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APRESENTAÇÃO

Com o intuito de contribuir com os estudos e pesquisas da área 
de interface entre os campos da Saúde e da Educação, a presente cole-
tânea reúne textos de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, com 
diversificada formação e distintos graus acadêmicos, e que atuam em 
ambos os campos. As reflexões aqui propostas nos permitem pensar 
em inúmeras possibilidades de diálogo, ao mesmo tempo em que rei-
teram a importância da cooperação entre esses dois campos do saber. 

Inaugurando a coletânea com o capítulo “Pensando os diálogos 
entre Educação e Saúde”, tratamos de alguns dos muitos desafios que 
a lida cotidiana impõe aos pesquisadores e profissionais de cada uma 
dessas duas áreas de conhecimento, e as potencialidades que emergem 
do diálogo e trabalho colaborativo em prol da superação desses desafios. 

Por meio do capítulo “Educação em saúde no esporte escolar”, o 
autor Reiner Hildebrandt-Stramann advoga a educação em saúde como 
o objetivo educacional principal do desporto escolar e indica as conse-
quências didáticas deste posicionamento para as aulas de educação física. 

Magali Miranda Barcelos, Thamires Ueislla de Castro Véras, 
Keila Regina Barroso Dutra, Narcisio Rios Oliveira, Maria Luzinete 
Rodrigues da Silva, Nyvian Alexandre Kutz e Marcia Maria Hernandes 
de Abreu de Oliveira Salgueiro, autores do capítulo “Cartilha sobre 
infecções sexualmente transmissíveis: educação em saúde nas escolas 
do campo em Floriano-PI”, partilham a experiência de elaboração de 
material educativo utilizado em um estudo de intervenção realizado 
na zona rural da cidade pernambucana de Floriano. 

O capítulo “Construindo materiais educativos para a segurança 
alimentar e nutricional em um banco de alimentos”, dos autores 
Leticia Seidel Simões, Júlio César da Conceição Ferreira, Victor 
Roberto do Amaral Urbano, Thauany Silva Santos, Magali Miranda 
Barcelos, Thaís Mendes Costa, Nyvian Alexandre Kutz e Marcia 



Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro, também expõe 
uma experiência de elaboração de material educativo, porém voltado 
à capacitação de profissionais de organizações da sociedade civil para 
atuação no programa de banco de alimentos. 

Interessadas na divulgação do conhecimento científico para o 
público infantil, as autoras Rafaela Ferreira Machado e Ana Lucia 
Marran apresentam-nos no capítulo “Educação em saúde para crianças 
por meio de vídeos animados” o desenvolvimento e resultados de um 
projeto de extensão que promoveu ações de educação em saúde para 
crianças sul-mato-grossenses. 

Janaina Farias de Ornellas e Anny Carolina de Oliveira, autoras 
do capítulo “Sabão em tempos de pandemia: ciências/química a favor 
da nossa saúde”, propõe em seu texto uma atividade prática de ensino 
de química para estudantes dos anos finais do ensino fundamental II. 

Com o capítulo “Parceria mestrados UNASP e Secretaria Muni-
cipal de Educação: o bem-estar da equipe escolar”, os autores Cristina 
Zukowsky-Tavares, Elisabete Agrela de Andrade, Ana Paula Augusto 
de Araújo, Marcia Regina Fernandes da Silva, Neusa Terumi Kawakami 
Kiryu, Raul Pires de Oliveira Júnior, Jilvana de Godoi Oliveira Costa e 
Thiago da Silva Gusmão Cardoso descrevem o desenho e os primeiros 
passos de um projeto voltado à promoção de saúde e bem-estar da 
equipe gestora, professores, demais profissionais e comunidade escolar 
das escolas públicas municipais de Itapecerica da Serra/SP. 

Objetivando encontrar práticas de intervenção eficazes à preven-
ção do bullying na literatura especializada, os autores Patricia Vieira 
de Oliveira, Mariana Lessa de Castro e Mauro Muszkat acrescen-
tam à coletânea um importante estudo de revisão bibliográfica por 
meio do capítulo “Programas de prevenção ao bullying em contexto 
escolar: revisão integrativa”. 

