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FABIANA GONÇALVES DE MELLO CAHÚ. Competências para promoção da 

saúde de estudantes de graduação: foco na compreensão dos usuários do 

Projeto Praia sem Barreiras [Dissertação]. Guarulhos (SP): Universidade 

UNIVERITAS UNG Guarulhos; 2019. 

 
RESUMO 

 

Introdução: A Política Nacional de Promoção da Saúde recomenda o 

desenvolvimento de práticas inclusivas, participativas e socioambientais para 

garantir o acesso equitativo de pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida a diferentes espaços públicos. Iniciativas para promover atividades de 

saúde, lazer e turismo com enfoque na utilização das praias podem contribuir 

para a qualidade de vida e o exercício da cidadania. Nesse sentido, o Projeto 

Praia sem Barreiras representa uma ação extensionista interdisciplinar e 

intersetorial que proporciona banho de mar assistido, atividades recreativas e 

desportivas. Objetivo: Analisar a compreensão dos usuários do Projeto Praia 

sem Barreiras sobre as práticas de Promoção da Saúde desenvolvidas pelos 

estudantes de graduação em saúde. Método: Pesquisa qualitativa, exploratória, 

realizada entre dezembro de 2018 a abril de 2019, que teve como cenário o 

Projeto Praia sem Barreiras(PSB) na praia de Boa Viagem em Recife (PE). 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 10 usuários regulares do 

PSB. Adotou-se a análise temática do conteúdo transcrito com base no 

referencial teórico-operacional Developing Competencies and Profissional 

Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe (Comp HP), com 

base na seguinte pergunta norteadora:  Como os usuários do Projeto Praia sem 

Barreiras compreendem as ações de Promoção da Saúde desenvolvidas pelos 

estudantes de graduação (acadêmicos) partícipes? Resultados: Emergiram 

seis categorias:1. Dedicação dos acadêmicos atuantes no Projeto Praia sem 

Barreiras; 2. Qualificação técnica dos acadêmicos que atuam no Projeto Praia 

sem Barreiras; 3. Emoção durante o contato com o mar; 4. Projeto Praia sem 

Barreiras promove saúde por melhorar a condição mental; 5. Orientações dadas 

pelos usuários aos acadêmicos como futuros profissionais; 6. Opiniões acerca 

do Projeto Praia sem Barreiras.Os usuários do PSB indicam a necessidade dos 

acadêmicos se qualificarem para atuar com mais segurança ao promover a 



 

 

saúde de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e evidenciam os 

domínios “possibilidade de mudanças”, “comunicação” e “parceria” decorrentes 

da atuação discente neste projeto. Conclusão: O Projeto Praia sem Barreiras 

pode contribuir para desenvolvimento de competências para promover a saúde 

das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na formação em 

graduação dos cursos de saúde, em especial, no contexto de uma ação 

extensionista e intersetorial com ênfase na praia como um ambiente favorável à 

saúde, à inclusão social e ao exercício de cidadania. 

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Pessoas com Deficiência; Educação 

Baseada em Competências; Estudantes de Ciências da Saúde; Relações 

Comunidade-Instituição.   

 

  



 

 

FABIANA GONÇALVES DE MELLO CAHÚ. Skills to promote the health of 

undergraduate students: focus on understanding the users of the Beach 

Project without Barriers [Dissertation]. Guarulhos (SP): University Univeritas 

UNG Guarulhos; 2019. 

 
ABSTRACT 

 

Introduction: The National Health Promotion Policy recommends the 

development of inclusive, participatory and socio-environmental practices to 

ensure equal access for people with disabilities or reduced mobility to different 

public spaces. Initiatives to promote health, leisure and tourism activities with a 

focus on the use of beaches can contribute to the quality of life and the exercise 

of citizenship. In this sense, the Project without Barriers represents an 

interdisciplinary and intersectoral extension action that provides assisted sea 

bathing, recreational and sports activities. Objective: To analyze the 

understanding of users of the Project without Barriers about the Health Promotion 

practices developed by undergraduate health students. Method: Qualitative, 

exploratory research, carried out between December 2018 and April 2019, which 

took place in the Project without Barriers(PSB) on the Boa Viagem beach in 

Recife (PE). Semi-structured interviews were conducted with 10 regular users of 

PSB. Thematic analysis of the transcribed content was adopted based on the 

theoretical-operational framework Developing Competencies and Professional 

Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe (Comp HP), based 

on the following guiding question: How do users of the Project without Barriers 

understand the Health Promotion actions developed by undergraduate 

(academic) students participating? Results: Six categories emerged: 1. 

Dedication of academics working in the Project without Barriers; 2. Technical 

qualification of academics working in the Project without Barriers; 3. Emotion 

during contact with the sea; 4. Project without Barriers promotes health by 

improving mental condition; 5. Guidelines given by users to academics as future 

professionals; 6. Opinions about the Project without Barriers. PSB users indicate 

the need for academics to qualify to act more securely by promoting the health of 

people with disabilities or reduced mobility and highlight the domains of 

“possibility of changes”, “communication” and “partnership” resulting from the 



 

 

student's performance in this project. Conclusion: The Project without Barriers 

can contribute to the development of skills to promote the health of people with 

disabilities or reduced mobility in the undergraduate training of health courses, 

especially in the context of an extension and intersectoral action with an 

emphasis on the beach as an environment favorable to health, social inclusion 

and the exercise of citizenship. 

 

Keywords: Health promotion; Disabled people; Competency-Based Education; 

Health Sciences students; Community-Institutional Relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FABIANA GONÇALVES DE MELLO CAHÚ. Habilidades para promover la 

salud de los estudiantes de pregrado: centrarse en comprender a los 

usuarios del Proyecto Playa sin Barreras [Disertación]. Guarulhos (SP): 

Universidad Univeritas UNG Guarulhos; 2019. 

 
RESUMEN 

 

Introducción: La Política Nacional de Promoción de la Salud recomienda el 

desarrollo de prácticas inclusivas, participativas y socioambientales para 

garantizar la igualdad de acceso de las personas con discapacidad o la movilidad 

reducida a diferentes espacios públicos. Las iniciativas para promover 

actividades de salud, ocio y turismo con un enfoque en el uso de playas pueden 

contribuir a la calidad de vida y al ejercicio de la ciudadanía. En este sentido, el 

Proyecto Praia sin Barreiras representa una acción de extensión interdisciplinaria 

e intersectorial que proporciona actividades de baño, recreativas y deportivas 

asistidas. Objetivo: Analizar la comprensión de los usuarios del Proyecto Praia 

sin Barreiras sobre las prácticas de Promoción de la Salud desarrolladas por 

estudiantes de pregrado en salud. Método: Investigación exploratoria cualitativa, 

realizada entre diciembre de 2018 y abril de 2019, que tuvo como escenario el 

Proyecto Praia sin Barreiras (PSB) en la playa de Boa Viagem en Recife (PE). 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con 10 usuarios habituales de PSB. 

El análisis temático del contenido transcrito se adoptó con base en el marco 

teórico-operativo Desarrollo de competencias y estándares profesionales para el 

fomento de la capacidad de promoción de la salud en Europa (Comp HP), 

basado en la siguiente pregunta guía: ¿Cómo entienden los usuarios del 

Proyecto Praia semBarreiras? ¿Acciones de promoción de la salud desarrolladas 

por estudiantes universitarios (académicos) que participan? Resultados: 

Surgieron seis categorías: 1. Dedicación de académicos que trabajan en el 

Proyecto Praia sin Barreiras; 2. Calificación técnica de académicos que trabajan 

en el Proyecto Praia sin Barreiras; 3. Emoción durante el contacto con el mar; 4. 

El Proyecto Praia sin Barreiras promueve la salud al mejorar la condición mental; 

5. Pautas dadas por los usuarios a los académicos como futuros profesionales; 

6. Opiniones sobre el Proyecto Praia sin Barreiras. Los usuarios de PSB indican 

la necesidad de que los académicos califiquen para actuar de manera más 

segura promoviendo la salud de las personas con discapacidad o movilidad 

reducida y resaltan los dominios de "posibilidad de cambios", "comunicación" y 

"asociación" que resultan del desempeño del estudiante en este proyecto. 

Conclusión: El Proyecto Praia sin Barreiras puede contribuir al desarrollo de 



 

 

habilidades para promover la salud de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida en la formación de pregrado de cursos de salud, 

especialmente en el contexto de una extensión y acción intersectorial con énfasis 

en la playa como Un entorno favorable para la salud, la inclusión social y el 

ejercicio de la ciudadanía. 

 

Palabras-clave: Promoción de la salud; Personas con deficiencia; Educación 

basada en competencias; Estudiantes de ciencias de la salud; Relaciones 

Comunidad-Institucionales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história das pessoas com deficiência (PCD) demonstra uma trajetória 

marcada pela discriminação, exclusão, resistências e lutas. Termos como 

“inválidos”, “aleijados” e “defeituosos” exemplificam o caráter pejorativo e 

negativo contra esse grupo social. As pessoas quando se reportavam aos 

deficientes tinham em mente alguém com muleta, usando uma cadeira de rodas 

ou até mesmo com problemas mentais, o que não passava de pensamentos 

medíocres, preconceituosos e equivocados.  

Ao final dos anos 70 do século XX, movimentos sociais organizaram-se 

para envidar esforços por mais oportunidades e maior inclusão em diferentes 

âmbitos da vida e do mundo do trabalho com o intuito de reivindicar direitos civis, 

políticos, sociais e econômicos para as pessoas com algum tipo de deficiência.1 

A expressão “pessoas deficientes”, usada pelo movimento social até o 

início da década de 1980, foi modificada para “pessoas portadoras de 

deficiência”, com o objetivo de identificar a deficiência como um aspecto da 

pessoa. Tal expressão foi adotada na Constituição Federal de 1988 e nas 

estaduais, bem como em todas as leis e políticas pertinentes ao campo das 

deficiências no contexto brasileiro.2,3No tocante às pessoas portadoras de 

deficiência, esse importante documento determina, em seu artigo 23, capítulo II, 

que: 

“é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, cuidar da saúde e assistência públicas, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências”.4 

Em âmbito internacional, a expressão PCD foi consagrada pela 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, homologada em 

2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU), determinando que: 

“as pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, com interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas. Serão consideradas as deficiências que acarretem 

impedimentos nas funções ou na estrutura do corpo, referentes 

às capacidades comunicativas, mentais, intelectuais, 

sensoriais ou motoras.”2,3 
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Promover, defender e garantir condições de vida com dignidade e a 

emancipação das pessoas que têm alguma deficiência representa o imperativo 

ético dos representantes desta Convenção2e influencia outras legislações e 

iniciativas referentes às PCD. Estabelece ainda a acessibilidade como princípio 

e como direito, condição para a garantia de todo e qualquer direito humano.5,6 

Segundo o Decreto3.298/1999 que regulamentou a Lei 7.853/1989, as 

PCD são aquelas que se enquadram nas categorias de: deficiência física, 

deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental ou deficiência múltipla.7 

Tratando-se da deficiência física, o Decreto Federal 5.296/2004, a compreende 

como: 

“alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho de funções”.8 

Por outro lado, considera-se pessoa com mobilidade reduzida: 

“aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa 

portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentar-se, permanente ou 

temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, 

flexibilidade, coordenação motora e percepção”.8 

 O Ministério do Turismo (MTUR) conceitua pessoa deficiente como aquela 

que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de algum tipo de 

atividade, enquanto a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que apresenta 

dificuldade de movimento, permanente ou temporário, gerando redução efetiva 

da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.9 

A Norma Brasileira9050 de 2004 engloba os idosos, os obesos e as 

gestantes na definição de pessoas com mobilidade reduzida e estabelece 

definições de acessibilidade, desenho universal e barreira arquitetônica 

ambiental, bem como caracteriza os diferentes tipos de deficiência que devem 
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ser considerados no processo de planejamento municipal e na orientação de 

profissionais envolvidos com PCD.10 

Em particular, a Lei 10.098/2000 fundamenta o crescente incentivo à 

utilização de locais públicos destinados ao divertimento e lazer, como as praias, 

parques e cinemas, sendo projetados ou adaptados de modo a permitir a 

acessibilidade das PCD, diminuindo os obstáculos à sua participação e inclusão 

social.14 

Em 2010, houve uma ratificação do artigo III da Lei 10.098/2000 para o 

planejamento e a urbanização das praias a fim de torná-las mais acessíveis para 

as PCD ou pessoas com mobilidade reduzida.11 

A luta das PCD, familiares e representantes desta classe é progressiva 

pelo reconhecimento de sua autonomia, seus direitos e suas formas de superar 

limitações que não os fazem diferentes dos demais cidadãos. 

Muitos avanços e conquistas das PCD reafirmam a relevância social do 

Movimento Político das Pessoas com Deficiência, sem desconsiderar os 

esforços individuais e familiares para fortalecer o exercício da cidadania. Por 

exemplo, a Lei 10.098/2000 e o Decreto 5.296/2004 possibilitam a inclusão de 

PCD nas escolas e nos ambientes de trabalho, assim como asseguram 

mudanças físicas nos locais públicos pela exigência da acessibilidade.11,12 

A Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, denominada Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, apresenta especificidades na proteção desse grupo 

populacional, sem prescindir da Constituição Federal para garantir os seus 

direitos de maneira mais abrangente.13
 

Tratando-se da legislação internacional, nos Estados Unidos (EUA) em 

1990, foi aprovada a Lei dos Americanos Portadores de Deficiência (The 

Americans With Disabilities  Act - ADA), que proíbe a discriminação baseada na 

deficiência e regulamenta que os empregadores devem oferecer acomodações 

aos funcionários com deficiência e impõe requisitos de acessibilidade em 

acomodações públicas.15 

A ADA sofreu algumas alterações, sendo a última no ano de 2010, a qual 

refere-se às normas para um design acessível.16 Ao longo do tempo a ADA 

procurou se adaptar à realidade das PCD e com mobilidade reduzida, ao incluir 

medidas na busca de um ambiente mais acessível. 
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Embora nos dias atuais haja uma legislação em vigor que busca a 

inclusão social, tornar o espaço público acessível a todas as pessoas que 

possuem algum tipo de limitação é um dos maiores desafios da atualidade. 

