 

8lt,t 
9,8 
6 ,I 

100,0 

Ta be 1 a lt O 

Distribuição dos julgamentos dos E.S.P. 
segundo tlpos de trabalho solicitado 

Julgamento do E.S.P. 

Tipos de trabalho 
Adequado Inadequados Adequado 

em rarte 

Execução 11 - 2 
Planejamento 5lt - 1 
Assessoria lt6 - 1 
Supervisão 28 - 2 
Treinamento 35 - 3 
Avaliação 6 - 1 
Coordenação 12 - -
Levantamento de dados 1 o - -
Outros 31 2 6 

' 
T o t a 1 233 2 l ( 16 

( 92,8%) ( 0,8%) 6,lt%) 

Total 

13 
55 
lt7 
30 
38 
7 

12 
1 o 
39 

251 
(100,0%) 



Tabela 43 
Distribuição das opiniÕes sobre as perspectivas referentes 

i realtzaç~o pessoal dos E.S.P., segundo grupos 
de cursos básicos frequentados 

Perspectivas de realização pessoal 

Curso Básico Boas Nao sao Poderao 
boas melhorar Total 

N' t N! t N9 t N9 t 

Educação Sanitária 18 48,6 7 18,9 12 32,5 371 100,0 
Pedagogia,Ctências 
Sociais e Serviço 
Social 1 1 57,9 1 5,3 7 36,8 19 100,0 
Humanidades e Cu r· 

1 i gados 
.. 

Saúde 7 58,3 5 41 , 7 12 100,0 sos a -
T o t a 1 36 52,9 8 1 1 J 8 24 35,3 68 100,0 

Ta be 1 a 44 
Distribuição das opiniões sobre as perspectivas 

referentes 8 realização pessoal dos E.S.P., 
segundo Estado da Federação em que trabalha 

Perspectivas de real lzação pessoal 

E s t a d o S~o boas ' Não são 1Tendem a f Total 
boas 

I 
melhorar 

NC? % N? % N9 % N? % 
. I 

São Paulo 29 51 ,8 8 14,3 19 33,9 56 1 00 'o 

Outros(*) 7 58,3 - 5 41 '7 1 2 100,0 

T o t a 1 36 52,9 8 11 • 8 24 35,3 68 1 00 'o 

(*) Nesta categoria foi incluido 1 E,S.P. que trabalha em 
Portugal. 



Tabela 45 
Distribuição do que considerado prioritário 

para a Educação em Saúde, de acordo com a opintio dos 
E.S.P., segundo o Estado da Federação em que trabalham 

Criação Formaçi Mais re• Educar a 
do de 1 elas cursos hu população Outros Total 

Estado cargo se prof i s manos e/ÓÜ para os ' 
sional - materiais problemas 

de saúde 

' t 

N'? % N'? % NC! % NC! % NC?t ' NC? ' 
São Paulo 8 12,7 4 6,4 16 25,lt 20 31 • 7 1 5 23,8 63 100,0 

Outros 

I I 1 7 • 1 1 7.1 4 28,6 6 42,9 2 14,3 1 4 100,0 

T o t a 9 11 , 7 5 6,5 20 25,9 26 33,8 17 22 t 1 77 100,0 
f 



Tabela 46 

Distribuição do julgamento de como foram cobertas as áreas de conhecimento, por 
ano de frequência ao curso e grupos de disciplinas 

Cobertura por ano , .•. --------,.,--------------..,.\--------------~-------
1 9 6 7 1 1 9 6 8 1 1 9 6 9 Disciplinas 

I f N'C 
I 

Gerais de NO 15 ~, 25 il4 1 18 ?,, 26 ~~. lO 18 t 32 tt 7 
SaÚde PÚb1i · 
ca - % 27,7 Í43,6 j25,9 33,3 48,ljl8,5 131,6 56,1j12,3 

Espec !ficas NO 1
1 

2 J 7 Í 3 3 19 f 4 l 4 18 I -
de Educação J ! I I f I 
em SaÚde % J 16,6 '58,3 25,0 11,5 73,0 115,4.18,2 81,8: 
PÚblica . j l I 
Total Parcial j 17 l 32 ,17 f 21 ~ 45 14 22 

