
 Ciências Humanas 

 829 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES DE SAÚDE DA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM CRICIÚMA / SC - MEDIAÇÃO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES DE IGUALDADE DE SABERES ENTRE 

PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO E DE EMPODERAMENTO? Fábio Cossa de Souza, Elisabete Gonçalves, 
Janine Moreira (orient.) (UNESC). 
Esta pesquisa investigou a Formação continuada das Agentes de Saúde da Estratégia de Saúde da Família. O projeto 
de pesquisa faz um olhar crítico sob a educação em saúde, reconhecendo que o mesmo mantém práticas que resultam 
de uma visão reducionista de saúde por meio da imposição de um saber legitimado da ciência sobre os saberes 
comuns da população. A promoção da saúde busca construir um caminho de troca de saberes entre o saber científico 
e o senso comum, concebendo o sujeito como ser integral. Sendo assim, essa visão compreende uma concepção 
educativa que fortalece a noção de empoderamento. Esta perspectiva aponta para a necessidade de que os agentes 
participem dos cursos de educação continuada e que esta proporcione mudanças na forma de relacionamento entre os 
agentes de saúde e os usuários, contribuindo para o estabelecimento de relações de igualdade entre os profissionais e 
a população. Realizou-se pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e análise dos resultados. Na pesquisa de campo 
referente à educação continuada das Agentes de Saúde do município de Criciúma, estado de Santa Catarina buscou-
se averiguar que concepção de Saúde e de Educação foi utilizada, bem como, suas implicações no trabalho das 
Agentes. A partir da análise dos dados, observou-se que os gestores não conseguiram ultrapassar os pressupostos da 
Educação Bancária, fazendo do educado sujeito do ato pedagógico. Observou-se, também que há o predomínio de 
uma visão de saúde, vinculada à perspectiva da saúde como um estado de bem-estar social. A metodologia de 
pesquisa utilizada foi entrevista semi-estruturada, com posterior categorização e análise qualitativa. (CNPq). 
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