Atualmente, estima-se que 15,6% da população mundial possuam algum 

tipo de deficiência.17De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no último censo realizado em 2010, 45,6 milhões de pessoas, 

representadas por 23,9% da população brasileira, apresentava pelo menos um 

tipo de deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou 

mental/intelectual.18Apesar de representarem quase um quarto da população 

brasileira, há muitos desafios para garantir maior acessibilidade, inclusão e 

oportunidades para as PCD na sociedade brasileira. Para o Governo e 

Organizações Internacionais, as pessoas com mobilidade reduzida não se 

enquadram neste levantamento realizado pelo IBGE (2010). 

A região Nordeste do Brasil concentra 26,3% desta população18, sendo 

os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte os que apresentam a maior 

prevalência de PCD. O estado de Pernambuco ocupa o terceiro lugar da região 

Nordeste e apresenta 27,5% de PCD na sua população atual. 

Em 2014, foi realizada a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(MUNIC) para o levantamento institucional e de registros administrativos nos 

municípios brasileiros sobre a estrutura e funcionamento das instituições 

públicas municipais. Neste documento, identificou-se que a maioria das 

prefeituras não promove políticas de acessibilidade, tais como lazer para PCD, 

turismo acessível e geração de trabalho e renda ou inclusão no mercado de 

trabalho.18 

Nesse sentido, as PCD ou com mobilidade reduzida têm dificuldades em 

usufruir de um destino atrativo porque na maioria das vezes, este não é acessível 

ou não possui as adaptações necessárias. 

É preciso mudar esta realidade e melhorar a ação inclusiva. Países 

desenvolvidos como a Austrália e a Nova Zelândia publicam manuais e guias de 

orientação para projetos em prol da acessibilidade e facilitam sua aplicabilidade 

no cotidiano das PCD, tais como usuários de cadeira de rodas frequentando 

escolas acessíveis (com rampas de acesso à sala de aulas e professores 
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capacitados para outros tipos de deficiência) ou alunos deficientes visuais 

acompanhados de cão-guia.19 

Os EUA, por meio do Instituto Nacional de Normas Técnicas (ANSI), 

elaboraram especificações tanto para o setor privado quanto para o setor 

público, para construção de instalações e edifícios acessíveis e utilizáveis por 

PCD. Na Alemanha destaca-se a DIN – Deutsches Institut für Normung ou 

Instituto Alemão de Normatização, que é uma instituição com sede em Berlim e 

estabelecida em 1971, encarregada da normalização alemã, que estabelece 

disposições de construções acessíveis às PCD para construção de moradias 

adequadas a elas, detalhando aspectos de desenho com relação à segurança 

habitacional.19 

Um dos mais importantes princípios e direitos das PCD é a acessibilidade, 

pois impacta na sua vida diária, e caso não seja cumprida, é considerado 

discriminação.20De acordo com as diversas legislações e políticas públicas, 

trata-se de uma obrigação para com as pessoas que apresentamalgum tipo de 

eficiência, pois precisam ter as mesmas possibilidades de desfrutar de quaisquer 

serviços como lazer, turismo e trabalho. 

Em 2017, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

deficiência não é apenas um problema de saúde, mas consiste em um fenômeno 

complexo baseado nas características do corpo e da sociedade em que as PCD 

vivem ou trabalham com intuito de desenvolver das dificuldades requer 

intervenções para eliminar as barreiras ambientais e sociais enfrentadas pelas 

PCD e com mobilidade reduzida21. 

Facilitar a inclusão social e a participação ativa desses grupos sociais 

pode contribuir para uma melhor convivência social.14,22O processo de 

adaptação da sociedade para receber e incluir dentro de seus sistemas as PCD 

ou pessoas com mobilidade reduzida favorece o exercício de sua cidadania23,24 

e a expressão do seu protagonismo em diferentes contextos sociais.25,26
 

Iniciativas com o caráter supracitado despontam em diferentes cenários 

com o intuito de concretizar atividades de lazer e turismo. O lazer é essencial 

pois proporciona muitos benefícios como descanso, divertimento, socialização, 
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entre outros que podem melhorar a qualidade de vida.27Acredita-se que as PCD 

necessitam vivenciar momentos prazerosos com igual ou maior intensidade do 

que os oferecidos pela sociedade28a fim de desenvolver as habilidades motoras, 

a autoestima, a independência, e, principalmente, favorecer a inclusão social.29 

Por esses motivos, promover a saúde das PCD e com mobilidade 

reduzida torna-se um imperativo ético para reconhecer a saúde como o melhor 

recurso para os desenvolvimentos social, econômico e pessoal, contribuindo 

para melhorias na qualidade de vida e na redução de iniquidades.30 

O conceito de saúde, definido desde 1948 pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), envolve o bem-estar físico, mental, social do indivíduo, sendo este 

um direito fundamental do ser humano e que deve ser garantido pelo Estado.31 

Entende-se que a Promoção da Saúde surgiu como uma maneira para 

enfrentar os vários problemas de saúde que afetam as pessoas, visando reduzir 

a vulnerabilidade, os riscos e os danos à saúde. 

“Trata-se de um processo de capacitação da comunidade 

para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo 

objetivando atingir um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social os indivíduos e grupos sociais.”32 

A Promoção da Saúde, como uma proposta para reorganizar o modelo 

assistencial, constitui-se como um campo útil para analisar e atuar sobre os 

determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.33 

Na década de 70, surgiu um modelo de Promoção da Saúde voltado para 

atenção à saúde integral, com base nos resultados do Relatório Lalonde, 

publicado no Canadá, que identificou que o modelo biomédico utilizado na 

atenção à saúde não incluía os aspectos socioeconômicos, políticos e culturais 

na análise do processo saúde-doença e que o enfoque maior era na prevenção, 

no tratamento e na recuperação da saúde, negligenciando a educação e a 

promoção da saúde.34 

No Relatório Lalonde, os fatores ambientais e comportamentais foram 

apontados como potenciais para determinar o processo saúde-doença30e 

evidenciou-se que a mudança no estilo de vida e no comportamento humano faz 

parte do processo de adoecimento.35 
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A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi 

realizada em Ottawa, no Canadá, no ano de 1986. Esta foi, sumariamente, uma 

resposta às crescentes expectativas por uma nova saúde pública. A partir dela 

foram desenvolvidas bases conceituais e políticas de Promoção da Saúde com 

enfoque socioambiental e inclusivo, além de ter sido apresentado um documento 

nomeado Carta de Ottawa. Esta carta defendia que a promoção da saúde era 

fundamental para uma melhoria da qualidade de vida e reafirmava os 

determinantes sociais da saúde indicando que, se o tratamento das doenças era 

uma atribuição específica do setor saúde, a Promoção da Saúde necessitava 

então de diversas ações intersetoriais para a sua construção, como uma 

capacitação da comunidade neste processo, visando alcançar a saúde de forma 

global.32 

Após a I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, surgiram 

várias outras que buscavam o mesmo objetivo, o de promover idéias e medidas 

necessárias para as ações em saúde, fossem elas globais ou regionais. Tinham 

como intuito ampliar as ações em saúde, favorecendo os cidadãos a optarem 

por escolhas saudáveis em seus territórios.36 

Como resultado dos debates e conferências, surgiu a Política Nacional de 

Promoção da Saúde, proposta pelo Ministério da Saúde que tem como objetivo 

principal promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes, como modos de viver, 

condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 

bens e serviços essenciais.36 

No âmbito da inclusão ela se destaca por ter o intuito de desenvolver 

tecnologias sociais que favoreçam a mediação de conflitos em relação às 

pessoas com deficiências e necessidades especiais, garantindo os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais.36,37
 

Por essa razão, entender as praias como ambientes favoráveis à saúde 

possibilita realizar atividades com foco na acessibilidade, defender direitos 

fundamentais aos espaços públicos e desfrutar de belezas naturais para a 

prática de esportes, lazer, recreação, bem-estar, turismo e banho de mar. 

A inserção das PCD nas praias pode trazer benefícios tanto para os 

usuários quanto para a economia local, constituindo um importante elemento da 

qualidade de vida do cidadão, em particular, no caso das PCD ou com 
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mobilidade reduzida. O lazer possibilita a integração das pessoas com a 

comunidade, promove a autoestima e a descoberta das potencialidades dos 

indivíduos.38,39 

No cenário internacional, é possível confirmar que a acessibilidade em 

praias ocorre por meio de estruturas construídas e permanentes, ou seja, 

integram o local, sem caráter de projeto ou programa temporário. A praia da 

Comporta (Lisboa), em Portugal, exemplifica tal constatação, fato por ter sido 

eleita por unanimidade, por um júri composto por representantes do Instituto 

Nacional de Reabilitação (INR), Instituto da Água, Turismo de Portugal, Instituto 

de Socorros a Náufragos e Associação Bandeira Azul da Europa, como sendo a 

praia mais acessível do país, uma vez que oferece estacionamento destinado a 

PCD ou mobilidade reduzida, rampas de acesso a areia, apoios de praia, 

instalações sanitárias específicas, cadeiras anfíbias e equipamentos de 

assistência a banhos assistidos.40,41 

No Brasil, existem praias que permitem a possibilidade de banhos de mar 

a PCD ou com mobilidade reduzida. Algumas prefeituras de praias brasileiras se 

conscientizaram quanto a problemática da acessibilidade e da inclusão e 

desenvolveram projetos de facilitação ao banho de mar assistido (Quadro 1), 

apresentando infraestrutura necessária, dentre elas:42,43 
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Quadro 1. Projetos de banho de mar assistido existentes no Brasil. Guarulhos, 2019. 

Local - Estado Projeto 

Copacabana e Barra da Tijuca - RJ  Projeto Praia para Todos: pioneiro no ano de 

2008. 

Ponta Negra - RN Projeto Orto Rio na praia 

João Pessoa - PB Projeto Acesso Cidadão ao Lazer Esporte e 

Cultura 

Ilha Bela e Itanhaém– SP 

Florianópolis– SC 

Maceió – AL 

Curitiba – PA 

Porto Alegre – RS 

Vitória - ES 

Projeto Praia Acessível 

Vila Velha – ES Projeto Praia Legal 

Salvador - BA Projeto Para - Praia 

Fernando de Noronha - PE Projeto Eco Noronha 

Fortaleza - CE Projeto de acessibilidade na praia de Iracema 

Recife-PE Projeto Praia sem Barreiras 

 

As orlas das praias foram adaptadas para receber as PCD com foco na 

garantia de oportunidades mais inclusivas, socializadoras e respeitosas que 

viabilizam o acesso aos espaços públicos de lazer. As Prefeituras das cidades 

disponibilizaram esteiras de acesso, cadeiras anfíbias para uso individual ou 

jangadas de acesso que permitem passeios pelo mar em grupos de até seis 

pessoas.  

Em relação aos profissionais envolvidos nessas ações, algumas cidades 

apresentam equipes de pessoal treinada para acompanhar o banho de mar 

assistido, dentre eles acadêmicos de graduação de cursos universitários, salva-

vidas ou bombeiros que ajudam na acessibilidade às praias e acompanham o 

banho de mar de turistas com deficiências ou dificuldades de locomoção. 

Um dos projetos que busca a inclusão de pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida no estado de Pernambuco, é o projeto Praia sem Barreiras 

(PSB) localizado na praia de Boa Viagem, que foi criado como estratégia para 

implementar mudanças exigidas pela legislação e atender ao público de PCD 
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e/ou com mobilidade reduzida. O PSB foi escolhido como cenário da pesquisa 

por concentrar tanto pessoas com deficiência como aquelas com mobilidade 

reduzida que buscam um local para se sentirem inseridos em atividades de lazer 

e turismo. 

O PSB foi criado pela Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR-

PE) e desenvolvido pela Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR) em 

parceria com o Governo do Estado, no ano de 2013. Sua gestão é feita pela 

Prefeitura da Cidade do Recife com o Centro Universitário Maurício de Nassau 

(UNINASSAU), que fornece infraestrutura e disponibiliza monitores 

(acadêmicos) de vários cursos de graduação da instituição.44 

O PSB enfatiza ações para PCD ou com mobilidade reduzida e objetiva 

permitir o banho de mar assistido, oferecendo área de lazer para inclusão destas 

pessoas, além de proporcionar atividades recreativas e esportivas na praia 

conduzidas por representantes da UNINASSAU, tais como um coordenador 

Fisioterapeuta e acadêmicos de graduação de diferentes cursos, como: 

Fisioterapia, Educação Física e Enfermagem (Figuras 01 e 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Banho de mar assistido a uma 

Pessoa com deficiência – PCD 

 

Fonte: Dados do Projeto Praia sem Barreiras 

 

Figura 02: Banho de mar assistido a uma 

Pessoa com mobilidade reduzida 
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A Instituição de Ensino Superior (IES)(UNINASSAU) foi responsável pela 

aquisição e manutenção de alguns materiais para a execução do projeto, como: 

blusas UV para o coordenador e estudantes que participam do projeto, 3 toldos, 

12 cadeiras de plástico, 3 mesas de plástico, 40 bandeiras para demarcação do 

local, 1 rede de vôlei, 3 bolas de vôlei e 2 piscinas plásticas de 1000L (Figura 

03). Além disso, a UNINASSAU custeia o coordenador responsável pelo 

desempenho e orientação dos estudantes nas atividades do projeto e 

disponibiliza os estudantes selecionados mediante inscrição prévia e 

desempenho nas notas. 