As autoras Vitória Régia Araújo de Alencar e Cristina Zuko-
wsky-Tavares dividem conosco, por meio do capítulo “Ações educa-
tivas na escola: um olhar sobre as potencialidades de adolescentes em 



situação de vulnerabilidade social”, os frutos de um projeto voltado ao 
enfrentamento das diferenças étnico-raciais, culturais e intelectuais 
e à construção da cultura de paz no ambiente escolar, e que contou 
com a participação de estudantes adolescentes e professores de uma 
escola pública de Juazeiro do Norte/CE. 

Abordando elementos que revelam a complexidade da educa-
ção de surdos nos contextos familiar e escolar, o capítulo “Algumas 
reflexões acerca dos aspectos da cognição social e regulação emocional 
em crianças surdas” do autor Gabriel Silva Xavier Nascimento nos 
convida a refletir sobre os desafios com os quais as pessoas surdas lidam 
cotidianamente e os reflexos na cognição social e regulação emocional. 

Mariane Gama de Oliveira e Tatiana de Cassia Nakano, autoras 
do capítulo “Adesão do tratamento psiquiátrico medicamentoso: um 
olhar da psicologia”, apontam o problema da baixa adesão ao tratamento 
psiquiátrico medicamentoso e destacam a importância da atuação do 
Psicólogo na atenção básica para fortalecimento dos vínculos entre 
usuários e profissionais dos serviços de saúde. 

Reunindo os resultados de ampla pesquisa bibliográfica e de 
uma pesquisa observacional transversal realizada na APAE de São 
Caetano do Sul, o capítulo “Desafios para diagnóstico e intervenção 
na coocorrência de Transtornos do Espectro do Autismo e Síndrome 
de Down” das autoras Pepita Dayane Alves Benjamin, Teresa Helena 
Schoen e Marcia Regina Fumagalli Marteleto também ressalta as difi-
culdades encontradas pelos profissionais para diagnosticar a incidência 
de comportamentos autísticos em crianças com Síndrome de Down. 

De autoria de Teresa Helena Schoen, o capítulo “Vulnerabilidade 
familiar de adolescentes atendidos em psicoterapia em um ambulatório-
-escola” apresenta os resultados de uma pesquisa documental realizada 
nos prontuários de atendimento do Centro de Atendimento e Apoio 
ao Adolescente – CAAA, discutindo os impactos da vulnerabilidade 
familiar no desenvolvimento dos adolescentes. 



As práticas e saberes de medicina tradicional do Quilombo Tapera 
Melão, localizado em Irará/BA, são o tema central do capítulo “Conhe-
cimentos tradicionais e recuperação da saúde: práxis etnomédicas em 
uma comunidade quilombola no sertão baiano”, dos autores Elaine de 
Lima de Jesus, Eraldo Medeiros Costa Neto e Bruna Farias de Santana. 

Os autores Abrão José Melhem Junior, Lucas Jorge Tamura, 
Vinicius Solak Teixeira, Plínio Marco de Toni, Weber Cláudio Fran-
cisco Nunes da Silva e David Livingstone Alves Figueiredo assinam a 
autoria do capítulo “Desenvolvimento neurocognitivo em estudantes 
de medicina: implicações para o ensino do raciocínio clínico” que versa 
sobre a relação entre desenvolvimento cerebral, ensino de raciocínio 
clínico e formação superior de futuros(as) médicos(as). 

Encerrando a coletânea, o capítulo “Desenvolvimento continuado 
dos docentes na graduação em saúde” dos autores Rodolfo de Oliveira 
Medeiros e Rosane Michelli de Castro elenca algumas estratégias de 
formação continuada de professores universitários encontradas na 
literatura especializada e que podem ser aplicadas aos docentes que 
atuam em cursos de graduação da área da saúde. 

Esperamos que a diversidade de temas abarcados pela obra 
suscite aos pesquisadores, profissionais e público em geral o inte-
resse pelos dilemas e questões que gravitam em torno do campo de 
interface entre Saúde e Educação. 

Boa leitura! 
Os organizadores
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PENSANDO OS DIÁLOGOS ENTRE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE

Thiago da Silva Gusmão Cardoso1

Álvaro de Souza Maiotti2

Pensar a educação e a saúde é um desafio que muitas vezes se 
inicia pelo estabelecimento de uma base conceitual comum a partir 
da qual se possa construir diálogos. Diálogos esses que ao longo da 
história, ora foram provocados por um dos lados, ou seja, iniciados 
pelas demandas e propostas de profissionais da saúde, ou pelas ques-
tões, inquietações e ideias de educadores.