f f I i i 
54 l 12 54 ! 26 

I Totais por 
ano 

E j G t 
1.... l 
! í 

••••• 

• S = satisfatória 
•• I = Insatisfatória 

••• Rc= Não coberta 
•••• G = Geraia 

••••• E • Especifica 

E G 

I 

CO I 

í J I 

22 

E 

7 

1 9 7 o 1 9 7 1 T o t a 1 

s I N c S ' I NC s 
I 

I · NC 

lO 24 13 19 I 23 j 14 80 131 59 

6 I 13 2 6 15 - 21 12 9 

28,6 61,9 9,5 28,6j71,4 
I 

16 37 15 38 14 

47 21 56 21 

G E G E 

I 

20,6 70,6 8,8 

101 203 68 
t 

270 102 

G E 



Tabela 47 
Distribuição das falhas constatad~s no curso de 

Educação em Saúde Pública, segundo grupo de dl5eJp11nas 

D I s c t p 1 i n a s 
Falhas constatadas 

Básicas Especf- Opta ti• Total 
fteas ves 

Tempo dlsponfvel Insuficiente 25 1 o 12 47 
( 15,7%) ( 7,2%) ( 15,6%) ( 12,6%) 

Falta de entrosamento com ou-
tras disciplinas 8 5 5 18 

( 5,0%) ( 3,6%) ( 6,5%) ( 4,8t) 
Corpo docente despreparado 7 12 1 20 

( 4,4%) ( 8,7%) ( 1 • 3%) ( 5,3%) 
Cursos desligados da realidad~ 12 12 5 29 

( 7,6%) ( 8,7%) ( 6,5%) ( 7,7%) 
Metodologia Inadequada 26 15 12 53 

( 16,4%) ( 10,9%) ( 15,6%) ( 14,2%) 
Conhecimentos oferecidos fo-
ram lnsa~lsfat5rios 36 40 20 96 

( 22,6%) ( 29,0%) ( 26,0%) ( 25,7%) 
Curso te5rlco demais 12 17 .6 35 

( 7,6%) ( 12,3%) ( 7,8%) ( 9,3%) 
Planejamento do curso 
é inadequado 25 11 5 41 

( 15,7%) t< 8,0%) ( 6,5%) ( 11,0%) 
Cursos oferecidos - tinham na o 
Interesse - - 4 4 

( 5,1%) ( 1 '1%) 
Outras falhas 

I ( 
8 16 7 31 
s,ot> 

1
c 11 ,6t> ( 9,1%) ( 8,3%) 

I 
Total de falhas constatadas 159 138 77 374 

( 1 o o' 0%) (100,0%) (100,0%) (100,0t) 

Não houve f~lhas 3 6 15 24 

Sem resposta ou não se lembra 4 3 18 25 



Tabela 48 
Distribuição das falhas constatadas nas Dtsctpltnas Básicas 

e na EspecffJca Educação em Saúde Pública, 
segundo o ano de frequência ao Curso 

Ano que frequentou o curso . 
1967 1968 1969 1970 ' 1971 F a 1 h a s I ' 

NC! ' N~ % N! ~ N~ t N«l 
' . ~ ,. · .. 

Tempo dlsponrvel 
insuficiente 8 11tf8 3 6,2 8 12f7 1 1f8 9 
Falta de entrosamento 
entre as disciplinas 6 11 f 1 3 6,2 2 3f2 - 2 

Corpo docente 
despreparado z 3,7 2 '+,2 6 9,5 3 5,'+ 6 

Curso desligado da 
realidade 8 1'+,8 3 6,2 5 7,9 7 12,5 1 

Metodologia de ensino 
inadequada 5 9,3 12 25,0 9 I lt , 3 7 12f5 8 

Conhecimentos 
insatisfatórios 1 o 18,6 13 27 f 1 15 23,8 15 26f8 23 

Curso teõrtco demais 6 11 f 1 2 ltf2 5 7,9 8 lltf3 8 

Planejamento do curso 
inadequado 6 1 1 '1 4 8,3 9 1'+,3 1 1 19,6 6 

Outras falhas 3 5,5 6 12,5 ,. 6,4 4 7 '1 7 
Total de falhas ,s'+ poo,o 48 100,0 63 100,0 !56 100,0170 

1 

Ta bel a '+9 
Distribuição das falhas constatadas nos estágios de campo 

multlprofissional e especializado pelos E.S.P. 

Falhas constatadas Números 
Absolutos 

Não houve supervisão satisfatória 3t. 
Estágio teve duração Insuficiente 18 
Estágio realizado em época não apropriada (*) 3 
Falta de entrosamento entre alunos da equipe 20 
As agências nã~ estavam em condições de 
receber esta9iarios llt 
Outras falhas 23 

Total de falhas constatadas 112 

Não houve fa 1 has 1 1 
Sem resposta 2 

{*) Refere-se ao estágio multlproflssional. 

t 

12f9 

2,9 

8,6 

1 ,'+ 

1 1 ',. 