 

 

 

Situado ao lado do Posto 7 da praia de Boa Viagem, o PSB dispõe de uma 

arena (Figura 04) montada diariamente por funcionários da Prefeitura da Cidade 

do Recife (PCR) e que pontualmente armam a estrutura, às 8h e desmontam às 

12h,da quinta-feira ao domingo.  

É de responsabilidade da PCR designar tais funcionários para montar e 

desmontar a arena, levar as cadeiras anfíbias à praia e recolhê-las ao 

Figura 03: Estrutura do Projeto Praia sem Barreiras 

 

Fonte: Dados do Projeto Praia sem Barreiras 
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encerramento do dia, fiscalizar e acompanhar o andamento do projeto. Os 

materiais transportados pelos funcionários (cadeiras anfíbias, esteira, cadeiras, 

mesas, bandeirolas e toldos) são armazenados num contêiner localizado 

próximo ao local deste projeto, no Parque Dona Lindu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ter acesso à arena do PSB, as pessoas seguem por uma esteira de 

30 metros de comprimento que é armada do início da areia logo que encerra o 

calçadão e vai até a beira mar. As principais atividades do projeto contam com 

as 8 cadeiras de rodas anfíbias, 2 piscinas de plástico de 1000L para crianças e 

redes para armação do vôlei sentado. 

 

 

  

Fonte: Dados do Projeto Praia sem Barreiras 

 

Figura 04: Arena do Projeto Praia sem Barreiras 

 



27 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Para avançar na fronteira do conhecimento sobre o desenvolvimento de 

competências para promover a saúde e bem-estar das PCD ou com mobilidade 

reduzida desde a formação em graduação na área de saúde, a presente 

pesquisa busca responder a seguinte pergunta norteadora: Como os usuários 

do Projeto Praia sem Barreiras compreendem as ações de Promoção da 

Saúde desenvolvidas pelos estudantes de 

graduação(acadêmicos)partícipes? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a OMS22, existe no mundo cerca de 500 milhões de PCD 

e, segundo este órgão, o número tende a aumentar anualmente. Para isso, é 

importante que os cidadãos e a sociedade estejam preparados para receber este 

público que requer uma estrutura apropriada. 

O acesso ao meio social e de lazer para as PCD ou qualquer pessoa que 

apresente permanente ou temporariamente uma mobilidade reduzida é 

imprescindível para seu desenvolvimento como ser humano e para sua 

integração com a sociedade, para que se sintam incluídos com igualdade nas 

atividades que promovam seu bem-estar e divertimento. 

O lazer possui uma relação direta com o bem-estar e com a qualidade de 

vida27. No entanto, as PCD ou com mobilidade reduzida apresentam uma grande 

dificuldade de acesso a locais que ofereçam estes benefícios, como teatros, 

cinemas e, em particular, praias. 

Garantir condições adequadas de acessibilidade a tais locais deve ser 

entendido como uma estratégia de defesa dos direitos e de enfrentamento dos 

determinantes sociais de saúde. Nesse sentido, a reestruturação do acesso, do 

transporte e do próprio local nas praias pode propiciar estratégias de 

socialização e integração no contexto das praias brasileiras. 

Para garantir a segurança, as praias possuem grupos de pessoas como: 

bombeiros, salva-vidas, coordenadores e estudantes de graduação que 

acompanham as PCD ou com mobilidade reduzida durante a ida ao mar, o que 

caracteriza o banho de mar assistido.  Para que o transporte e o 

acompanhamento ocorram de forma segura, é preciso que estas pessoas sejam 

treinadas e apresentem conhecimentos em diversos aspectos da Promoção da 

Saúde. 

Destaca-se o Projeto Praia sem Barreiras (PSB), localizado na praia de 

Boa Viagem (PE), para receber PCD ou com mobilidade reduzida em uma ação 

de extensão universitária e responsabilidade social com potencial para o 

desenvolvimento de competências dos estudantes de graduação promoverem a 

saúde das PCD ou com mobilidade reduzida. 
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1.2 REFERENCIAL TEÓRICO DE ANÁLISE 
 
 

Este estudo foi norteado pelo referencial teórico sobre as competências 

de Promoção da Saúde fundamentado no projeto Developing Competencies and 

Profissional Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe 

(CompHP), que consiste em uma proposta desenvolvida na Europa no ano de 

2012 para o reconhecimento e o desenvolvimento de competências centrais – 

combinação de conhecimentos, habilidades e valores necessários– para 

promover a saúde da população com base na Carta de Ottawa e em 

recomendações da Organização Mundial de Saúde.45,46 

 Para a compreensão do CompHP é necessário o entendimento da 

Promoção da Saúde, que segundo vários autores é definida como um processo 

de capacitação da comunidade e/ou do indivíduo para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde.46,47
 

Com base nos resultados do relatório de Lalonde, foi identificado que o 

modelo biomédico utilizado na atenção à saúde apresentava algumas lacunas, 

não incluía aspectos socioeconômicos, políticos e culturais e dava maior ênfase 

na prevenção, tratamento e recuperação, não dando valor à educação e à 

promoção da saúde, aspectos estes que interferem na promoção da saúde por 

estarem relacionados a acontecimentos cotidianos dos indivíduos e da 

coletividade dos modos de vida.34
 

Atualmente, a Promoção da Saúde se fundamenta por um modelo que 

valoriza a integralidade e o cuidado humanizado. Por esse motivo, a necessidade 

de desenvolver competências profissionais para a atuação efetiva em programas 

e ações de promoção da saúde exige formação permanente.48 

Os profissionais de saúde precisam estar capacitados para atender as 

necessidades em saúde da população.49Estas competências se referem a 

conhecimento, habilidades e valores necessários para a prática efetiva de ações 

que promovem saúde individual ou coletiva.50 

No campo da Promoção da Saúde, Competência é definida como “uma 

combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes, a qual possibilita que um 

indivíduo desempenhe tarefas de acordo com um padrão.47,48,50Nesse sentido, 

adotou-se o CompHP como referencial teórico-operacional para analisar 

dedutivamente o conteúdo das falas dos usuários do PSB sobre as ações 



30 

 

desenvolvidas pelos acadêmicos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

acerca das competências de promoção da saúde por eles apresentadas.46 

O CompHP apresenta nove domínios listados em 47 competências, 

essenciais para atuação do profissional, que são: (1) possibilidade de mudanças, 

(2) advocacia em saúde, (3) parceria, (4) comunicação, (5) liderança, (6) 

diagnóstico, (7) planejamento, (8) implementação e (9) avaliação e pesquisa 

51,52, fornecendo um quadro teórico e prático para os profissionais que trabalham 

com Promoção da Saúde em diferentes contextos e cenários de práticas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
• Analisar a compreensão dos usuários do Projeto Praia sem Barreiras 

sobre as práticas de Promoção da Saúde realizadas por estudantes de 

graduação dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar as práticas, o cenário e os recursos empregados no Projeto 

Praia sem Barreiras para promover a saúde de pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida. 

• Identificar os princípios norteadores da Promoção da Saúde no Programa 

Praia sem Barreiras listados no CompHP. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo  
 

Tratou-se de um estudo de caso53, descritivo e exploratório, de natureza 

qualitativa sobre o aprofundamento teórico e operacional relacionado às 

vivências dos participantes do Projeto Praia sem Barreiras (PSB) e suas 

contribuições para a compreensão sobre potenciais competências de Promoção 

da Saúde desempenhadas pelos estudantes de graduação em Fisioterapia, 

Enfermagem e Educação Física da UNINASSAU. 

O estudo de caso compreende a investigação empírica sobre o 

funcionamento de determinados processos nas práticas humanas e sociais, nas 

quais o pesquisador não controla as variáveis comportamentais e enfatiza 

aspectos contemporâneos do fenômeno a ser estudado de maneira aprofundada 

e contextualizada.53
 

 Este tipo de método permite utilizar as falas/depoimentos das pessoas 

elaborando uma descrição detalhada dos fenômenos humanos apresentados, 

por meio de uma observação que permita a exploração de novos aspectos.54,55 

Adotou-se as três etapas descritas por Minayo para a realização da 

presente pesquisa, a saber: fase exploratória (consiste na produção do projeto 

de pesquisa, na metodologia apropriada e nas questões operacionais para levar 

o estudo ao trabalho de campo, com seus instrumentos de operacionalização), 

trabalho de campo (consiste na realização do que foi elaborado na primeira 

etapa, ou seja, as entrevistas, observações, levantamentos de material 

documental, bibliográfico) e análise e tratamento do material empírico (trata-se 

do conjunto de procedimentos para compreender e interpretar os dados 

empíricos e articulá-los com o embasamento que fundamentou o projeto).56 

 

3.2Local do Estudo  
 

 A pesquisa foi realizada no Projeto Praia Sem Barreiras (PSB), situado na 

Praia de Boa Viagem, em Recife (PE).Localizado próximo ao posto 7 na orla da 

praia de Boa Viagem, foi montada a estrutura do projeto, que possui12cadeiras 

anfíbias que permite o mergulho, esteiras de 30 metros de comprimento que 
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possibilita o acesso do calçadão até a areia, 1 tenda de fisioterapia, 2 piscinas 

de lazer de mil litros colocadas na areia da praia destinadas mais as crianças e 

quadra poliesportiva de vôlei sentado. Todos esses materiais ficam estruturados 

numa área de 200m2, que é armada na quinta-feira e desfeita aos domingos, 

com horário de funcionamento das 8h às 12h.57 Para garantir a mobilidade 

urbana dos participantes do PSB, a Prefeitura de Recife criou uma rota acessível 

desde uma rua do bairro de Boa Viagem até a orla de Boa Viagem.58
 

Foi firmado convênio com uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

privada: o Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), cuja 

contrapartida implica na disponibilização de profissionais e estudantes 

capacitados por meio de treinamento teórico e oficinas práticas para participarem 

do PSB. Tais atividades supervisionadas por um profissional de Fisioterapia e 

são desenvolvidas por estudantes de graduação de Educação Física, 

Fisioterapia e Enfermagem. 

 
 
3.3 Amostra 
 

A população pesquisada foi constituída pelos usuários do Projeto Praia 

sem Barreiras (PSB) da Praia de Boa Viagem - PE, que apresentasse algum tipo 

de deficiência ou mobilidade reduzida. Devido à dinâmica de inclusão no PSB, 

não foi possível levantar o número exato de participantes. 

 
 
 
3.3.1Recrutamento dos Participantes  
 

 Foi adotada a amostra por conveniência, sendo que o número de 

entrevistados foi baseado no critério de inclusão progressiva, ou seja, à medida 

que suas experiências atingissem um ponto de saturação no conteúdo transcrito 

das falas dos participantes, como sentimentos, sensações e percepções de um 

indivíduo em relação ao problema específico, foram encerradas as entrevistas 

uma vez que foi atingida a representatividade da amostra.56 
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3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão 
 

Foram incluídos os usuários do PSB da praia de Boa Viagem, de ambos 

os sexos, maiores de 18 anos, com mobilidade reduzida ou algum tipo de 

deficiência física, usuários de cadeira de rodas ou não. 

 Como critérios de exclusão foram considerados quaisquer dificuldades de 

comunicação e alterações cognitivas que dificultassem a compreensão das 

perguntas realizadas. 

 

 
3.4 Procedimentos de coleta de dados 
 

 As pesquisas qualitativas possuem diferentes métodos e instrumentos de 

coleta de dados. Dentre os mais aplicados, destaca-se a entrevista em 

profundidade.59As técnicas utilizadas foram por meio da produção primária dos 

dados, ou seja, a pesquisadora produziu o dado na interação direta com os 

participantes por meio de entrevistas (utilizando-se um roteiro de entrevista 

semiestruturada) e de aplicação de questionário.  

Os usuários do PSB foram abordados pela pesquisadora quando estavam 

chegando ao projeto e esclarecidos acerca dos objetivos, métodos e benefícios 

da pesquisa, tendo eles o direito de não aceitarem participar da investigação. 

Aqueles que aceitaram participar do estudo assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice I).  

A fim de evitar erros de interpretação por parte dos entrevistados, o 

questionário sociodemográfico e as entrevistas foram aplicados individualmente 

pela autora do trabalho após a anuência dos participantes, o qual seguiu 

instrução padronizada, tendo cada entrevista duração média de 15,8 minutos. 
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3.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

O primeiro instrumento aplicado foi o Questionário sócio demográfico 

e econômico para que fosse traçado a caracterização da amostra, com itens 

relativos à idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda familiar, dentre outros 

aspectos (Apêndice II).  

Em seguida, foi aplicada a entrevista semiestruturada realizada pela 

própria pesquisadora, guiada por um roteiro com blocos temáticos de questões 

abertas embasadas pelos domínios de competências em promoção da saúde do 

CompHP.50 

Foram elaboradas perguntas referentes ao tema de estudo, que continha 

a pergunta norteadora advinda da problemática e dos objetivos da pesquisa, 

para que assim fossem levantados dados referentes a percepção dos usuários 

quanto as competências de Promoção da Saúde apresentadas pelos estudantes 

que realizam as atividades no PSB (Apêndice III).  

Optou-se por este tipo de entrevista semiestruturada por permitir que os 

participantes pudessem se expressar melhor diante de questões abertas e 

explorar melhor o fenômeno de interesse. Foram utilizados gravadores digitais e 

todos os depoimentos foram transcritos na íntegra, respeitando a coloquialidade 

do discurso e diferentes manifestações não verbais dos entrevistados, tais como 

pausas maiores, silêncios e reações emocionais.  

