
PROJETO CineSUSgestão  

 

O Centro de Educação Permanente da Saúde – CEPS é responsável por fomentar a respectiva 

Política, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Suas ações estão divididas em três eixos 

estratégicos, a saber: Educação Permanente, Ensino-Serviço e o eixo Inovação em Saúde. 

Apesar de cada eixo ter suas especificidades, os três coexistem na perspectiva de transformar 

e modificar o cotidiano dos serviços a partir da qualificação das práticas dos trabalhadores, 

reafirmando os princípios do SUS e o compromisso com o direito ao acesso à saúde. O Eixo 

Inovação em Saúde aporta a criação de propostas criativas de ampliação da clínica, numa 

perspectiva técnico-relacional voltada para a dimensão sensível do viver.  

Entendemos que as artes de modo geral tem a potência de acionar essa dimensão e produzir 

transformações dos afetos, acionando mudanças na nossa relação com o mundo e conosco. 

Desse modo, o eixo Inovação em Saúde evidencia a aposta metodológica de criar estratégias 

articulando saúde-educação-arte e, dentre as iniciativas desenvolvidas nesse Eixo, está o 

Projeto CineSUSgestão. 

O projeto em questão foi implementado no ano de 2017, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Aracaju (SMS) com o objetivo de aquecer as ações de promoção e 

prevenção à saúde, de modo a transversalizar essa temática dentro e fora da Rede. 

 O objetivo do CineSUSgestão é utilizar o cinema como dispositivo para que os gestores, 

trabalhadores e usuários possam discutir acerca das questões de saúde, partindo das 

experiências vividas por esses atores no desafio de fazer e viver saúde. O projeto acontece 

mensalmente, com a exibição de filmes escolhidos pela equipe CEPS, que servem de gatilhos 

para os debates entre os participantes, contribuindo para a consolidação e fortalecimento do 

SUS Aracaju, na dimensão da educação em saúde, de modo acessível e participativo. A 

linguagem cinematográfica possibilita o fomento de rodas de conversa, e reflexões acerca da 

produção de saúde e, consequentemente, a produção coletiva de possibilidade de novas ações 

voltadas para a promoção da saúde integral, em nossa capital. Alinha-se, então, à idéia é de 

que, a partir das temáticas exibidas, a sétima arte possa sugerir caminhos possíveis para 

ampliação da clínica, processos de gestão, acesso e qualidade dos serviços. 

O CineSUSgestão é fruto da parceria intersetorial firmada entre a Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS) e a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU); o Centro de Educação 

Permanente da Saúde e o Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira. Destaca-se, dentre 

outros aspectos, pelo seu caráter inovador e singular, notabilizado por utilizar tecnologia leve 

com baixo investimento para implementação, como também seu alcance abrangente e 

democrático.  

 Alicerçado nos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) e Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde (PNEPS) do Ministério da Saúde, funciona como uma estratégia de 

educação em saúde, que evidencia o diálogo, a problematização, a construção compartilhada 

do conhecimento e o compromisso com a um projeto de vida democrático e popular. Está de 



acordo, também, com o eixo estratégico da formação, comunicação e produção de 

conhecimento desta mesma política a qual afirma em seu segundo parágrafo do art. 4º: 

Compreende a ressignificação e a criação de práticas que oportunizem a formação de 

trabalhadores e atores sociais em saúde na perspectiva da educação popular, a produção de 

novos conhecimentos e a sistematização de saberes com diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas, produzindo ações comunicativas, conhecimentos e estratégias para o 

enfrentamento dos desafios ainda presentes no SUS. (Ministério da Saúde, 2013). 

 

A metodologia utilizada no projeto vislumbra o potencial subjetivo da arte e da popularidade 

alcançada pelo cinema como artefato de reflexão sobre a realidade e sobre as experiências a 

partir dos espectadores. Parte-se do pressuposto de que tais recursos potencializam nos 

sujeitos-espectadores a expressão e a formação de opiniões acerca de problemas histórico-

sociais por eles vivenciados, conferindo à arte a função de porta-voz da sua coletividade. 

         O CineSUSgestão tem se tornando uma potente ferramenta de gestão transversal com 

capilaridade nas diversas Redes de Atenção a Saúde, inclusive para fora de Secretaria 

Municipal de Saúde, qualificando a discussão dos determinantes sociais de saúde, que 

influenciam no processo de saúde-doença . 

Ao longo de aproximadamente 02 (dois) anos de desenvolvimento do projeto CineSUSgestão 

alcançou em média 1.500 (mil e quinhentas) pessoas que assistiram filmes e participaram de 

debates diversos com relevantes temas para área da saúde, como por exemplo: saúde da 

mulher, doenças infecto-contagiosas, promoção à saúde, saúde da criança, criatividade e 

qualidade de vida, saúde da população negra, saúde da população LGBTQ+, combate à 

violência, etc. 

        Realizamos uma enquete pelo formsus para saber como tem sido a avaliação dos 

participantes do projeto. Em resposta a pergunta: Ações de educação permanente como esta 

são importantes para a promoção de saúde do trabalhador/da trabalhadora, e/ou do 

usuário/da usuária? 81% das pessoas responderam que concordam totalmente (enquete 

completa segue em anexo). Dessa forma, é evidente a relevância da execução deste projeto 

como mais um recurso de fortalecimento da rede, criando possibilidades de abertura de novos 

caminhos para um SUS humanizado, criativo e com garantia de participação de todos os atores 

envolvidos em sua construção. 

 