A educação, ou aquilo que alguns educadores querem dizer com 
o termo, se assemelha muito à definição de Lawrence Cremin que a 
compreende como “[...] o esforço intencional, sistemático e sustentado 
para transmitir, provocar ou adquirir conhecimentos, valores, atitudes, 
habilidades ou sensibilidade” (CREMIN, 1976 apud CHAZAN, 
2022). Além disso, a educação é uma atividade que ocorre em diversos 
espaços formais ou não, com vista a produzir qualquer aprendizado. 
Se a educação é a atividade, o aprendizado de alguma forma é o seu 
efeito. Mas o que é o aprendizado? De raiz latina, a palavra deriva 
de apprenhendere, que é o mesmo que pegar algo, algum recorte da 
realidade, para dentro do nosso intelecto ou de si mesmo. Em termos 
mais atuais, pode-se dizer que é formar um modelo interior ou uma 
representação mental da realidade. Como esses modelos são cons-
truídos por um sujeito ativo e dotado de uma série de mecanismos 
neurobiológicos pré-programados, sempre partimos de um conjunto de 

1 Doutor em Educação e Saúde na Infância e Adolescência (UNIFESP). Docente permanente do Mes-
trado Profissional em Promoção da Saúde (UNASP) e do Programa de Pós-graduação em Educação 
e Saúde na Infância e Adolescência (UNIFESP). CV: http://lattes.cnpq.br/3278338196915403 

2 Mestrando em Educação e Saúde na Infância e Adolescência (UNIFESP). Discente do Mestrado 
Profissional em Filosofia (UFABC). Professor de Educação Básica II – Filosofia (Seduc/SP).

 CV: http://lattes.cnpq.br/1296881148084266 

http://lattes.cnpq.br/3278338196915403
http://lattes.cnpq.br/1296881148084266
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hipóteses a priori, ou seja, não somos uma tábula rasa, além de ser falsa 
e artificial a dicotomia entre inato e apreendido (DEHAENE, 2022). 
Outra definição para aprendizagem diz que ela é o processo de mudança 
relativamente permanente no potencial do comportamento, ou seja, na 
capacidade ou disposição para fazer algo, que resulta da experiência, esta 
entendida como o contato ou participação em algo, seja a exposição a 
um evento interno ou externo ao organismo (LEFRANÇOIS, 2008). 

O CONCEITO AMPLIADO DE SAÚDE

Cabe agora uma pequena digressão sobre o conceito de saúde. 
A saúde, em primeiro lugar, não é apenas um dado biológico bruto, 
ou algo que podemos encontrar nos limites restritos do próprio corpo. 
A saúde parece mais um juízo de valor na medida que pode significar 
muitas coisas: seja num sentido negativo, como ausência de doenças 
e riscos, seja no sentido positivo, como percepção de capacidade, fun-
cionalidade e bem-estar (ALMEIDA FILHO, 2011). 

Durante muito tempo o conceito de saúde permaneceu restrito 
ao plano biomédico, que enxergava a saúde dentro de um paradigma 
mecanicista, unicausal, biológico e individual (WESTPHAL, 2006). 
Em oposição a esse paradigma, temos o modelo de determinação 
social, que advoga que a saúde é atravessada por múltiplos determi-
nantes que vão do individual ao macrossocial, passando pelo estilo de 
vida, comportamento de saúde, redes sociais e comunitárias, condições 
de vida e de trabalho, assistência à saúde e meio ambiente (BUSS; 
PELLEGRINI FILHO, 2007). Esse conceito ampliado de saúde se 
vê refletido nas políticas de promoção da saúde que, inspiradas na 
Carta de Ottawa, defendem que a saúde é um recurso para a vida, 
e desta forma, não pode ser de responsabilidade exclusiva do setor 
saúde, mas deve envolver o emprego de todos os recursos sociais e 
pessoais que melhorem o estado de bem-estar global das pessoas e 
comunidades (OMS, 1986). Desta forma, promover saúde significa 
melhorar as condições e modos de viver, ampliando a potencialidade 
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da saúde individual e coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à 
saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 
culturais e ambientais (BRASIL, 2014). 