 

 
3.6Tratamento dos dados 

 

As seções do questionário sociodemográfico e econômico utilizado na 

pesquisa foram pré-codificadas e processadas em microcomputador, pelo 

Software Excel® 2007. A análise descritiva destes dados foi expressa em 

percentuais, médias, desvios-padrões, valor máximo e mínimo; as variáveis 

quantitativas apresentadas em forma de média e desvio padrão. 

 As entrevistas semiestruturadas foram gravadas e transcritas 

posteriormente (Apêndice IV). Após esta etapa, foram feitas leituras repetidas 

com a finalidade de compreender e apreender as falas dos participantes. 

Empregou-se a análise de conteúdo de Bardin (1979), definida como um 
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[…] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.60 :47. 

 Desta forma, a análise de conteúdo utilizado na perspectiva qualitativa 

contribui para identificar o que se diz a respeito do tema, seguindo suas etapas: 

pré-análise, exploração do material, tratamento dos 

resultados/inferência/interpretação.61 

 De modo complementar, a observação dos participantes no cenário do 

PSB e os registros em diários de campo da própria pesquisadora contribuíram 

para refletir sobre informações adicionais e relevantes para o detalhamento dosa 

dados observados.62 

 
 
3.7 Aspectos Éticos 
  

 Os usuários do PSB foram esclarecidos acerca dos objetivos da pesquisa 

e instruídos quanto ao seu método, tendo eles o direito de não aceitarem 

participar da investigação. Os que aceitaram participar do estudo assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice I), sendo a 

pesquisa elaborada de acordo com as Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), onde foram preservadas as identidades dos 

participantes, tendo garantia de autonomia, privacidade e confidencialidade.  

O conteúdo da pesquisa será mantido sob sigilo e guardado por tempo 

mínimo de 5 anos. Todos os participantes tiveram a liberdade de suspender ou 

encerrar a participação no estudo a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

 Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), conforme parecer 

consubstanciado de nº 2.966.774 (Anexo A). 

Para garantir o anonimato dos participantes, o registro das entrevistas foi 

feito numa planilha do Software Excel 2007, com um sistema de identificação no 

qual os nomes verdadeiros foram substituídos pela letra “U” (que representa 

“usuário do PSB) seguida de um algarismo numérico cardinal para que possam 
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ser diferenciados. Por exemplo: U1 (usuário 1), U2 (usuário 2), e assim 

sucessivamente.  

Por se tratar de uma pesquisa cuja coleta de dados foi feita por meio da 

aplicação de questionário e da gravação das falas, considera-se a oferta de risco 

mínimo, devido ao potencial constrangimento por gravação das falas ou pelo 

tempo necessário para esta atividade. 

 Esperou-se que apenas a não adesão de alguns usuários à pesquisa, 

recusando-se em participar, fosse uma dificuldade a ser enfrentada. Caso isso 

ocorresse, o estudo daria continuidade com outros voluntários que aceitassem 

compartilhar suas experiências com a atuação dos estudantes de graduação 

envolvidos no PSB. 

 O principal benefício desta pesquisa é identificar qual a compreensão que 

os usuários têm acerca das práticas de Promoção da Saúde apresentadas pelos 

estudantes que realizam as atividades do PSB. Com base nos resultados 

obtidos, espera-se compreender como as competências para Promoção da 

Saúde das PCD ou com mobilidade reduzida pode ser desenvolvida nesta ação 

extensionista e potencialmente na formação dos futuros profissionais de saúde.  
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de um artigo 

científico intitulado “Competências para Promoção da Saúde de estudantes 

de graduação: foco na compreensão dos usuários do Projeto Praia sem 

Barreiras” e que será submetido na Revista Saúde e Sociedade da USP (B1). 
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RESUMO: 

 

Objetivo: Analisar a compreensão dos usuários/participantes do Projeto Praia sem 

Barreiras (PSB) sobre as práticas de Promoção da Saúde desenvolvidas pelos estudantes 
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de graduação em saúde que integram o PSB, utilizando como base os domínios de 

Competências em Promoção da saúde listados no CompHP. Método: Estudo 

exploratório, com abordagem qualitativa, realizado com dez usuários/participantes que 

frequentam o PSB da praia de Boa Viagem, Recife-PE. Os dados foram produzidos a 

partir de entrevistas semiestruturadas gravadas, transcritas e analisados mediante a 

técnica de análise temática do conteúdo. Resultados: evidencia-se que os domínios 

“possibilidade de mudanças”, “comunicação” e “parceria” são manifestados nas falas dos 

usuários do PSB. Considerações finais: Constatou-se que os usuários do PSB indicam a 

necessidade de explorar mais domínios do CompHP para desenvolver conhecimentos, 

habilidades e valores essenciais para promover a saúde das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida desde a graduação. 

 

Palavras-chaves:  Promoção da Saúde; Pessoas com Deficiência; Educação Baseada em 

Competências; Estudantes de Ciências da Saúde; Relações Comunidade-Instituição.  

 

ABSTRACT: 

Objective: To analyze the understanding of users/participants of the Beach Without 

Barriers Project (PSB) about the Health Promotion practices developed by the 

undergraduate health students who integrate the PSB, using as basis the domains of 

Health Promotion Competencies listed in CompHP. Method: Exploratory study with 

qualitative approach, conducted with ten users/participants who attend the PSB of Boa 

Viagem beach, Recife-PE. Data were produced from semi-structured interviews recorded, 

transcribed and analyzed using the content analysis technique of Bardin (1994). Results: 

After the transcription and analysis of the speeches, categorical themes emerged which 

showed that PSB users have the perception that the academics working in the project need 

to qualify to be able to act more safely, with regard to health promotion. It was evidenced 

that the academics active in the project are unaware of CompHP and its proposals. 

However, it is evident that the domains "possibility of change", "communication" and 

"partnership" are manifested in the statements of users. Final Considerations: It was 

found that PSB users realize that the health academics active in the project need greater 

knowledge about the health promotion domains listed in CompHP. It is hoped that this 

study can support further investigations, as there are still incipient studies that address the 

perception of PSB users about the health promotion competencies presented by the 

academics working in the project. The need to include CompHP at any level of health 

education has become evident. 

 

Keywords: Perception; Health promotion; CompHP; Undergraduate student; Beach 

without barriers project. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão social e a Promoção da saúde são aspectos destacados na atual Política 

Nacional de Promoção da Saúde, a qual recomenda o desenvolvimento de iniciativas de 

modificação arquitetônicas e mobiliário urbano que objetivem a garantia de acesso às 

pessoas com deficiência - PCD (nomenclatura atual que será utilizada neste estudo) e 

idosas, buscando garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais (BAPTISTA 

E SILVA, 2015; BRASIL, 2014). 

No tocante às PCD, a Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 23, 

capítulo II, que: “é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiências” (GARCIA, 2011; ONU, 2006; LANNA E MARTINS, 2010; BRASIL, 

1988). 

Muitas conquistas das PCD fortaleceram o avanço de seus direitos, como a 

legislação brasileira, que passou a incluir as PCD em leis mais específicas, de modo a 

buscar garantir os seus direitos de maneira mais abrangente (BRASIL, 2015). 

Em âmbito internacional, a expressão PCD foi usada e consagrada pela 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e homologada em 2006 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). A Convenção influencia outras legislações e 

iniciativas referentes às PCD, além de estabelecer a acessibilidade como princípio e como 

direito, sendo condição para a garantia de todo e qualquer direito humano (Bezerra, 

2014).Nela há determinado que: “as pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas” (ONU, 2006; LANNA E 

MARTINS, 2010). 

Por outro lado, considera-se pessoa com mobilidade reduzida: “aquela que, não 

se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer 

motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução 

efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção” (BRASIL, 2004). 

No Brasil, em 2010, conforme a ratificação do artigo III da Lei 10.098/2000, o 

planejamento e a urbanização das praias deverão ser concebidos e executados de forma a 

torná-las acessíveis para as PCD ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000; 

RUSCHMANN, 2006), o que promove uma ampla acessibilidade a estes cidadãos, 
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diminuindo os obstáculos à sua participação e à melhor utilização em situação de inclusão 

social (MAZZOTA E DANTINO, 2011). 

Atualmente, estima-se que 15,6% da população mundial possuam algum tipo de 

deficiência (ONU, 2011).De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no último censo realizado em 2010, 45,6 milhões de pessoas, representadas por 

23,9% da população brasileira, apresentava pelo menos um tipo de deficiência, seja do 

tipo visual, auditiva, motora ou mental/intelectual. A região Nordeste do Brasil concentra 

26,3% desta população, sendo que entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte 

apresentam a maior prevalência de PCD. O estado de Pernambuco ocupa o terceiro lugar 

e apresenta 27,5% de PCD na sua população atual (IBGE, 2010). 

Iniciativas para as PCD despontam em diferentes cenários e contextos com o 

intuito de concretizar mais ações e programas que possibilitem atividades de lazer e 

turismo. O lazer é essencial pois proporciona muitos benefícios como descanso, 

divertimento, socialização, entre outros que podem melhorar a qualidade de vida 

(DUMAZEDIER, 1973).A inserção das PCD nas praias pode trazer benefícios tanto para 

os usuários quanto para a economia local, constituindo um importante elemento da 

qualidade de vida do cidadão (PROGRAMA PRAIA PARA TODOS, 2015). Acredita-se 

que as PCD necessitam vivenciar momentos prazerosos com igual ou maior intensidade 

do que os oferecidos pela sociedade (SASSAKI, 1999; SASSAKI, 2003)a fim de 

desenvolver as habilidades motoras, a autoestima, a independência, e, principalmente, 

favorecer a inclusão social (MAGNANI, 2000; ROCHA E SILVA, 2002; GOMES, 

REZENDE E TORTORELLI, 2010). 

No Brasil, existem praias que permitem a possibilidade de um banho de mar a 

pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida (Ministério do Turismo, 

2006). Algumas prefeituras, em cerca de 10 praias brasileiras, se conscientizaram quanto 

a problemática da acessibilidade e da inclusão e desenvolveram projetos de facilitação ao 

banho de mar assistido, apresentando infraestrutura necessária (GOVERNO DE 

PERMANBUCO, 2015; PROJETO PRAIA SEM BARREIRAS, 2018). 

Um dos projetos destinados a inclusão de pessoas com deficiência e/ou com 

mobilidade reduzida no estado de Pernambuco, é o Projeto Praia sem Barreiras (PSB), 

que surgiu como uma forma estratégica para implementar mudanças exigidas pela 

legislação.  
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O PSB foi criado pela Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR-PE) e 

desenvolvido pela Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR) em parceria com o 

Governo do Estado, no ano de 2013. Sua gestão é feita pela Prefeitura da Cidade do 

Recife, que fornece a infraestrutura e materiais utilizados, com o Centro Universitário 

Maurício de Nassau (UNINASSAU), que dispõe os acadêmicos dos cursos de 

enfermagem, fisioterapia, educação física da instituição, além de um profissional de 

Fisioterapia que é responsável pela coordenação do projeto (PREFEITURA DA CIDADE 

DO RECIFE, 2013). 

O PSB tem como objetivo central permitir o banho de mar assistido possuindo 

área de lazer para inclusão destas pessoas, além de proporcionar atividades recreativas e 

esportivas na praia conduzidas por representantes da UNINASSAU.  

 Para avançar na fronteira do conhecimento sobre a educação interprofissional e 

práticas colaborativas em promoção da saúde, optou-se pelo PSB a fim de conhecer as 

competências para promover a saúde e bem-estar da PCD e/ou com mobilidade reduzida, 

no decorrer da formação em graduação dos cursos de saúde, sob a percepção dos 

usuários/participantes do projeto. 

Tendo em vista a necessidade de se propagar a Promoção da Saúde das PCD e/ou 

com mobilidade reduzida, a presente pesquisa teve como objetivo analisar a compreensão 

dos usuários do Projeto Praia sem Barreiras sobre as práticas de Promoção da Saúde 

desenvolvidas pelos estudantes de graduação em saúde que integram o Projeto, utilizando 

como base os domínios de Competências em Promoção da saúde listados no CompHP 

(Developing Competencies and Profissional Standards for Health Promotion Capacity 

Building in Europe) (DEMPSEY, BATTEL-KIRK E BARRY, 2011). 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de casos múltiplos incorporados (YIN, 2015),descritivo e 

exploratório, de natureza qualitativa sobre o aprofundamento teórico e operacional 

relacionado às vivências dos usuários do Projeto Praia sem Barreiras (PSB) e suas 

contribuições para a compreensão sobre potenciais competências de Promoção da Saúde 

desempenhadas pelos estudantes de graduação em Fisioterapia, Enfermagem e Educação 

Física de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada. 



43 

 

A pesquisa foi realizada no Projeto Praia Sem Barreiras (PSB), situado na orla da 

Praia de Boa Viagem, em Recife-PE. Localizado próximo ao posto 7, o projeto ocupa 

uma área de 200m2, que é armada na quinta-feira e desfeita aos domingos, com horário 

de funcionamento das 8h às 12h (BARBOSA, 2014).Para garantir a mobilidade urbana 

dos participantes do PSB, a Prefeitura de Recife criou uma rota acessível desde o bairro 

de Boa Viagem até a orla de Boa Viagem (GOVERNO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO, 2015). 