32,8 

11 ,4 

8.6 
10,0 

100,0 

% 

30,3 
16. 1 
2,7 

17,9 

12,5 
20,5 

100,0 



Ta be 1 a 50 
Distribuição dos aspectos positivos constatados no curso de 

Educação em Saúde Pública, segundo grupo de dtsctpllnas 

D i s c t p 1 l n a s 

Aspectos positivos Especf- Optati-
Básicas fica v as Total 

N~ % NC? % NC! % N~ % 

20,8112 

I : 

Aquisição de novos con h e-
cimentos 21 12,7 1 1 16,4 44 16,8 

Atualização ou complemente I 
I 

ção de conhecimentos - 13 12,9 9 9,6 4 6,0 26 9,9 

Aquisição de conhecimentos 
importantes para ativida-
des profissionais 1 1 10,9 15 15,9 5 7,5 31 11 ,8 

Aquisição de uma visão mais 
ampla em saúde 1 o 9,9 8 8,5 1 1 , 5 19 7.3 

Metodologia de ensino 
positiva 1 o 9,9 14 14,9 5 7,5 29 11 t 1 

Corpo docente bem preparado 2 2,0 5 5,3 4 6 ,·o 1 1 4,2 

Conteúdo bom 7 6,9 5 5,3 6 8,9 18 6,9 

Oportunidade de trabalhar 
com grupo mu1tiprofissiona1 19 18,8113 13,8 7 1 o ,4 39 14,9 

I 
Dinâmica Populacional bom - - 19 28,3 19 7,2 

Outros 8 7,9 13 13,8 51 
I 7,5 26 9,9 

I 

Total de aspectos positivos 1 o 1 1 00,0194 100,0 67 100,0 262 100,0 

Nenhum aspecto positivo 2 I 3 12 17 

Sem resposta ou não se 
I 

lembra 7 
J 

6 17 30 



Tabela 51 
Distribulç~o dos aspectos positivos eonstatados nas 

Disciplinas Básicas e na Especffica Educação em Saúde PÚblica 
segundo o ano de frequêncla ab Curso 

' Ano que frequentou o curso 
Aspectos positivos ' . 

1967' 1968 . ' 1969 . 1970 .1971 
tH % Nt ' N~ ' H~ ' N~ ' 

Aquisição de novos 
conhecimentos 6 20,7 2 7,4 6 14,6 1 o 21 ,8 9 18,4 
Atualtzação/complemen 
tação de conhecimenws 5 17.2 2 7,4 3 7,3 6 13,0 6 12,2 

Aquisição de conheci• 
mentos Importantes pa 
ra a atividade profts 
slonal - 6 20,7 1 3,7 5 12,2 5 10,9 9 18,4 

Aquisiçio de vis~o 
mais ampla em saúde 4 13,8 1 3,7 3 7,3 5 10,9 5 1 o. 2 
Metodologia positiva 2 6,9 6 22,2 5 12,2 5 10,9 6 12 ,2 
Corpo docente bem 
preparado 2 6,9 1 3,7 2 4,9 2 4,3 -
Conteúdo bom 1 3,5 - 3 7,3 3 6,5 5 10,2 
Oportunidade de traba 
lho multiprofissionaf - 12 44,5 7 I 7 ,1 6 13,0 7 14,3 
Outros aspectos 
positivos 3 10,3 2 7,4 7 17,1 4 8,7 2 4,1 
Total de aspectos 

41{100,0 positivos .29 100,0 27 100,0 46 1 00 _!o 49 1 oo _ _t_ o 

Tabe 1 a 52 
Distribuição dos aspectos positivos constatados, nos estágios 

de campo mu1tiproftssiona1 e especializado, pelos E.S.P. 

Aspectos positivos constatados Frequência 

NC? ' i 

Oportunidade de apl tear conhecimentos teóricos 24 21 ,6 
Oportun 1 dade de vivenciar situações concretas 27 24,3 
Experiências de trabalho multiprofissional 30 2 7. 1 
Oportunidade de atuar em programas de outros pafses 16 14,4 
Desenvolvimento pessoal 5 4,5 
Outros aspectos positivos 9 8 ...~.1 
Total de aspectos positivos constatados 111 100,0 

Nenhum aspecto PO_!itivo 3 
Sem resposta ou nao se lembra 3 



Tabela 53 
Distribuição das falhas e dos aspectos positivos constatados nas Disviplinas Básicas e 

f • - , ,. • na Espec~f~ca Educaçao em Saude Publ~ca, segundo o 
ano de frequência ao Curso de Educação em SaÚde FÚblica 

-
Ano de frequência ao curso 

, 
1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 ~ A r e a s 1 9 7 o 1 9 7 1 