O PAPEL ATRIBUÍDO À EDUCAÇÃO E À ESCOLA

O desafio de promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas 
e comunidades numa perspectiva integral, ampla e não restrita ao setor 
saúde, nos conduz ao território da educação, aos seus significados 
epistêmicos, filosóficos e sociológicos relativos ao ato de educar que, 
enquanto projeto social, tanto pode ser conservador quanto transfor-
mador. Enquanto projeto conservador, a educação na visão de Bourdieu 
é um dos fatores mais eficazes de conservação social, uma vez que a 
cultura nesses espaços educativos é a cultura dominante dissimulada, 
materializada nos seus currículos, métodos pedagógicos e de avaliação, 
delineados em função dos conhecimentos, valores e interesses das 
classes dominantes (BOURDIEU, 1998). Enquanto projeto trans-
formador, para Dewey a educação numa sociedade democrática é 
concebida como “uma reconstrução ou reorganização da experiência, 
que esclarece e aumenta o sentido desta e também a nossa aptidão para 
dirigirmos o curso das experiências subseqüentes” (DEWEY, 1959, p. 
83), desta forma o processo educativo está a serviço da transformação 
do mundo. Para o autor, a educação é esse motor vital que alarga e 
enriquece nossas experiências, individuais e sociais, por meio da refle-
xão, e habilita-nos a dirigir o curso das experiências futuras, de modo 
que ela não seja mera preparação, nem conformidade, muito menos a 
simples preservação dos costumes, mas antes a sua firme reconstrução, 
reorganização e renovação (DEWEY, 1959). 

Até aqui falou-se sobre educação, aprendizagem, experiência, 
mas pouco sobre ensino, e faz-se mister traçarmos uma distinção 
entre educação e ensino. Para Pombo (2004), a educação (moral) se 
refere à disciplinarização das vontades e dos seus desejos, enquanto ao 
ensino (intelectual) compete permitir às novas gerações ingressarem no 



14

patrimônio comum dos saberes construídos pelas gerações anteriores. 
Para a autora, o papel e destino da escola é ensinar, ou seja, transmitir 
sem apontar modos de vida, sem sugerir projeto de felicidade, nisto 
residiria o seu brilho (POMBO, 2004). A capacidade que somente 
tem a escola de abrir “as portas da inteligência”; “de cativá-la, desa-
fiá-la para as belezas superiores da aprendizagem e da compreensão, 
colocá-la, não perante o fácil e o conhecido, mas, exactamente ao invés, 
perante o difícil e desconhecido” (POMBO, 2004, p. 48). Pombo é 
desses pensadores que como Michael Young (2014) defendem o papel 
central do conhecimento na educação, afirmando-o como um direito 
e a escola como sua principal garantia. Uma perspectiva oposta é a 
do sociólogo suíço Philippe Perrenoud, segundo a qual a educação 
deve se basear no desenvolvimento de competências, e não apenas 
no ensino de conhecimentos. A competência envolveria mobilizar 
conhecimentos, habilidades e métodos, além de utilizar a experiência 
anterior para solucionar novos problemas (PERRENOUD, 1999). 
Segundo Perrenoud (1999), o papel central atribuído ao ensino de 
saberes como processo de transmissão do patrimônio cultural, artístico 
e científico resulta na valorização do enciclopedismo nas escolas em 
prejuízo dos aspectos mais práticos e experienciais do conhecimento.