Foram incluídos os usuários do PSB da praia de Boa Viagem, de ambos os 

gêneros, maiores de 18 anos, com mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência 

física, usuários de cadeira de rodas ou não e que freqüentam o projeto por pelo menos 3 

meses. Foram excluídos aqueles com quaisquer dificuldades de comunicação, alterações 

cognitivas que dificultasse a compreensão das perguntas realizadas ou que estivessem no 

projeto apenas de visita. 

Participaram do estudo 10 usuários do projeto que foram selecionados por amostra 

por conveniência, uma vez que a pesquisadora permitiu que todos os usuários 

interessados participassem das entrevistas. A pesquisa não estabeleceu um número exato 

de entrevistados (as), procurando atingir a homogeneidade do grupo baseado no critério 

de inclusão progressiva, ou seja, à medida que suas experiências atingiram um ponto de 

saturação no conteúdo transcrito das falas dos participantes, como sentimentos, sensações 

e percepções de um indivíduo em relação ao problema específico, foram encerradas as 

entrevistas uma vez que foi atingida a representatividade da amostra (MINAYO, 2010).  

A ausência de temas novos e a repetição de conteúdo nas entrevistas foram indicativos de 

que as principais idéias já tinham sido levantadas. 

Para garantir o anonimato dos participantes, o registro das entrevistas foi feito em 

um sistema de identificação no qual os nomes verdadeiros foram substituídos pela letra 

“U” (que representa “usuário/participante”) seguida de uma numeração cardinal crescente 

de acordo com a ordem de realização das entrevistas. 

Realizou-se a coleta do material empírico no período de dezembro/2018 a 

abril/2019, mediante entrevista semiestruturada elaborada com perguntas referentes ao 

tema de estudo, que continha a questão norteadora “Como os usuários do Projeto Praia 

sem Barreiras compreendem as ações de Promoção da Saúde desenvolvidas pelos 

estudantes de graduação em saúde que integram o PSB?”, pergunta esta advinda da 

problemática e dos objetivos da pesquisa, para que assim fossem levantados dados 
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referentes a percepção dos usuários quanto as competências de promoção da saúde 

apresentadas pelos estudantes que realizam as atividades no PSB.  

A coleta de dados deu-se por meio da produção primária dos dados, ou seja, a 

pesquisadora produziu o dado na interação direta com os participantes por meio de 

entrevistas semiestruturadas e de aplicação de questionário sóciodemográfico e 

econômico para que fosse traçado o perfil da amostra.  

A entrevista semiestruturada foi guiada por um roteiro com blocos temáticos de 

questões abertas embasadas pelos domínios de competências em promoção da saúde do 

CompHP (Developing Competencies and Profissional Standards for Health Promotion 

Capacity Building in Europe – CompHP), que consiste em uma proposta desenvolvida na 

Europa no ano de 2012 para o reconhecimento e o desenvolvimento de competências 

centrais para promover a saúde da população. Trata-se de uma combinação de 

conhecimento, habilidades e valores necessários para a prática da promoção da saúde e 

que constituem uma base comum para todos os promotores de saúde, sendo seus domínios 

baseados em um conjunto mínimo de competências para promover a saúde delineados na 

Carta de Ottawa e na Organização Mundial de Saúde (PINHEIRO e col., 2015; 

DEMPSEY, BATTEL-KIRK E BARRY, 2011). 

Apresenta nove domínios listados em 47 competências, essenciais para atuação 

do profissional, que são: (1) possibilidade de mudanças, (2) advocacia em saúde, (3) 

parceria, (4) comunicação, (5) liderança, (6) diagnóstico, (7) planejamento, (8) 

implementação e (9) avaliação e pesquisa (BARRY e col., 2012; ALLEGRANTE e col., 

2009), fornecendo um quadro teórico e prático para os profissionais que trabalham com 

Promoção da Saúde em diferentes contextos e cenários de práticas. 

Os domínios de competências em promoção da saúde listados no CompHP, foram 

identificados a partir das falas dos usuários/participantes, sem, no entanto, haver o 

conhecimento concreto destes sobre o que são as competências em promoção da saúde 

do CompHP. 

As entrevistas foram gravadas no momento em que os usuários chegavam ao 

projeto, em meio digital, com média de 15,8 minutos de duração e posteriormente 

transcritas na íntegra, respeitando a coloquialidade do discurso. Foram realizadas num 

local reservado garantindo o sigilo, conforto e segurança dos participantes. 

Depois de transcritas, os dados das entrevistas foram organizados conforme as 

etapas preconizadas pela técnica de análise de conteúdo de Bardin (1994),a qual permite 

a criação de categorias temáticas de análise de dados por meio da identificação de temas 
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semelhantes são elas: pré-análise, exploração do material (leitura exaustiva do material 

obtido), tratamento dos resultados (separação dos temas que emergiram em torno de 

categorias temáticas), inferência/interpretação sobre o fenômeno estudado (MINAYO, 

2004; BARDIN, 2009; CAVALCANTE, CALIXTO E KERR, 2014). 

Após transcritas, as falas foram lidas por repetidas vezes com a finalidade de 

compreender e apreender sentimentos, percepções e emoções do entrevistado. Após a 

leitura exaustiva, foi realizada a organização dos seus conteúdos de acordo com as 

categorias que emergiram em cada bloco temático, onde foram relacionados os achados 

encontrados com a literatura científica e domínios de competências em promoção da 

saúde do CompHP (PINHEIRO e col., 2015; DEMPSEY, BATTEL-KIRK E BARRY, 

2011). 

Para registrar observações relativas ao contexto da entrevista, como expressões 

verbais, gestuais ou faciais surgidas durante as perguntas, foi utilizado o Diário de campo, 

material este onde foram registradas também as emoções que emergiram durante as falas. 

Os dados acerca do perfil da amostra foram armazenados, formatados e analisados 

por meio do programa SPSS (Statistical Package for the Social Science) versão 16.0 e 

Excel Office 2019 da Microsoft. As análises descritivas foram realizadas para caracterizar 

a amostra. 

A qualidade dos estudos utilizados e a própria pesquisa em questão foram 

seguiram as recomendações do COREQ (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative 

Research) para pesquisa qualitativa. Tal ferramenta busca promover relatos completos e 

fidedignos entre pesquisadores e melhorar indiretamente o rigor, a abrangência e a 

credibilidade de entrevistas (EQUATOR NETWORK, 2019). O COREQ consiste de uma 

lista de 32 itens que são julgados importantes no relato da pesquisa, tais como: 

características da equipe de pesquisa, relacionamento com os participantes da pesquisa, 

referencial teórico, desenho do estudo, análise dos dados, e outros (TONG, 

SAINSBURY, CRAIG, 2007).  

Os usuários do PSB que participaram da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), destacando-se que o estudo foi realizado 

considerando-se as observâncias éticas contempladas nas Resoluções 466/12 e 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde, sendo o projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, conforme 

parecer consubstanciado de nº 2.966.774. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a tabela 01 é possível observar que foram entrevistados 6 homens 

(60%) e 4 mulheres (40%), totalizando 10usuários/participantes, nos quais foi observada 

uma variação de idade entre 31 a 96 anos, prevalecendo uma média de 52,30 anos 

(DP±18,79). No tocante à situação conjugal, ressalta-se que a maioria é solteira (50%). 

Quanto à ocupação, 70% realizam atividades laborais e estudaram até o ensino médio. 

Em relação ao tipo de limitação, 80% era PCD física e 20% com mobilidade reduzida. A 

maior parte dos participantes (50%) freqüenta o Projeto Praia sem Barreiras por mais de 

3 anos. 

 

 

Tabela 01. Perfil sociodemográfico dos participantes. 

 

Idade Valor  Sexo n % 

Máxima 96  Masculino 6 60,00 

Mínima 31  Feminino 4 40,00 

Média 52,30  Total 10 100,00 

Desvio-Padrão 18,79     

      

Estado Civil n % Escolaridade n % 

Solteiro 5 50,00 Até ensino 

primário 

1 10,00 

Casado 2 20,00 Até ensino médio 7 70,00 

Viúvo 2 20,00 Ensino superior 2 20,00 

Divorciado 1 10,00    

      

Ocupação n % Cor referida n % 

Sim 3 30,00 Parda 7 70,00 

Não 7 70,00 Branca 2 20,00 

   Preta 1 10,00 

      

Tipo de Limitação n % Tempo de 

participação no 

projeto 

n % 

PCD físico 8 80,00 Menos de 1 ano 2 20,00 

Mobilidade reduzida 2 20,00 De 1 a 3 anos 3 30,00 

   Mais de 3 anos   5 50,00 

 

 

Como resultado da análise de conteúdo dos dados, obtidos após leitura exaustiva 

das transcrições das entrevistas, foi possível categorizar temas considerando as 

experiências e percepções dos usuários do PSB acerca da atuação dos acadêmicos que 

fazem parte do no projeto. Assim, emergiram6 categorias temáticas: 1. Dedicação dos 

acadêmicos atuantes no PSB; 2. Qualificação técnica dos acadêmicos que atuam no PSB; 
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3. Emoção durante o contato com o mar; 4. PSB promove saúde por melhorar a condição 

mental; 5. Orientações dadas pelos usuários aos acadêmicos como futuros profissionais; 

6. Opiniões acerca do PSB. 

 

Dedicação dos acadêmicos atuantes no PSB  

 

Esta categoria evidenciada pelos usuários do Projeto Praia sem Barreiras 

relaciona-se com o fato de caracterizarem os acadêmicos como atenciosos, educados e 

dedicados. Eles descrevem com riqueza e sentimento a maneira como os acadêmicos de 

graduação os recepcionam, munidos de carinho e cuidado para com todos. 

"Estou gostando, são muito comunicativos, atenciosos, nos tratam muito bem, com toda 

atenção e carinho" (U8). 

"O Atendimento dado pelos alunos é de primeira linha, eles nos recebem muito bem para 

mim é o maior prazer estar aqui no PSB" (U9). 

“Eu venho aos sábados. Mas percebo que os alunos são ótimos de tratamento. A 

dedicação deles eu acho que é o principal, eu só tenho agradecer pelo projeto” (U3). 

As competências construídas pelo CompHP são organizadas em domínios e 

interligadas com a área associada, sendo fundamental o desenvolvimento de todos os 

domínios para se alcançar ações efetivas de promoção da saúde, que contribuam para um 

maior reconhecimento do trabalho realizado pelos profissionais de saúde(PINHEIRO e 

col., 2015; DEMPSEY, BATTEL-KIRK E BARRY, 2011). 

Na análise desta categoria temática, evidenciam-se os domínios “possibilidade de 

mudanças” e “comunicação”. O domínio “possibilidade de mudanças” manifesta-se pelo 

fato dos acadêmicos trabalharem em colaboração com outros, se unindo para criar 

ambientes e cenários que promovam a saúde, de modo a facilitar a participação da 

comunidade no projeto (HAESER, BUCHELE, BROZOZOWSKI, 2012). 

O domínio “comunicação” é exaltado quando a maioria dos usuários do PSB 

percebe que os acadêmicos possuem habilidades de comunicação que favorecem a 

participação deles, utilizando de técnicas e meios de comunicação culturalmente 

adequadas para todos os participantes. Compreende a adoção de técnicas e tecnologias 

para comunicar, por meio verbal e/ou não verbal de forma efetiva e adequada a realidade 

do público alvo. A comunicação interpessoal é essencial para promover a melhora da 

saúde de indivíduos, grupos e comunidades (BATTEL-KIRK e col., 2015). 
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Qualificação técnica dos acadêmicos que atuam no PSB 

 

Esta categoria emergiu pelo fato dos usuários terem mencionado por diversas 

vezes que, apesar dos acadêmicos disporem de atenção e dedicação, eles precisam 

conhecer mais os tipos de deficiência e sequelas apresentadas pelos usuários do projeto. 

Foi percebida durante esta questão, certa insatisfação quanto à forma de conversarem a 

respeito da doença e limitações apresentadas. Percebeu-se durante as entrevistas que os 

usuários relatam que os acadêmicos são competentes, porém precisam conhecer mais as 

consequências das deficiências de cada um, assim como procurar saber qual a melhor 

maneira de ajudá-los e posicioná-los durante as transferências e no banho de mar 

assistido. 

“Eu acho que tem que ter formação para os alunos conhecerem o tipo de deficiência de 

cada um de nós. Como devem agir para cada tipo, pois cada deficiente tem sua especificidade“ 

(U2).  

“Acho que deve ter mais capacitação. Mas a gente vê a força de vontade de cada um em 

aprender. Eu tenho certeza que muitos trabalham aqui e aprendem com a gente, mas uma 

capacitação ajudaria bastante. É uma coisa que vão utilizar durante toda profissão e futuramente 

eles vão precisar bastante, pois a maioria aqui vai atender alguma pessoa com deficiência“ (U3). 

"Os alunos precisam estar mais atentos porque cada deficiência é diferente. Percebo que 

nem sempre eles sabem a diferença de um pra outro. Tem gente que não tem equilíbrio de tronco 

como eu, porém tem pessoas aqui pior que eu. Aí eles botam na cadeira como se a pessoa tivesse 

equilíbrio, e isso é desconfortável, devem prestar mais atenção nisso" (U5). 

"São pessoas maravilhosas, mas apesar de não nos conhecerem, eles precisam procurar 

saber o que sabemos ou conseguimos fazer. Eu mesmo vou nadando até lá embaixo sozinho, sei 

nadar muito bem, mas eles não sabiam disso e me tratam como coitadinho. Deveriam perguntar 

o que agente precisa, como pode ajudar" (U7). 

"Tratando-se de atenção e educação, eles têm de sobra. O que precisam é realmente 

saber as particularidades de cada um e saber manusear cada pessoa que freqüenta, pois cada 

um tem suas limitações" (U8). 