Falhas .."-~.spectos Falhas Aspectos Falhas ,Aspectos~ Falhas tAspectos Falhas ftspectrs 
posit:iios Pcsitivos Positivos 1: R:>sitivos Positivos 

% JNQ· 
, 

NQI NQi N~d 
I 

NQ % Nº f % Nº % % NQ % % NC! % % NQt % 
l 

21143) 271 
I 

Conhecimentos 30 55,6 22 75,9 6 22,2 42,8 20 48,7 30 53,6 29 63,1 34 48,6 341 69,4 

Corpo Docente 2 3,7 2 6,9 2í 4,2 1 3,7 6 9,5 2 4,9 3 5,4 2 4,3 61 8,6 -
--

Metodologia 
f 

10,91 de Ensino 5 9,3 2 6,9 12 25,0 6 22,2 9 14,3 5 12,2 7 12,5 5i 8 11,4 6 12,2 

Oportunidade de 
trabalho multi- - - - 12 44,4 - 7 17,1 - 6 13,0 - 7 14,3 
profissional i 
Planejamento do 6 11,1 4 8,3 9 14,3 111 19,6 6 8,6 Curso - - -i - -
Tempo de dura- I 8 14,8 3 6,3 8 12,7 1 1,8 9 12,8 ção do Curso - - - - -
Outros 

' 
31 5,5 3 10,3 6 12,5 2 7,5 4 6,4 7 17,1 4 7,1 4' 8,7 7 10,0 2 4,1 

t 

T o t a 1 54 100,0,29 100,0 48!100,0 27 100,0 63 100,0 41 100,0 56 1oo,.o 46 100,0 70,100,0 49 100,0 
f 



Tabela Slt 

Distribuição comparativa dos aspectos posltlv~s e falhas, 
segundo o tipo das disciplinas 

J u 1 g a 111 e n t o s 

Falhas Aspectos Positivos 
I t e n s 

EspecT- OptatJ- Especf• Optatl· 
Básicas fic:as vas Básicas ffcas V85 

N? % N~ % N? % N? % NC? % N? % 

Conhecimento e/ou 
conteúdo 60 37,8 69 50,0 31 '+0,3 52 51,5 41 47,2 26 38,8 

Corpo docente 7 lt,4 12 8,7 1 1 '3 2 2,0 5 5,3 4 6,0 

Metodologia 26 16,3 15 10,9 12 15,6 10 9,9 1'+ 1lt,9 5 7,5 



Tabela 55 
Distribuição das modificações sugeridas para as Disciplinas Básicas 

segundo o ano em que os E.s.p. frequentaram o curso 

ModificaçÕes Sugeridas 
(Disciplinas Básicas ) 

Maior ênfase nas Ciências BiolÓgicas 

Integrar a teoria à prática 

Melhoria dos métodos de ensino 

Integração entre as várias Disciplinas 

Distribuição mais racional de carga horária 

Maior enfoque nos problemas de SaÚde PÚblica 

Maior ênfase em pesquisa 

Adequação à realidade 

Alterações no planejamento do curar:: maior duração, adap 
tação às diferentes formações, menor número de alunos -
Incluir Psicologia, Sociologia, Pedagogia ou Ciências Po 
llticas ou Antropologia -

Atualização ou aprofundamento dos conhecimentos 

Outros 

Total de modificações sugeridas 

Sem resposta ou não lembra 

Não tem sugestões 

Ano em que frequentou o curso 

1967 l 1968 

2 

4 

4 

3 
1 

3 

2 

3 
2 

3 

3 
1 

3 

4 

2 

2 

1969 

3 
1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1970 

6 

6 

4 

1 

l 

1 

1 

2 

s 

2 

1971 

4 

2 

3 
2 

5 
1 

1 

l 

2 

2 

- - 2 - 2 

19 23 17 29 25 
(16,8%) (20,4%) (15,Cf~) (25,7%) (22,1%) 

1 

l 

2 3 
1 3 

1 

2 

Total 

NC % 

15 
12 
12 
8 

7 

7 
6 

15,9 
13,3 
10,6 
10,6 

7,1 

6 .. z 
6,2 
5,.3 

5 4,4 
7 6,2 
4 3,6 

113 1oo .. o 

1 

7 



Tabela 56 

Distribuição das modificações sugeridas para a Disciplina 
Especffica, segundo o ano em que os E.s.p. frequentaram o curso 