Ainda sobre essa questão dos significados da educação, podemos 
recorrer a obra de Philippe Ariès para entender que gerar um filho e 
cuidar da sua educação nem sempre foram ideias indissociáveis. Até 
o século XVII crescer e aprender se relacionavam ao convívio natural 
que as crianças tinham com os mais velhos, sendo que o processo edu-
cativo se referia àquilo que as crianças aprendiam vendo e auxiliando 
os adultos em suas tarefas (ARIÈS, 1981). É justamente a partir do 
século XVII/XVIII que a escola começa a promover uma ruptura 
nesse processo educativo, passando a substituir a aprendizagem da 
convivência pelo ensino formal como principal meio de aquisição 
de conhecimento (ARIÈS, 1981). 
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A escola enquanto lugar onde as crianças passam a maior parte 
do tempo, ambiente propício para o aprendizado, inaugura um novo 
tempo para as crianças, o tempo da escolarização (FREITAS, 2011). 
Esse tempo é um fator crucial para o empreendimento escolar, de tal 
sorte que as crianças passam a ocupar o mesmo lugar, aprendendo o 
saber comum ensinado ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, com os 
mesmos objetivos e avaliados da mesma forma (FREITAS, 2011). 
Esse lugar ocupado, organizado, é a classe; e o saber ensinado está 
salvaguardado em disciplinas escolares. Também esse saber é admi-
nistrado pelo mesmo profissional, o professor, utilizando a mesma 
base material mais ou menos invariante para sua realização, a saber, 
os cadernos, os livros, os letramentos (FREITAS, 2011). 

DESAFIOS E POTENCIALIDADES NO DIÁLOGO 
ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Mesmo que sob diferentes pontos de vista, aparentemente 
irreconciliáveis, cada um desses autores traduz a complexidade e os 
múltiplos olhares sobre a educação hoje, reflete os desafios e poten-
cialidades quando se intenta conectar em algum nível os setores da 
saúde e da educação. Historicamente, saúde e educação têm vivenciado 
aproximações e distanciamentos, e destes têm surgido algumas expe-
riências que irradiam encontros e desencontros no que diz respeito ao 
cumprimento das suas missões e dos seus imputados papéis sociais. 
Enquanto campos sociais, ambas podem conservar ou transformar 
as relações de poder em seus respectivos territórios e processos de 
subjetivação. No que se refere às práticas de conservação e reprodu-
ção ideológica dominantes no sistema capitalista, a saúde pode ser 
reduzida a mercadoria e a educação a mero recurso de poder. Todavia, 
enquanto práticas de transformação social, a saúde e educação podem 
converter-se em modos de ampliação de capacidades, empoderamento 
individual e coletivo, para superação de desigualdades e construção de 
novas relações ético-políticas. 
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Uma das primeiras tentativas de diálogo entre esses campos 
ocorreu através das ideias e propostas de Johan Peter Frank (1745-
1821), médico sanitarista alemão considerado o precursor dos estudos 
sobre a saúde do escolar. Frank propôs que nas instituições educacio-
nais fossem realizadas atividades de prevenção de acidentes, medidas 
de higiene mental e adequação dos espaços e mobiliários das salas 
de aula (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010). O sistema 
de Frank, como ficou conhecido, inspirou outros manuais de saúde 
escolar no continente europeu e Estados Unidos, como o código 
elaborado por Franz Anton Mai (LIMA, 1985; ROSEN, 1979). O 
primeiro artigo do código de Mai tratava da adoção de um oficial 
de saúde para atuar nos colégios, instruindo alunos e professores a 
respeito da manutenção e promoção da saúde (ROSEN, 1979). No 
Brasil, a ênfase na saúde do escolar aconteceu na passagem do século 
XIX ao XX, período em que emergiram o movimento escolano-
vista e as práticas higienistas que objetivavam adequar os sujeitos à 
uma determinada concepção de saúde (SANTOS, 2006). Para Lima 
(1985), no Brasil, a saúde escolar se estruturou a partir de três eixos: 
a polícia médica – interessada em inspecionar as condições de saúde 
dos membros da comunidade escolar; o sanitarismo – que prescrevia 
as normas e questões relacionadas as garantias de salubridade dos 
espaços escolares; e a puericultura – que tratava dos cuidados e nor-
matizava a vida de alunos e professores. O grande problema dessa 
relação que se estabeleceu entre os campos da Saúde e Educação no 
que diz respeito à saúde escolar no início do século XX é que o setor 
saúde enxergava a escola como um mero lócus de intervenção, lugar 
para realizar o controle e prevenção de doenças através do escrutínio 
do saber médico e da prescrição de normas de higiene, salubridade e 
conduta moral dos alunos, professores e até dos pais. 