 Durante a transcrição acerca deste tema emergiram características condizentes 

com a ausência dos domínios “diagnóstico” e “liderança”. O domínio “diagnóstico” 

torna-se essencial para permitir a compreensão da necessidade dos usuários por meio de 

métodos quantitativos ou qualitativos, de coleta de dados a fim de contribuir para o 

direcionamento das ações de saúde a para um direcionamento eficaz. Consiste em analisar 

o contexto de modo a identificar informações relevantes para que possa ser traçado o 
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plano de ação embasado em estratégias saúde (DEMPSEY, BATTEL-KIRK, BARRY, 

2011). 

Já o domínio “liderança” é necessário por contribuir para o desenvolvimento de 

direções estratégicas para a ação em promoção da saúde. Por meio das transcrições 

evidenciou-se que os usuários percebem que os acadêmicos precisam fazer uso de 

habilidades de liderança para promover empoderamento e a participação de todos, 

principalmente do aprendizado da equipe para avançar nas ações de promoção da saúde. 

 

Emoção durante o contato com o mar 

 

 Esta categoria temática foi a que mais emocionou os usuários quando indagados 

sobre a existência de cenas que marcantes no PSB. Percebeu-se no momento da entrevista 

que se sensibilizaram, alguns até choraram durante os relatos apresentados. O fato de 

terem mobilidade reduzida, sofrido lesões ou apresentarem doenças que os deixaram com 

limitações, fez com que muito entrassem em estado de isolamento dentro do seu lar, 

deixando de usufruir prazeres da vida, como ir à praia ou tomar um banho de mar. Para 

muitos, a existência do Projeto Praia sem Barreiras foi um motivo para enxergar a vida 

de outra forma, ou até mesmo um recomeço.  

“Sim, sim! Todas as cenas me marcaram! O próprio projeto, por estar todo mundo aqui 

reunido buscando vivenciar os prazeres do mar. Agora a cena que me marcou foi a primeira vez 

que eu vim, aquela ali me marcou, o cuidado que eles tiveram foi imenso, ao me pegar na avenida 

e me trazer pra cá e me levar para a água. Estarem ali conversando comigo, pra mim foi 

sensacional“ (U1). 

“Foi ver vários usuários que nunca tiveram a oportunidade de entrar no mar e entraram 

através desse projeto. Vê-los chorarem de alegria! Então pra gente isso é muito gratificante, é 

muito emocionante ver uma cena dessas, pois o mar é de todos, isso é muito marcante“ (U2). 

“Emocionante foi entrar no mar após anos sem conseguir! E através do PSB e da ajuda 

dos alunos eu ter essa chance de volta [...] é maravilhoso! Sentir a água salgada na boca foi uma 

sensação indescritível. Tanto emocionou a mim quanto aos estudantes e a todos ao redor, foi 

muito emocionante“ (U4). 

"Sentir novamente a água do mar molhando meu corpo, sentir o gosto salgado do mar, 

essa sensação de leveza e frescor que só o mar proporciona pra gente" (U9). 

O domínio “parceria” é percebido nesta categoria temática ao ser identificada a 

emoção dos usuários por fazerem parte do Projeto Praia sem Barreiras. O PSB se 

concretizou por existir parcerias entre o Centro Universitário UNINASSAU, Prefeitura 
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da Cidade do Recife e Governo do Estado e dificilmente existiria se não a houvesse. Tal 

domínio aborda o trabalho em colaboração com áreas de conhecimento, setores e 

parceiros para aumentar o impacto e de ações de promoção da saúde (PINHEIRO e col., 

2015). 

 

Projeto Praia sem Barreiras promove saúde por melhorar a condição mental  

 

 Os usuários descrevem o PSB com muita animação, como sendo um projeto 

crucial para o início de uma nova vida. Para eles a vivência na praia e a inclusão social 

fizeram brotar novamente a vontade de viver e de cuidar da saúde para que nada 

acontecesse e que os impedissem de freqüentar o projeto. Os relatos mostram uma 

preocupação em estarem saudáveis ao ponto de poderem tomar o banho de mar e terem 

condições de se locomoverem até o local onde está situado o PSB, além de ocupar a 

mente, o que afastou sentimentos de tristeza e depressão. 

“Eu acho que a saúde começa na mente, quando a gente tem uma mente boa, uma mente 

que não está pensando besteira, que não vai cair em depressão, a saúde sempre melhora. E a 

equipe do Praia sem Barreiras ajuda muito, muito, muito! Dentro do mar a gente conversa com 

os alunos, com os colegas que freqüentam o projeto, rimos juntos, todos ali na água aproveitando 

e se divertindo. Eu não digo que aqui é nota dez, é mil porque promove muito a saúde, pois 

primeiro a saúde começa pela mente e não pelo corpo, a mente é tudo!“ (U1). 

“Olhe, eu mesmo tinha vez que chegava aqui com várias dores e os alunos se 

preocupavam com isso, aí vinham e faziam uns exercícios em mim, faziam massagem e eu ficava 

bem legal mesmo, eu gostava! Então pra gente isso é importante, você chegar aqui e eles sempre 

estão prontos a nos atender. Acho que assim eles nos dão saúde“ (U2). 

“Eles estando com a gente já ajudam a promover saúde pelo contato com todas as 

pessoas com deficiência ou que não conseguem se manter sozinhos no mar. A convivência e as 

histórias que contamos e ouvimos aqui faz com que a gente aprenda e compartilhem com outras 

pessoas. Isso é bom pra nossa cabeça porque a gente se distrai também, faz a gente se sentir 

bem”. (U3) 

"Acho que promovem a minha saúde pelo simples fato de me trazer um motivo para me 

sentir vivo e feliz. Esse projeto fez eu me sentir uma pessoa novamente, me deu vigor, saúde 

mental. E isso por si só já é contribuir para saúde das pessoas que freqüentam esse projeto" 

(U10). 

Nesta categoria temática identificou-se a ausência do domínio “avaliação e 

pesquisa”. Tal domínio faz uso de métodos de avaliação e pesquisa apropriados, em 
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parceria com os atores/parceiros sociais, para determinar o alcance, o impacto e a 

efetividade das ações de promoção da saúde. Saber que o Projeto Praia sem Barreiras 

promove uma melhora na condição mental dos usuários é um dado extremamente 

importante para o impacto do projeto. Por meio deste domínio poderar-se-á utilizar os 

resultados da avaliação para redefinir e melhorar as ações de promoção da saúde, 

contribuindo assim para uma maior efetividade do projeto (BATTEL-KIRK, BARRY, 

2013). 

 

Orientações dadas pelos usuários aos acadêmicos como futuros profissionais  

 

Pelos depoimentos colhidos foi possível observar que entre uma fala e outra, os 

usuários do PSB mencionavam algumas orientações que desejavam oferecer aos 

acadêmicos, assim como opiniões para um melhor funcionamento do projeto, como 

descritos abaixo. 

“Através do estudo [...], pesquisar mais e entender a questão da pessoa com deficiência 

ou com limitações e todos os seus aspectos” (U2). 

"Se atualizando, melhorando mais o desempenho, procurar entender cada tipo de 

deficiência. Quando encontrar o deficiente perguntar o problema dele, se tem alguma limitação. 

É isso que eu acho que falta neles, não tem esse interesse de perguntar o que aconteceu para eu 

ter ficado assim. Não vejo esse desempenho" (U5). 

"Perguntar a nós, usuários, o que eles podem fazer para facilitar a nossa transferência 

até o mar porque as pessoas olham pra gente achando que somos coitadinhos, mas pergunte 

primeiro o que posso fazer? Qual melhor maneira pra você? Posso fazer como? Como você 

prefere que eu faça?” (U6). 

"Eles podem ajudar nos dando orientações quando estão conosco no mar. Conversando 

sobre a nossa doença, nossa limitação e fornecendo dicas de como ajudar no tratamento e no 

dia-a-dia" (U10). 

Nesta categoria temática identificou-se a ausência do domínio “avaliação e 

pesquisa”. Tal domínio “avaliação e pesquisa”, por meio do uso de métodos de avaliação 

e pesquisa apropriados, permitiria identificar a insatisfação dos usuários do projeto 

quando se trata de uma questão técnica que é a forma de posicioná-los e transferi-los para 

cadeira anfíbia. Entender a doença, suas consequências e saber como lidar com ela, é 

imprescindível para um promotor de saúde executar suas ações e obter bons resultados. 
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Opiniões acerca do PSB 

 

 A inclusão social, o prazer de voltar a freqüentar um local público, a sensação de 

tomar um banho de mar após anos, a melhora da saúde principalmente mental, o 

divertimento, tudo isso faz com que os usuários do PSB tenham uma enorme gratidão a 

todos que fazem parte deste projeto. A vivência no Projeto Praia sem Barreiras durante 

as entrevistas deixou evidente o quanto os usuários são gratos pela sua existência.  

 “Só queria agradecer a todos vocês da Uninassau, ao pessoal que iniciou o projeto, pois 

é uma grande idéia. Não tenho palavras para descrever o que sinto quando estou aqui porque eu 

tava numa cama achando que não podia fazer muita coisa além de sair do quarto pra sala, mas 

descobri que posso fazer muito mais, além de tomar um banho de praia tranquilamente“ (U1). 

“Que esse projeto veio pra que as PCDs e pessoas com dificuldade de locomoção se 

sintam cidadãos abraçados e amados, como todo pernambucano que mora no litoral. É muito 

frustrante pra uma pessoa que mora numa cidade de praia poder entrar no mar porque suas 

condições físicas não possibilitam e esse projeto proporcionou a essas pessoas tudo isso“ (U2). 

"Só tenho a agradecer a esse projeto que me deu um novo estímulo para vida e me fez 

acordar. Me fez ver que mesmo com a limitação, posso sim usufruir do lazer e ser frequentador 

de atividades que nos faz sentir bem" (U8). 

Ao discorrer sobre as opiniões acerca do PSB, foi percebido que o domínio 

“parceria” é fundamental para a existência do projeto e responsável por proporcionar 

sentimentos de gratidão e felicidade. Este domínio é importante por promover benefícios 

tão importantes na vida das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

mediante a um simples banho de mar. Por abordar o trabalho em colaboração com setores 

e parceiros, causa esse impacto positivo na vida destes cidadãos (PINHEIRO e col., 

2015). O fato de participar do projeto, de estar junto a outras pessoas, de sentir uma 

atenção voltada para si, faz com que os usuários dissipem tantos agradecimentos.  

 Esta pesquisa foi realizada a fim de analisar a compreensão dos 

usuários/participantes do Projeto Praia sem Barreiras (PSB) sobre as práticas de 

Promoção da Saúde desenvolvidas pelos estudantes de graduação em saúde que integram 

o PSB, utilizando como base os domínios de Competências em Promoção da saúde 

listados no CompHP.  

Assim, destaca-se que os domínios percebidos foram identificados durante a 

transcrição das falas e suas respectivas leituras exaustivas, sendo eles: “possibilidade de 

mudanças”, “comunicação” e “parceria”. Este resultado é de extrema importância pois 
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mostra que os acadêmicos do PSB se aproximam das competências listadas no CompHP, 

porém quando equiparado ao todo, tornam-se frágeis por ainda necessitarem de um maior 

conhecimento acerca da promoção da saúde. É perceptível a necessidade de uma 

formação profissional com ênfase na promoção da saúde para os cursos de saúde 

envolvidos no PSB para que as práticas sejam efetivas e adequadas à realidade dos 

usuários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito e os princípios de Promoção da Saúde precisam ser mais trabalhados 

ao longo dos cursos de graduação em saúde, pois o conteúdo dos depoimentos dos 

usuários do Projeto Praia sem Barreiras enfatiza a positividade da atuação discente nesta 

ação de extensão universitária interdisciplinar e baseada em parceria intersetorial com 

foco na criação de oportunidades inclusivas, socializadoras e seguras. 

Preparar os futuros profissionais de saúde com conhecimentos, habilidades e 

valores essenciais para promover a acessibilidade de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida a ações de saúde, lazer e cidadania em um ambiente diferencial: as 

praias, suas orlas e seus arrecifes. 

Entende-se que a inserção precoce dos estudantes de graduação de Enfermagem, 

Educação Física e Fisioterapia em uma ação extensionista integrada aos serviços locais 

de saúde, transporte e turismo pode favorecer a atuação dos mesmos no Projeto Praia sem 

Barreiras com base no CompHP. Nesse sentido, destaca-se a indicação de três dos nove 

domínios dos usuários do PSB, a saber: “possibilidade de mudanças”, “comunicação” e 

“parceria”. Valorizar e fortalecer esses domínios torna-se relevante para a formação em 

Promoção da Saúde desde a graduação. 

Portanto, coordenadores e professores envolvidos no PSB podem empregar o 

CompHP para incorporar ou adaptar as competências relacionadas aos domínios 

“avaliação”, “liderança”, “diagnóstico”, “avaliação e pesquisa”, “advocacia em saúde”, 

“implementação” e “planejamento”.  

Recomenda-se estudos futuros acerca da incorporação das competências de 

Promoção da Saúde nos cursos de graduação da área de saúde com ênfase na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para contribuir no enfrentamento das 

iniquidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A promoção da saúde consiste nas ações sobre os condicionantes e 

determinantes sociais da saúde, dirigidas à transformação dos hábitos de vida 

dos indivíduos, visando uma modificação em sua maneira de agir que possa 

impactar na sua qualidade de vida.  

Os programas de promoção da saúde concentram-se em vários aspectos, 

dentre eles a educação na comunidade, visto que ações educativas possuem 

importância inegável para a promoção da saúde, sendo utilizada como veículo 

transformador de práticas e comportamentos individuais, favorecendo a 

qualidade de vida do usuário. Por meio da educação em saúde se estabelece 

vínculos entre usuários e profissionais envolvidos, além de promover a 

participação ativa da comunidade e a inclusão social.  