ModificaçÕes Sugeridas f Ano em que frequentou o curso Total 

(Disciplina Espec!fica) I 
No f 

-
1967 1968 ' 1969 1970 l 1971 % I 

Corpo docente melhor preparado 1 4 1 I 3 2 uj 1012 

Tornar o Ensino mais prático 6 - 4 ? 5 22 20~4 

Maior ênfase na metodologia de Educação em SaÚde PÚblica i 

(planejamento, supervisão, avaliação etc.) 1 2 1 8 3 I 15 13,9 
Maior ênfase nas Ciências da Conduta (Educação, Psico1o-
gia, etc.) 1 6 3 3 2 15 13,9 
Mais voltada para a realidade brasileira - 1 2 4 1 8 7,4 
Maior ênfase em Dinâmica de Grupo - 1 - 3 2 6 5,6 
Maior tempo para pesquisa - - 1 3 1 5 4_,6 

Alte~aç~es no p!ane~amento do cur~o: maior duração, a de-

' quaçao a formaçao basica, adequaçao à realidade 3 2 3 1 3 12 1191 
Entrosamento com outras Disciplinas 2 1 1 - 1 5 4,6 
Maior profundidade nos temas tratados 1 2 - - 1 4 3,? 
Outros - 1 1 1 2 f 5 4,6 l 
Total de modificações sugeridas 15 20 17 33 23 1108 100,0 

(13,9%) (18,5%) (15,?%) {30,6%) (21,3%) 

' Sem resposta ou 
.. 

lembra I na o 1 1 2 1 - 5 
Não tem sugestões 3 1 3 1 1 9 

' 



Tabela 57 

Distribuição das modificações sugeridas para as disciplinas 
optativas, segundo o ano em que os E.S.P. frequentaram o curso 

Modificações suge-~ Ano em que frequentou o curso Total 
ridas (Disciplinasr-------~------~------~------~-------T--~-----
Optativas) 

Modificações no 
conteúdo das maté
rias 

Elaboração de horá 
rios que possibi1T 
tem escolher as o~ 
tativas 

Oferecimento de 
maior número de 
optativas 

Maior orientação 
por parte dos 
professores 

Maior integração 
com Disciplinas Bá 
sicas eEspecfficas 

Reformular métodos 
de ensino 

Maior aplicação 
prática dos conhe· 

1967 

.. 

3 

4 

cimentos 3 

Outros 1 

Total de modifica-~! 
ções sugerldas 15 

. {23,8%) 

Sem resposta ou 
nao lembra 

Não tem sugestões 3 

1968 1969 

1 3 

4 

3 

1 

1970 

2 

6 

1 

2 

.. 
l 

1971 

2 

3 

3 

4 

2 

1 

4 

6 10 13 19 
{ 9 '5%) ( 1 5 t 9%) ( 2 o '6%) ( 3 o • 2%) 

6 

4 

5 

3 3 

N<1 % 

9 111,3 

13 20,6 

12 19,1 

7 t 1 • 1 

6 9,5 

5 7.9 

4 6,1t 

7 1 1 ' 1 

63 100,0 



Tabela 58 
Distribuição das modificações sugeridas para o treinamento 

de campo segundo o ano em que os E.S.P. frequentaram o curso 

Modificações suge· Ano em que frequentou o curso Total 
ridas (Treinamento 
de Campo} 1967 1968 1969 1970 1971 N! ' I 

I 
Melhor preparo ou 
organização do : 

estágio 2 7 4 5 5 23 25,8 

Perfodo mais longo 3 • 4 2 7 16 18,0 

Adequação da agên-
cia escolhida para 
estágio 4 2 - 3 4 13 14,6 

Melhoria na 
SupervIsão 5 3 4 5 2 19 2 1 • ,. 

Alterações quanto 
ã orientação do 
Treinamento de 
Campo 2 3 2 4 3 14 15,7 

Outras - I 1 ' 1 4 4,5 

Total de modifica-
ções sugeridas 16 16 15 20 22 89 100,0 

(18,0%} ( 18, o') (16,8%) (22,5,) (24,7') 

Sem resposta - 1 1 l 1 4 

Não tem sugestões 2 2 2 4 1 l1 



Tabela 59 
Olstribuiião das expectativas em relação ao curso por ano de 

frequencia ao curso de Educação em Saúde Pública 

E x p e c t a t i v a s 

Não 
1
Satlsfeltas 1 

Ano do curso Satisfeitas Satisfeitas em parte Total 

N~ % 

1967 9 64,3 
1968 2 12,5 
1969 1 o 62,5 
197 o 8 4 7 •. 1 
1971 6 33,3 

T o t a 1 35 43,2 

N</ f % 
I 

4 t 28,6 
9 56,3 
2 12,5 
2 11 ,8 
3 16,7 

20 24,7 

2 X • 21,01 

x2 
• 15,507 

5%g. 1 • ·8 

Tabela 60 

I 
N~ % NC? r 

I 
. 
• 

I 
I I I 1 . 