Uma outra tentativa de diálogo ocorreu na França, no mesmo 
período, porém a partir do campo educacional, quando os defensores 
da expansão da escola republicana começaram a lidar com o insucesso 
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escolar de um contingente grande de alunos que “não aprendiam”. A 
igualdade nas questões relacionadas com o acesso dos cidadãos ao 
conhecimento foi uma pedra angular da Terceira República Francesa 
(1870-1940). Em 28 de março de 1882 a lei dizia que a educação 
primária era obrigatória para todas as crianças, de ambos os sexos, 
dos 6 anos aos 13 anos (SCHNEIDER, 1992). Logo, surgiu um 
desafio: como ensinar diante da imensa heterogeneidade do público 
escolar? Bourneville (1898), um psiquiatra francês, foi um dos pri-
meiros a situar o insucesso escolar no campo médico e a defender o 
diagnóstico de todas aquelas crianças ditas “anormais” invisíveis que 
estavam escondidas entre os saudáveis em escolas “normais”. Uma 
consideração importante é que boa parte dessas crianças consideradas 
anormais eram crianças pobres, acometidas dos “males da chamada 
situação social”. Uma oposição ao modelo de diagnóstico médico 
psiquiátrico defendido por Bourneville foi justamente a proposta de 
um psicólogo francês, Alfred Binet. Binet (1905) escreveu um artigo 
sobre “O problema das crianças anormais”. Ele explicou que as crianças 
“lentas” eram indesejadas tanto pelas escolas quanto pelos hospitais. 
Isto porque as escolas os consideravam excessivamente anormais, 
enquanto os hospitais os descartavam como insuficientemente doen-
tes. Seu lugar, portanto, era nas classes de educação “especial”: nem 
no hospital, nem na escola propriamente dita. Mas eles ainda tinham 
que ser educados. O trabalho de Alfred Binet resultou no desenvol-
vimento de um teste de inteligência que permitia o diagnóstico dos 
estados de retardo mental e a educação das crianças anormais. O teste 
de inteligência de Binet alcançou um sucesso inimaginável, a ponto 
de ser importado para outros países – e em especial para a psicologia 
americana por meio de autores como Henry Goddard (1866-1957) e 
Lewis Terman (1877-1956). Com o sucesso dessa ferramenta se deu 
a suposição de que ela poderia melhorar a eficiência dos sistemas de 
ensino, permitindo um retorno ao ideal das classes ditas homogêneas, 
agora em função das habilidades intelectuais das crianças. 
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Avançando alguns anos na história, uma nova tentativa de diálogo 
entre saúde e educação foi estabelecida, já no final do século XX, por 
meio da iniciativa Escolas Promotoras da Saúde (EPS), de autoria da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Inaugurada na década de 90, 
a EPS é uma estratégia de implementação de políticas de promoção 
de saúde no ambiente escolar, cujas ações de intervenção na escola e 
comunidade baseiam-se em três eixos: educação para a saúde; criação 
de ambientes e entornos saudáveis; prevenção de comportamentos de 
risco e provisão de serviços de saúde e nutrição. Na mesma década, a 
EPS foi lançada a nível regional pela Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS), dando início à rediscussão e fortalecimento das ações 
dos países-membros da América Latina e Caribe, impulsionando as 
seguintes estratégias: difusão do conceito de EPS na região; criação de 
políticas e mecanismos de coordenação intersetorial; desenvolvimento 
de programas de formação de recursos humanos com enfoque integral; 
formação e fortalecimento das redes Latino-Americana e Caribenha 
de EPS; promoção de intercâmbio de experiências entre países; for-
mação de alianças estratégicas para a implementação de atividades 
colaborativas; criação de regras e roteiros para apoiar os processos de 
certificação das EPS; e criação e divulgação de material didático de 
EPS (IPPOLITO-SHEPHERD, 2006; SILVA et al., 2019). 

No Brasil, além dos inúmeros projetos desenvolvidos em dife-
rentes regiões3 e que operam mediante a articulação entre saúde e 
educação, reafirmando o compromisso do país de fortalecer a Rede 
Latino-Americana de EPS da qual faz parte, merecem destaque ao 
menos três políticas públicas que também postulam a colaboração 
entre essas duas áreas: o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído 
por meio do Decreto nº. 6.286, de 5 de dezembro de 2007; a PeNSE 
– Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar; e a Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação e do Suicídio, Lei nº. 13.819/2019. 