Os principais resultados desta pesquisa mostraram que as ações de 

saúde desenvolvidas no Projeto Praia sem Barreiras ainda são vistas pelos 

usuários como atividades de lazer bravamente assistidas na praia, mas não 

como um processo educativo capaz de alcançar alguns dos objetivos da 

promoção da saúde, como o reforço à ação comunitária. 

Foi identificado que as competências para Promoção da Saúde e seus 

princípios precisam ser mais trabalhadas ao longo dos cursos de graduação na 

área de saúde, principalmente tratando-se de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

O Projeto Praia sem Barreiras proporciona uma oportunidade 

potencialmente significativa para a formação discente com foco na defesa dos 

direitos humanos e no exercício da cidadania de seus usuários ao bem-estar, a 

inclusão social e a volta a realizar atividades de lazer na praia proporcionadas 

pelo Projeto Praia sem Barreiras.  

Porém, os discursos dos usuários do projeto demonstram que o 

desenvolvimento de competências para promoção da saúde irá melhorar a 

atuação destes estudantes no que diz respeito à maneira de posicioná-los e 

transferi-los, assim como aprimorar a técnica profissional, evidenciando a 

necessidade por parte dos estudantes de um treinamento sobre a maneira de 

lidar com os usuários do projeto e obter conhecimento teórico das alterações 

apresentadas pelos mesmos. 
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Os achados indicam uma grande satisfação dos usuários por fazerem 

parte do projeto, potencializando competências do CompHP, como 

“possibilidade de mudanças”, “comunicação” e “parceria”. 

Emergiram opiniões que indicaram que as ações realizadas no Projeto 

Praia sem Barreiras podem fortalecer a autoestima e desenvolver mecanismos 

de autoajuda. Por um lado, isso sinaliza o empoderamento psicológico que pode 

beneficiar o indivíduo por contribuir para a formação de uma consciência 

individual. 

O estudo evidenciou um desenvolvimento abaixo do desejável, no que diz 

respeito às competências necessárias para realização das atividades de 

promoção da saúde executadas pelos acadêmicos de graduação nos domínios 

“avaliação”, “liderança”, “diagnóstico”, “avaliação e pesquisa”, “advocacia em 

saúde”, “implementação” e “planejamento”. Ressalta-se que esses domínios 

devem ser fortalecidos de modo que haja a consciência profissional de sua 

existência e prática.  

A atuação precoce dos acadêmicos no PSB pode contribuir para o 

desenvolvimento de competências para a promoção da saúde, visto que tais 

competências se aprende com a inserção nos serviços de saúde, executando 

ações práticas, o que favorece a aprendizagem por meio do contato com os 

usuários do PSB, favorecendo assim desenvolvimento profissional e um 

atendimento mais específico para a população envolvida.  

Recomenda-se estudos futuros acerca das competências de promoção 

da saúde nos cursos de graduação da área de saúde. O estudo apontou a 

necessidade de se avançar em novas pesquisas nessa área, em especial sobre 

aspectos que não foram abordados em profundidade como a estrutura do 

projeto, para que seja avaliado a fim de proporcionar mais conforto e 

funcionalidade para os usuários. 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 Eu, ______________________________________________________, 

estou sendo convidado(a) a participar do estudo denominado “Competências 

para promoção da saúde de estudantes de graduação: foco na 

compreensão dos usuários do Projeto Praia sem Barreiras(PSB)”, cujo 

objetivo geral é analisar a compreensão dos usuários do PSB sobre como os 

estudantes promovem a saúde das pessoas com deficiências físicas ou com 

mobilidade reduzida. 

 Fui informado (a) que os benefícios esperados com a minha participação 

nesta pesquisa podem ser: favorecer a construção de competências em 

Promoção da Saúde de fisioterapeutas, profissionais de educação física e 

enfermagem desde a sua formação inicial na graduação, esclarecer quais os 

cuidados são necessários para promover a saúde da população envolvida e 

auxiliar as equipes do PSB para aprimorar as ações de promoção da saúde dos 

participantes deste programa. 

 Recebi os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos 

e riscos decorrentes da minha participação no presente estudo, uma vez que 

participar dela pode oferecer um risco mínimo relacionado ao potencial 

constrangimento durante a entrevista gravada, às observações que farei durante 

sua participação e dos demais envolvidos nas atividades do PSB e ao responder 

o questionário sociodemográfico e econômico. O tempo dedicado à pesquisa 

também pode ser considerado um risco mínimo. 

Caso isto ocorra, os pesquisadores podem parar a coleta de dados e 

buscar alternativas para tranquilizá-lo (la) e retomar as perguntas quando você 

se sentir mais à vontade ou esclarecer suas dúvidas. Você pode desistir de 

participar desta pesquisa em qualquer momento. Caso isso ocorra, 

compreenderemos e respeitaremos sua decisão, sem implicar em nenhum tipo 

de problema ou interferência na sua adesão e envolvimento no PSB. 

 Sua participação nesta pesquisa não implicará em nenhum custo ou 

pagamento.Caso você precise deslocar-se para a realização dessa pesquisa, 

nós forneceremos um auxílio financeiro para ressarcimento desse tipo de 
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despesa. Se houver algum dano específico decorrente da sua participação nesta 

pesquisa, você será indenizado. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome 

ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me 

identificar, será mantido em sigilo e somente a equipe desta pesquisa terá 

acesso direto a esse tipo de informações. A confidencialidade da minha 

identidade será garantida na divulgação e publicação dos resultados dessa 

pesquisa em futuros eventos acadêmicos e em revistas científicas. 

 A pesquisadora responsável pelo referido projeto é Fabiana Gonçalves de 

Mello Cahú, sob a orientação do Professor Doutor Alfredo Almeida Pina de 

Oliveira, do Programa de Mestrado e Doutorado em Enfermagem da 

Universidade UNIVERITAS-UNG. Com ela poderei manter contato pelo telefone 

(81) 9.9750.2002 ou pelo endereço eletrônico:fabianacahu@hotmail.com. 

 Será garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos 

adicionais sobre o estudo e suas consequências. Tudo o que eu queira saber 

antes, durante e depois da minha participação. Posteriormente, serei contatado 

pela pesquisadora para avaliar o conteúdo da minha entrevista gravada para 

ajustes e comentários adicionais em momento ou canal de comunicação que eu 

julgar mais oportunos: presencialmente ou a distância. 

 Enfim, tendo sido orientado (a)sobre o objetivo e as etapas do referido 

estudo, manifesto meu livre consentimento em participar. Em caso de 

reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar para o 

Comitê de ética e pesquisa do Centro Universitário Maurício de Nassau – 

UNINASSAU, através do número de telefone (81) 3416.4611 ou mandar um e-

mail para cepuninassau@mauriciodenassau.edu.br 

 

Recife, ____ de ___________________ de 2019. 

  

Nome e assinatura do sujeito da pesquisa Pesquisadora responsável – Fabiana 
Gonçalves de Mello Cahú 

RG: RG: 6.338.996 SSP/PE 

CREFITO: 109077 - F 

 

mailto:fabianacahu@hotmail.com
mailto:cepuninassau@mauriciodenassau.edu.br
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APÊNDICE II 

 

QUESTIONÁRIO SOCIAL, DEMOGRÁFICO E ECONÔMICO 

 

PSB: Boa Viagem                
Endereço residencial:___________________________________________________ 
Bairro:___________________Cidade:__________________Estado: _______ 
Data da entrevista: _____/______/________ 
 
IDENTIFICAÇÃO – USUÁRIO Nº ____ 

 

 

Iniciais do nome: ____________________________________________________________________ 

SEXO: (     ) Feminino (     ) Masculino 

DATA DE NASCIMENTO _____/_____/_______ IDADE: ________ anos 

ONDE MORA?   

ESTADO CIVIL: (     ) Casado (     ) Solteiro 

 (     ) Divorciado (     ) Viúvo 

OCUPAÇÃO ATUAL ______________________________________________ 

Nº DE FILHOS: ________  

ESCOLARIDADE: (     ) Analfabeto (     ) Ensino médio 

 (     ) Sabe ler e escrever (     ) 3º grau incompleto 

 (     ) Ensino primário (     ) 3º grau completo 

RENDA FAMILIAR(em 
números de salários 
mínimos)* 

 

COR AUTO REFERIDA (    ) Branca (    ) Preta 

 (    ) Indígena (    ) Amarela 

 (    ) Parda (    ) Sem declaração 

PARTICIPA DO PROJETO 
HÁ QUANTO TEMPO? 

  

TIPO DE LIMITAÇÃO (    ) PCD  (  ) Pessoa com mobilidade 

reduzida 

   

* Salário Mínimo no ano de 2018 = R$ 954,00 
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APÊNDICE III 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Conte-me com a maior riqueza de detalhes sobre suas experiências no 

Programa “Praia sem Barreiras”. 

[Se o participante necessitar, permitir a organização da fala dela ou dele antes 

da gravação de áudio. Após ouvir esta primeira etapa, utilizar as seguintes 

questões norteadoras]. 

 

1. Como a participação dos estudantes no Programa “Praia sem Barreiras” 

ajudou no cuidado a sua saúde em geral?  

2. Você se lembra de uma ou mais cenas marcantes neste projeto que 

envolveu (ram) os estudantes da área de saúde (fisioterapeutas, 

educadores físicos, enfermeiros, etc)?  

3. Para você: o que esses estudantes devem aprender (conhecimentos), 

fazer (habilidades) e expressar como qualidades (atitudes) para cuidar da 

saúde das pessoas com algum tipo de deficiência física ou mobilidade 

reduzida? 

4. Como você acha que eles promoveram a sua saúde? E a de outras 

pessoas do programa “Praia sem Barreiras”? 

5. Como esses futuros profissionais podem ajudar mais pessoas a 

superarem os limites das deficiências físicas (tetraplegia, paraplegia, 

fragilidade decorrente do envelhecimento, ou outra condição limitante)? 

6. Você gostaria de dizer algo mais? Complementaria ou esclarecia alguma 

ideia que já foi dita ou que lhe ocorreu agora? 

 

Agradeço muito por todas as suas contribuições! 
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APÊNDICE IV 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DOS USUÁRIOS DO 

PROJETO PRAIA SEM BARREIRAS 

 

Como resultado da análise de conteúdo dos dados, foi possível categorizar 6 

temas. 

1. Dedicação dos acadêmicos atuantes no PSB;  

2. Qualificação profissional dos acadêmicos que atuam no PSB;  

3. Emoção durante o contato com o mar;  

4. PSB promove saúde por melhorar a condição mental;  

5. Orientações dadas pelos usuários aos acadêmicos como futuros profissionais;  

6. Opiniões acerca do PSB. 

 
 
PERGUNTAS: 
 
1. Como a participação dos estudantes no Programa “Praia sem Barreiras” 

ajudou no cuidado a sua saúde em geral?  

 

U1: “Ajudou muito, sou tetraplégico a 3 anos e 8 meses e fiquei 1 ano sem poder 

ver o mar, porque fiquei com aquela ah! Porque não posso ir ao mar, mas quando 

conheci o projeto e todos os alunos aqui da Uninassau que dão a maior força, 

eu não parei de vim“. 

U2: “É porque o seguinte... esse projeto é muito importante a partir do momento 

que você tem lazer. Então toda sua saúde o seu bem estar melhora porque não 

adianta você ter boa saúde e não ter o lazer porque encuca, fica em casa aí 

termina adoecendo de outras coisas que não é bem, o mal físico né, é coisa da 

cabeça“. 

U3: “Assim ajudou bastante, os alunos são bastante dedicados e atenciosos com 

os usuários e eu só tenho agradecer pelo projeto, poderia ser pior em questão 

da estrutura mas em questão dos estagiários eu não tenho o que falar só tenho 

que elogiar“. 
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U4: “Ajudou porque serve de apoio, os meninos dão apoio, dão toda a estrutura 

necessária pra a gente tomar um banho bem tranquilo“. 

U5: "Dentro da água eu tenho mais liberdade e a minha qualidade de vida 

melhorou bastante, esse projeto foi maravilhoso para todos nós com deficiência". 

U6: "Uma segurança melhor na praia, pra gente poder entrar e pode sair". 

U7: "Eles respeitam agente, nos dão apoio, principalmente quem fica isolado em 

casa é uma ótima terapia, fico muito feliz com isso". 

U8: "Estou gostando, são muito comunicativos, atenciosos, nos tratam muito 

bem, toda atenção e carinho". 

U9: "O Atendimento é de primeira linha, os alunos nos recebem muito bem, pra 

mim é o maior prazer estar aqui no PSB, que venho uma vez por outra eu me 

sinto bem, com a idade que eu tenho 96 anos de idade". 

U10: "Ajudou no sentindo porque me inspirou a cuidar mais da minha saúde no 

geral. Pra vir pra cá eu preciso estar mais disposto e pra isso preciso cuidar da 

minha alimentação, tentar fazer alguma atividade física para ficar mais disposto. 

Sem contar na parte mental, que me deu mais ânimo e disposição para viver, 

ver a vida de outra forma, mais alegre e feliz". 

 

2. Você se lembra de uma ou mais cenas marcantes neste projeto que 

envolveu (ram) os estudantes da área de saúde (fisioterapeutas, 

educadores físicos, enfermeiros etc)?  