7' 1 14 
t 5 '31 , 2 ! 16 • 

I 4 25,0 16 
7 41 '1 1 7 
9 50,0 18 

I 26 32 t 1 81 

Distribuição das expectativas dos E.S.P. com relação 
ao Curso de Educação em Saúde Pública segundo 

grupos de cursos básicos frequentados 

E t tl xpec a vas em re açao ao curso 

Curso Bâ si co Não Satisfeitas 
Satisfeitas Satisfeitas em parte 

N~ % N'? % N~ % NC? 

Educação Sanitária 19 45,2 7 16,7 16 3 8 ,1 42 
Pedagogia,Ciências 
Sociais e Serviço 
Social 1 o 40,0 9 36,0 6 24,0 25 
Humanidades e Cur-
sos 1 i gados i Saúde 7 46,6 4 26,7 4 26,7 15 
T o t a 1 36 43,9 20 24,lt 26 31 t 7 82 

2 
X = 3,44 

2 X • 9,488 
5%g. 1 • ·4 

' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Total 

% 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 



* 
* 

* 

* 

Tabela 61 

Distribuição de 11 ocupações de nfve1 universitário, 
segundo a ordem de prestfgio relativo atribuldo por 

16 chefes de Serviços de Saúde e Educação 

P r o f I s s õ e s 

Medicina 

Engenharia 

Economia 

Administração de Empresas 

Advocacia 

Psicologia 

Enfermagem 
Agronomia 

Magistério Secundário 

Serviço Social 

Educação em Saúde PÚblica 

Ordem de Prestrgto 
Atrlbuldo 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
1 o 
11 

A posição na ordem de prestfgto das ocupações assinaladas 

coincide com as da tabela 33. 



A N E X O .1 I 



I. 

O EDUCADOR DE SA0nE P0BLICA 

DADOS PESSOAIS 

1. 

2. 

3. 

q. 

5. 

6. 

7 • 

8. 

9. 

10. 

11. 

Sexo: 

a. Masc. ( ) 

b. F em. ( ) 

Idade: anos ---
Local de nascimento: 

a. Cidade: 

b. Estado: 

c. País 

Estado civil: 

a. Solteiro ( ) 

b. Casado ( ) 

c. Viuvo ( ) 

d. Desquitado ( ) 

e. Outro ( ) 

Número de filhos ( ) 

Curso superior básico: 

Duração do curso: anos 

Ano de formatura: 19 

Exerceu a profissão 
( ) 

correspondente? 
a. Sim 

b. Não ( ) 

Se sim, por quanto tempo? 

a. menos de 1 ano ( ) 

b. há anos 

Onde? 

(Nome da Instituição) 

(Cidade) 

Formulário n9 

<Estado) 
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tt~ Onde? 

Nome da instituição 

Cidade Estado 

12. Qual(s) era(m) a(s) sua(s) funçio(Ões)? 

13. Por que voce escolheu esta profissão? 

14. Por que você resolveu procurar nova profissão? 

15. Suas expectativas com relação ao novo campo pr~ 

fissional foram satisfeitas? Por que? 

16. Ano que frequentou o Curso de Educação em Saúde 

Pública 

17. Suas expectativas em relação ao Curso de Educa

ção em Saúde Pública foram satisfeitas? Por que? 

18. Frequentou algum curso após a conclusão do Cur

so de Educação em Saúde Pública? {incluir cur

sos regulares, de extensão, reciclagem, livres, 

ciclo de conferências, etc.) 

Ano que 
frequentou 

Duração ! 
horas/aulaj Tipo de curso Observação 
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19. Na sua opinião. quais dos cursos acima citados 

contribuiram para seu aperfeiçoamento profis

sional? Por que? 

11. TRABALHO DO EDUCADOR DE SA0DE POBLICA 

20. Hâ quanto tempo trabalha como Educador de Saú

de Pú b 1 i c a 1 

a. menos de um ano ( ) 

b. um ano ( ) 

c. dois anos ( ) 

d. três anos ( ) 

e. quatro anos ( ) 

f. cinco anos ( ) 

21. Horas diárias de trabalho: 

a. até 4 horas ( ) 

b. de 4 a 8 horas ( ) 

c. mais de 8 horas ( ) 

22. Organograma da Instituição em que trabalha,. lo 

cal izando a sua posição (se o espaço nao for 

suficiente, usar folha ã parte): 

23. Funções que exerce (cite no mfnimo 5): 
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24. Pessoas com quem mais se relaciona na Instituição em 

que trabalha: 

Nome 

~-·Rel~cion~ment~ devido a 
1 Razoes , .. Razoe si 

Função exercIda J PessoaIs de tr.!f Outras 
· , ba 1 ho . 