3  Cf.: BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Escolas Promotoras de 
Saúde: experiências no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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O PSE é uma política pública intersetorial que visa a melhoria 
da qualidade de vida da população brasileira e o desenvolvimento 
integral dos estudantes que frequentam as escolas públicas. Suas ações 
distribuem-se em três componentes: avaliação clínica e psicossocial; 
promoção e prevenção à saúde; e formação. O primeiro componente 
é formado por ações de caráter epidemiológico prioritárias aos edu-
candos, como: avaliação antropométrica; atualização do calendário 
vacinal; detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e de 
agravos de saúde negligenciados e prevalentes na região (hanseníase, 
tuberculose, malária); avaliação oftalmológica, auditiva, nutricional, 
psicossocial e de saúde bucal. O segundo componente é composto 
por ações de formação voltadas aos educandos, executadas conjunta-
mente por profissionais das áreas da saúde, da educação, educandos e 
comunidade do entorno escolar, e que contemplam os seguintes temas: 
segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; promoção 
das práticas corporais e atividade física nas escolas; Saúde e Prevenção 
nas Escolas (SPE) - educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e 
prevenção das DST/aids; Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) - pre-
venção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; promoção da cultura 
de paz e prevenção das violências; e promoção da saúde ambiental e 
desenvolvimento sustentável. O terceiro componente envolve ações 
de formação voltadas aos gestores e equipes de educação e saúde que 
atuam no âmbito do programa, viabilizadas por meio da parceria das 
esferas municipal, estadual e federal de governo (BRASIL, 2011). 

A PeNSE é um importante instrumento de coleta de dados. Sur-
giu em 2009, fruto da parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e o Ministério da Saúde, com apoio do Ministério 
da Educação. Sua aplicação, de abrangência nacional, permite conhecer 
e dimensionar os fatores de risco e proteção à saúde dos adolescentes, 
abarcando aspectos como: informações socioeconômicas (escolaridade 
dos pais, inserção no mercado de trabalho e posse de bens e serviços); 
informações dos contextos social e familiar; fatores de risco comporta-
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mentais relacionados a hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo, 
consumo de álcool e outras drogas; saúde sexual e reprodutiva; exposição 
a acidentes e violências; hábitos de higiene; saúde bucal; saúde mental; 
percepção da imagem corporal. características do ambiente escolar e 
do entorno (infraestrutura disponível para alimentação e atividade 
física; acessibilidade; saneamento básico; existência de regras e normas 
de conduta adotadas pelas escolas; políticas de assistência à saúde); e 
nível de segurança do entorno. Inicialmente voltada aos estudantes 
do último ano do ensino fundamental II, a pesquisa passou a coletar 
os dados dos estudantes das três séries do ensino médio a partir de 
2015. Sua periodicidade é eventual (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, s.d). 

Com o intuito de promover a saúde mental e prevenir a violên-
cia autoprovocada e o suicídio, a Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação destaca, dentre os seus objetivos, o estabelecimento 
da articulação intersetorial que envolva entidades da saúde, educação, 
e de outras áreas (BRASIL, 2019).

Mais recentemente, a pandemia do novo coronavírus nos impôs 
desafios que afetaram as mais diversas esferas da vida, impactando o tra-
balho de profissionais de todos os setores em todo o mundo, sobretudo 
da saúde e da educação, seja em razão das medidas de distanciamento 
social adotadas para minimizar a sua disseminação, seja em razão das 
sequelas após o tratamento e recuperação. No Brasil, os profissionais 
da saúde e da educação precisaram se reinventar para lidar com as 
adversidades do cenário pandêmico e dar continuidade ao seu trabalho 
e, em muitos casos, a cooperação entre os dois setores se mostrou eficaz 
para a superação de muitos desafios. O trabalho dos educadores tem 
sido fundamental para a disseminação de informações corretas sobre 
a importância da vacinação, uso de máscaras e higienização das mãos 
e objetos pessoais. Ao mesmo tempo, a recente inserção de psicólogos 
nas escolas públicas estaduais tem contribuído para que estudantes e 
professores possam lidar com o luto e demais sofrimentos psíquicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões iniciadas neste capítulo nos permitem afirmar que 
os encontros e diálogos estabelecidos entre os campos da saúde e da 
educação foram despertados pelos desafios e oportunidades com os 
quais se depararam os profissionais de ambos os campos do saber, na 
lida cotidiana de seus ofícios. Reconfigurados, hoje os desafios e opor-
tunidades continuam nos impelindo à cooperação, o que nos permite 
pensar: apesar das especificidades que distinguem cada área, parece ser 
mais interessante falarmos em pontes do que em fronteiras do conhe-
cimento. O trabalho colaborativo nos permite, a um tempo, a soma de 
forças para a superação de obstáculos, e a ampliação de possibilidades. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO  
ESPORTE ESCOLAR