 

U1: “Sim, sim! Todas as cenas me marcaram! O próprio projeto, por estar todo 

mundo aqui reunido buscando vivenciar os prazeres do mar. Agora a cena que 

me marcou foi a primeira vez que eu vim, aquela ali me marcou, o cuidado que 

eles tiveram foi imenso, ao me pegar na avenida e me trazer pra cá e me levar 

para a água. Estarem ali conversando comigo, pra mim foi sensacional. Na 

realidade todo projeto que a Uninassau está envolvida me marca sempre“. 

U2: “Foi ver vários usuários que nunca tiveram a oportunidade de entrar no mar 

e entraram através desse projeto. Vê-los chorarem de alegria! Então pra gente 

isso é muito gratificante, é muito emocionante ver uma cena dessas, pois o mar 

é de todos, isso é muito marcante“. 

U3: ”Eu venho aos sábados. Mas percebo que os alunos são ótimos de 

tratamento. A dedicação deles eu acho que é o principal“. 
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U4: “Emocionante foi entrar no mar após anos sem conseguir! E através do PSB 

e da ajuda dos alunos eu ter essa chance de volta...é maravilhoso! Sentir a água 

salgada na boca foi uma sensação indescritível. Tanto emocionou a mim quanto 

aos estudantes e a todos ao redor, foi muito emocionante“. 

U5: "Não lembro, mas, às vezes tem algumas ações que são bem legais". 

U6: "A cena marcante foi jogar Vôlei com o governador Eduardo Campos, foi 

uma demonstração de Vôlei aqui, eu pensava que ele não iria sentar na areia, 

mas sentou, ele e o prefeito. Foi muito emocionante". 

U7: "Um fato marcante foi jogar Vôlei na areia, foi uma maravilha, por que nunca 

tinha acontecido comigo, gostei muito e estou esperando outras oportunidades, 

outros projetos pra me engajar". 

U8: "Todos os momentos são marcantes, sempre atenciosos". 

U9: "Sentir novamente a água do mar molhando meu corpo, sentir o gosto 

salgado do mar, essa sensação de leveza e frescor que só o mar proporciona 

pra gente". 

U10: "A Experiência que eu tive é que uma vez por outra tem umas festas bonitas 

aqui e todo mundo fica satisfeito, comida e bebida e todo mundo fica alegre". 

 

3. Para você: o que esses estudantes devem aprender (conhecimentos), 

fazer (habilidades) e expressar como qualidades (atitudes) para cuidar da 

saúde das pessoas com algum tipo de deficiência física ou mobilidade 

reduzida? 

 

U1: “Assim a gente aprende as coisas e vai aperfeiçoando, o que eles fazem 

conosco, quem tem mobilidade reduzida ou auditiva ou então visual, cara é 

incrível! é incrível! Eu fico sem palavras! Fico sem palavras!  É tanto aqui no praia 

sem barreiras como no projeto não consigo andar mais posso voar que é incrível 

o que vocês fazem!  Eu chorei nos dois, chorei aqui na primeira vez, chorei 

também quando estava voando lá, é incrível pra mim é sensacional!“ (RELATOU 

EMOCIONADO). 

U2: “Eu acho que tem que ter formação para os alunos conhecerem o tipo de 

deficiência de cada um de nós. Como devem agir pra cada tipo, pois cada 

deficiente tem sua especificidade. Então tem pessoas de deficiência física 

usuários de cadeira de rodas mas nem todo mundo, cada um tem sua 
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especificidade tem uns que sai da cadeira tem outros que não saem. Então pra 

eles tem que ter esse conhecimento de como tratar mesmo as PCD’s, e nunca 

tratar as PCD como coitadinhas e sim como pessoas de direito“. 

U3: “Acho que deve ter mais capacitação. Mas a gente vê a força de vontade de 

cada um de aprender. Eu tenho certeza que muitos trabalham aqui e aprendem 

com a gente, mas uma capacitação ajudaria bastante. É uma coisa que vão 

utilizar durante toda profissão e futuramente eles vão precisar bastante, pois a 

maioria aqui vai atender alguma pessoa com deficiência“. 

U4: “É porque cada pessoa tem sua limitação entendesse? aí tem sempre que 

chegar e perguntar olha eu posso fazer assim?  Sempre perguntar a pessoa 

porque ele vai dizer a melhor maneira de ajuda-lo“. 

U5: “Entenderem melhor a doença de cada um de nós”. 

U6: "Pra mim, não tenho o que falar, sou muito bem tratado, sabem tirar e colocar 

na cadeira, são ótimos". 

U7: "São pessoas maravilhosas, mas apesar de não nos conhecerem, eles 

precisam procurar saber o que sabemos ou conseguimos fazer. Eu mesmo vou 

nadando até lá embaixo sozinho, sei nadar muito bem, mas eles não sabiam 

disso e me tratam como coitadinho. Deveriam perguntar o que agente precisa, 

como pode ajudar”. 

U8: "Tratando-se de atenção e educação, eles têm de sobra. O que precisam é 

realmente saber as particularidades de cada um e saber manusear cada pessoa 

que frequenta, pois cada um tem sua particularidade". 

U9: "Se Capacitar e todo mundo ficará satisfeito com o atendimento". 

U10: “Saberem a doença e o que cada um apresenta como consequência dela. 

Para poderem conduzir melhor os usuários”. 

 

4. Como você acha que eles promoveram a sua saúde? E a de outras 

pessoas do programa “Praia sem Barreiras”? 

 

U1: “Eu acho que a saúde começa na mente, quando a gente tem uma mente 

boa, uma mente que não está pensando besteira, que não vai cair em depressão, 

a saúde sempre melhora. E a equipe do Praia sem Barreiras ajuda muito, muito, 

muito! Dentro do mar a gente conversa com os alunos, com os colegas que 

frequentam o projeto, rimos juntos, todos ali na água aproveitando e se 
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divertindo. Eu não digo que aqui é nota dez, é mil porque promove muito a saúde, 

pois primeiro a saúde começa pela mente e não pelo corpo, a mente é tudo!“. 

U2: “Olhe, eu mesmo tinha vez que chegava aqui com várias dores e os alunos 

se preocupavam com isso, aí vinham e faziam uns exercícios em mim, faziam 

massagem e eu ficava bem legal mesmo, eu gostava! Então pra gente isso é 

importante, você chegar aqui e eles sempre estão prontos a nos atender. Acho 

que assim eles nos dão saúde“. 

U3: “Eles estando com a gente já ajudam a promover saúde pelo contato com 

todas as pessoas com deficiência ou que não conseguem se manter sozinhos 

no mar. A convivência e as histórias que contamos e ouvimos aqui faz com que 

a gente aprenda e compartilhem com outras pessoas. Isso é bom pra nossa 

cabeça porque a gente se distrai também, faz a gente se sentir bem”. 

U4: “Como apoio né, o apoio que eles dão, o interesse que eles mostram 

também de querer sempre tá aprendendo mais né, a dedicação também“. 

U5: "Eles deveriam dá palestras, orientações do tipo: Quando está com os pés 

inchados o que deveríamos fazer, orientação com massagens, mas isso não vejo 

acontecer aqui, isso que eu poderia dizer que tem alguma relação com a saúde, 

fora isso não vejo nenhuma relação com a saúde". 

U6: "Às vezes tem projeto de Educação Física, principalmente da Nassau e é 

muito bom pra gente, pra saúde". 

U7: "Ter mais divulgação, ter algum transporte pra nos pegar, pois tem amigo 

meu que não tem como sair de casa sozinho e tem dificuldade de se locomover, 

então seria muito interessante se tivesse um transporte pra essas pessoas, pois 

tem gente que precisa de acompanhante, eu  não preciso, estou aqui, daqui  a 

pouco vou pra Igarassu  e Itamaracá". 

U8: "Me sinto bem, me sinto livre". 

U9: "É importante é negócio de primeira linha, bacana mesmo". 

U10: "Acho que promovem a minha saúde pelo simples fato de me trazer um 

motivo para me sentir vivo e feliz. Esse projeto fez eu me sentir uma pessoa 

novamente, me deu vigor, saúde mental. E isso por si só já é contribuir para 

saúde das pessoas que frequentam esse projeto". 
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5. Como esses futuros profissionais podem ajudar mais pessoas a 

superarem os limites das deficiências físicas (tetraplegia, paraplegia, 

fragilidade decorrente do envelhecimento, ou outra condição limitante)? 

 

U1: “É como eu falei, a saúde começa pela mente e quanto mais pessoas 

souberem do [projeto] praia sem barreiras, melhor! Isso faz com que supere meu 

limite, sempre estou chamando o pessoal ou quem não conhece eu falo: olha vai 

lá! Eles recém lesionados vão lá no praia sem barreiras é bom pra vocês, vai 

espairecer a mente e vocês vão conversar com pessoas que estão lá, que sabem 

um pouco do problema que vocês carregam, é muito bom“. 

U2: “Através disso! Através de estudo, de se interessar mais, de pesquisar, de 

entender mais a questão da pessoa com deficiência e limitações e todos os seus 

aspectos afetivo como sexual, todos os aspectos porque a PCD é uma pessoa 

e tem todos os outros desejos, o que nos limita e apenas a deficiência mas a 

gente é uma pessoa igual a qualquer um e queremos exercer a nossa cidadania 

na sociedade”. 

U3: “Primeiramente eu acho que o diálogo, conversar bastante aprender um 

pouco da lesão de cada um e tenho certeza que a maioria aqui, uma boa 

parteserá de bons profissionais futuramente, dá pra ver que eles fazem o que 

gostam“. 

U4: “Fazendo eles se sentirem uma pessoa normal como a gente é normal, 

porque as vezes, a maioria das pessoas vê uma pessoa com deficiência como 

coitadinho, coitadinho não! Tem que observar a pessoa como PESSOA com 

deficiência e não como um deficiente“. 

U5: "Se atualizando, melhorando mais o desempenho, procurar entender cada 

tipo de deficiência. Quando encontrar o deficiente perguntar o problema dele, se 

tem alguma limitação. É isso que eu acho que falta neles, não tem esse interesse 

de perguntar o que aconteceu para eu ter ficado assim. Não vejo esse 

desempenho". 

U6: "Perguntar a nós, usuários, o que eles podem fazer para facilitar a nossa 

transferência até o mar porque as pessoas olham pra gente achando que somos 

coitadinhos, mas pergunte primeiro o que posso fazer? Qual melhor maneira pra 

você? Posso fazer como? Como você prefere que eu faça?” 
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U7: “Eles tratam a gente bem, são cuidadosos e atenciosos. Conversam com a 

gente no mar. Não tenho o que dizer”. 

U8: "Continuarem do jeito que estão, tá ótimo". 

U9: "Eles são competentes e todo mundo fica satisfeito". 

U10: "Eles podem ajudar nos dando orientações no momento em que estão 

conosco no mar. Conversando sobre a nossa doença, nossa limitação e 

fornecendo dicas de como ajudar no tratamento e no dia-a-dia." 

 

6. Você gostaria de dizer algo mais? Complementaria ou esclarecia alguma 

idéia que já foi dita ou que lhe ocorreu agora? 

 

U1: “Só queria agradecer a todos vocês da Uninassau, ao pessoal que iniciou o 

projeto que é uma grande ideia, só tenho a agradecer eu não tenho palavras 

porque eu tava numa cama achando que não podia fazer muita coisa além de 

sair do quarto pra sala, mas eu descobri que posso tomar um banho de praia 

tranquilamente“. 

U2: “Que esse projeto veio pra que as PCD se sintam cidadãos abraçados e 

amados e como todo pernambucano que mora no litoral, é muito frustrante pra 

uma pessoa que mora numa cidade de praia e não poder entrar no mar porque 

suas condições físicas não possibilitam e esse projeto proporcionou a essas 

pessoas tudo isso“. 

U3: “Não!“. 

U4: “Não! Só gostaria que eles sempre continuassem com essa dedicação pra 

que o projeto continue sempre fluindo mais e que possa abranger a mais 

pessoas“. 

U5: "O horário é muito reduzido, veja a dificuldade? Uma amiga mora em Abreu 

e Lima quando chega aqui é 10hs, passa mais ou menos 1h e acaba, pelo menos 

uma vez na semana ficasse até às 14hs ou 15hs. Em Porto de Galinhas funciona 

de acordo com a maré baixa, pode ser pela manhã, tarde ou noite, mas funciona, 

aqui não, funciona cheia ou seca, mas quando a maré está cheia, não entra na 

água. Também o acesso ao banheiro, é muito distante e isso dificulta muito para 

nós que somos cadeirantes". 

U6: "Banheiro é a principal carência e o horário. Era pra ser mais tarde, a 

dificuldade de chegar aqui e o transporte, o cara que sai de casa umas 10hs 
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quando chega aqui está perto de fechar. No mínimo fechar umas 16hs e revezar  

a turma  e diminuir os dias, colocar só nos Sábados e Domingos". 

U7: "Foi um projeto maravilhoso que aconteceu aqui em Pernambuco, estou 

muito feliz e vê meus amigos felizes. Muitos queriam estar aqui, mas não tem 

condições de vir, pois não tem acesso. Meu amigo que mora em Camaragibe 

não tem ninguém pra dá apoio a ele lá na casa dele pra poder chegar aqui. Tem 

muita gente isolada e não tem o prazer de está aqui e a gente fica sem poder 

fazer nada, fica só querendo ajudar sem poder". 

U8: "Só tenho a agradecer a esse projeto, que me deu um novo estímulo para 

vida e me fez acordar. Me fez ver que mesmo com a limitação, podemos sim 

usufruir do lazer e sermos frequentadores de atividades que nos façam sentir 

bem". 

U9: "O importante é que eu fico satisfeito com isso aqui e com o atendimento". 

U10: "O projeto é uma maravilha, abraça. Admiro muito esse projeto. Muito 

bom!". 
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ANEXO A 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 