25. Pessoas com quem mais se relaciona, por razoes de 

trabalho, fora da Instituição: 

i 
I 

Nome i Função 

I 
' ! 

t-

exercida! 

I 

Nome da 
Instituição 

Formação (mé
dico, enfermel 
ro etc.) -

26. Quem solicita mais frequentemente os seus serviços 

de Educador de Saúde PÜb 1 i ca? (dentro e fora da Ins

tituição em que trabalha) 

Nome 
' I 

jFunção 
I 
l 

i 

exercida f 
! 
j 

Nome da 
Instituição 

Formação 

27. Para que tipo de trabalho é solicitado? Cite no mini 

mo 5) 

---------------------------------------------------------------
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28. Durante o exercTcio profissional como Educador de 

Saúde Pública fez trabalhos em colaboração com ou• 

tras Instituições? 

a. sim ( ) 

b. n ao ( ) 

Se sim: 

Tipo de trabalho 
I A quem coube Resultados obtidos 

a iniciativa Bom · Regu1arJ Solrfvel 

I t 
! l 

29. Na sua opinião, as sol icltações de trabalho enumera 

das na questão 27 são adequadas ao Educador de Saú

de Pública? 

Tipo de solicitação Sim Não Em parte 

Observações: 

30. Como se distribuiu o seu tempo, segundo as ativida

des desempenhadas no~? semestre de 1972? 

Atividades desempenhadas 

Planejamento de programas educativos 

Execução de programas educativos 

Supervisão de programas educativos 

Coordenação de programas educativos 

Avaliação de programas educativos 

Levantamento de dados 

Treinamento de pessoal 

Confeção de material audio-visual 

Distribuição de material educativo 

Tempo gasto em % 
do tempo di s ponlvel 
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(cont.) 

Atividades desempenhadas Tempo gasto em % 
Q> tempo di sponf\el 

Outras: kn ume r ar) 

Observações: 
---~~------------------------~---------------

31. Enumere as funções do Educador de Saúde Pública: 

32. Quais das funções acima enumeradas você considera a 

principal? Por que? 

33. Das atividades que você desempenha, enumere três em 

ordem decrescente de preferência: 

34. Barreiras encontradas no desempenho de suas ativida 

des profissionais: 

a. Falta de conhecimento do que e trabalho 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

em e q u i p e • • • . • . • • • • • . • • • . • • . . • • • • • • • • • • • ( ) 

Falta de conhecimento de que sao as fun
çoes do Educador de Saúde Pública ••••••• 

Falta de prestTgio do grupo profissional 
(Educador de Saúde Pública) .•••••••••.•• 

Falta de colaboração dos funcionários da 
In st i tu i ç~o ••.•••••••.••.•.••••.••••.••. 

Preparo inadequado do Educador de Saúde 
P~ b 1 ! c a ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • 

Falta de conhecimentos em campos afins •• 

Falta de instrumentos adequados de traba-

{ ) 

( ) 

( ) 

( ) 
{ ) 

1 ho ••••.•••• ~ • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ( ) 



h. 

I • 
j. 

1 • 

m. 
n. 
o. 

Falta de uma estrutura adequada •••••••••• ( 

Falta de diretrizes de programação ••••••• ( 

Orientações divergentes para a execução do 
trabalho ....................•....•....•.. ( 

Excesso de burocratização •••••••••••••••• 

Decisões morosas ••.•••••••••••••••••••••• 

Falta de verbas ••••••.••••••••••••••••••• 

Outras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
QuaIs? 

( 

( 

( 

( 

.7 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

35. Onde trabalhou desde a conclusão do curso de Educa

ção em Saúde Públ lca? 

Nome da 
Instituição I Função I Tempo de traba- Cidade Estado 

1 ho (em meses) 

I I j J 

fll. PRESTIGIO E SATISFAÇ~O 

36. Grau de satisfação com o trabalho na area de Educa 

çao em Saúde Pública: 

a. absoluto 

b. alto 

c. médio 

d. baixo 

e. nulo 

37. Fatores que 

que com (+) 

tivos). 

a. Natureza 
b. Relação 

c. Relação 

d. Relação 

e. Salário 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

condicionam o grau de satisfação (indl 

os fatores positivos e com (-) os neg~ 

do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

com os chefes . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

com os colegas . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

com os subordinados . . . . . . . . . . . . ( ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 
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f. E&trutura da Instituição •.••••••••••••••• ( ) 

g. Receptividade dà cl lente la •••••••••• ~ •••• ( } 

h. Recursos ~aterials •••••• ~.~ ••••••••••• , •• ( } 

f. Recursos finanéelros ···•••l•••·····•····· ( } 
j. Conhecimentos técnicos ••••••••••.•••••••• ( } 

1. Prestfglo do grupo profissional 
(Educador de Saúde Púb I i ca) • • • • • • • • • • • • • . ( ) 

m. Realização pessoal ••••••••••••••••••••••• ( ) 

n. Outros (Quais1} 

38. Em relação ã sua formação básica você está: 

a. igualmente satisfeito como Educador de 
Saúde Púb1 ica ••••••••••••.•••••.••••••••• ( ) 

b. mais satisfeito como Educador de Saúde Pú-
b 1 1 c a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ) 

e. menos satisfeito como Educador de Saúde 
P ú b 1 1 c a • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ) 

39. Em relação 
. formação básica, salário recebi-a sua o 

do como Educador de Saúde Púb 11 ca e: 

a. igual ao de ( ) 

formação básica 

b. menor do que ( ) 

formação básica 

c. maior do que ( ) 

formação básica 

40. Sua satisfação no trabalho como Educador de Saúde 

PÚblica 
. 
e: 

a. igual ao de ( ) 

formação bâ sti c a 

b. menor do que o de ( ) 

formação básica 
c. maior do que o de ( ) 

formação básica 

41. Se pudesse escolher: 

a. Permaneceria como Educador de Saúde Púb 1 i-
c a ....................................... ( ) 



b. Voltaria à sua profissão anterior •••••••• ( 

c. Escolheria f . -outra pro tssao ••••••••••••••• ( 

qual'l 

42. Por que7 

) 

) 

43. Se tem filhos: Gostaria que um de seus filhos fosse 

Educador de Saúde Pública? 

a. Sim ( ) 

b. Não ( ) 

Por que'l 

Se não tem filhos: Se tivesse filhos gostaria que um 

deles fosse Educador de Saúde PÚblica? 

a. Sim ( ) 

b. Não ( ) 

Por que? 

Observações: 

44. Ordene as profissões abaixo por ordem de prestigio 

que julga que elas tenham: 

A. administração de Empresa 

b. Advocacia 

c. Agronomia 

d. Serviço Social 

e. Economia 

f. Educação em Saúde PÚb 1 i ca 
g. Enfermagem 
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h. Engenharia 

i . Medicina 

j. Magistério Secundário 

I . Psicologia 

tV. PREPARO PROFISSIONAL 

45. Diante das necessidades de desempenho profissional, 

quais as áreas de conhecimento que você considera 

importantes para a formação do Educador de Saúde Pú 

bl ica'l 

46. Das áreas acima citadas, quais foram cobertas pelo 

Curso de Educação em Saúde Pública? 

Jt.REAS 
coberta de 
modo satis 
fatório 

coberta de 
modo insa
tisfatório 

não foi 
coberta 

47. Indique as falhas que constatou no Curso de Educa

ção em Saúde Pública: 

a. Na área das disciplinas básicas: 

b. Na areadas disciplinas especfficas de Educação 

em Saúde Pública: 

c. Na areadas disciplinas optativas: 

d. Na area de treinamento de campo: 

e. Outras: 

48. Indique os aspectos positivos que constatou no Cur

so de Educação em Saúde Pública: 
a. Na área das disciplinas básicas: 
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b. Nas áreas des disciplinas especfficas de Educa
ção em Saúde PÚblica: 

c. Na área das disciplinas optativas: 

d. Na área de treinamento de campo: 

e. Outres: 

4g. Considerando seu trabàlho como Edütadof de Saúde Pú 
b11ca, quais as modificações que você sugere para o 

Curso de Educaç~o em Sa~de PÚblica? 

a. Na área das disciplinas básicas: 

b. Na areadas disciplinas especfficas de Educação 

em Saúde PÚblica: 
--------------------------------

c. Na área das disciplinas optativas: 

d. Na área de treinamento de campo: 

e. Outras: 

50. Quais as perspectivas de trabalho do Educador de Saú 

de P~blica no Estado onde trabalha, em relação a: 

a • Campo de Trabalho: 

b. Salário: 

c. Prestígio profissional: 

d. Realização pessoal: 

e. Outros: 

51. Em que Estado da União trabalha atualmente? 
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52. Quais as áreas de atuação que necessitam a presença 

do Educador de Saúde Pública? (indique no mfnlmo 3 

e justifique): 

53. Diante da atual situação do seu Estado, o que você 

considera prioritário para a Educação em Saúde? 

NOME DO ENTREVISTADO: 

DATA DA APLICAÇAO: 

TEMPO DE APLICAÇAO: 

CONDIÇOES DE APLICAÇAO: 

NOME DO ENTREVISTADOR: 

CONTROLE DE CAMPO: 