Reiner Hildebrandt-Stramann4

INTRODUÇÃO 

Uma tarefa central da educação de movimento nos esportes 
escolares é o desenvolvimento e o ensino de atitudes, opções com-
portamentais e habilidades relacionadas à saúde. Eles são a base para 
a capacidade de se responsabilizar pela própria saúde e pela saúde 
dos outros de forma autodeterminada, abrangendo não apenas os 
aspectos físicos, mas também psicológicos, sociais e ecológicos da 
saúde. Ao invés de promover a saúde de forma preventiva ou tera-
pêutica, no esporte escolar a educação em saúde deve ser planejada e 
realizada de forma direcionada. 

Neste sentido, se segue com a discussão sobre este tema em três 
aspectos: em primeiro lugar, trata-se daquela que é provavelmente a 
opinião mais difundida entre o público, segundo a qual o desporto 
escolar tem de contribuir para a manutenção e promoção da saúde. 
Nesse argumento fica claro que a promoção da saúde é apenas um, mas 
não o objetivo central do esporte escolar em conexão com a questão 
da saúde. O objetivo central é a educação em saúde. Na segunda etapa, 
discute-se a compreensão da educação em saúde. Nesse contexto, 
discute-se o conceito científico da compreensão salutogenética de 
saúde e o conceito científico da compreensão de movimento como 
“diálogo”, bem como, a sua conexão epistemológica. Na terceira etapa, 
são apresentadas as consequências didáticas para a educação física, 
que se baseiam no já mencionado objetivo educacional da assunção 
autodeterminada da responsabilidade pela própria saúde. 

4  Doutor em Ciência de Esporte (Technische Universität Braunschweig - Alemanha).
 CV: http://lattes.cnpq.br/0579100022717896 

http://lattes.cnpq.br/0579100022717896
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ESPORTE ESCOLAR E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Na história das justificativas para o esporte escolar, encontramos 
uma constante, apesar de todas as diferenças de pontos de vista, ideias 
e ideologias: dificilmente alguém gostaria de prescindir da legitimação 
do esporte escolar com a ajuda do argumento da “saúde”. Ao contrário: 
a possível contribuição do esporte escolar para a manutenção e promo-
ção da saúde da geração em crescimento aparece muitas vezes como 
o argumento central para o fato de existir uma disciplina “educação 
física” e atividades físicas que vão além disso nas escolas. 

O desporto escolar como contributo para a manutenção e pro-
moção da saúde – este é um argumento público demasiado eficaz para 
que políticos, educadores, professores e estudantes de educação física, 
não o queiram reivindicar. Isso também se aplica mesmo sabendo que 
existem outras justificativas, pelo menos equivalentes, para a neces-
sidade do esporte escolar. Porque o argumento “saúde” encontra-se 
com adultos em experiências existencialmente significativas com 
ameaças à saúde, com doenças, com falhas de saúde em si mesmos, mas 
também em seus próprios filhos e adolescentes em nossa sociedade. 
Seus desejos e demandas para a escola, especialmente para esportes 
escolares, são correspondentes.

Se os professores de movimento aceitam prontamente tais dese-
jos e demandas porque os veem como a legitimação central para o 
direito de existir como disciplina “Educação Física”, então isso tem 
efeitos na prática esportiva escolar. Esses efeitos vão além do que se 
imagina, pois acabam por tocar na autocompreensão da pedagogia 
do movimento. Uma das principais razões para isso reside na com-
preensão de saúde em grande parte relacionada à aptidão física, que 
prevalece na argumentação pública e também na discussão da educação 
física sobre a conexão entre esporte escolar e saúde. Quem tem um 
corpo atlético é considerado como resistente e resiliente. Supõe-se 
também que o dono de um corpo atlético também é caracterizado 
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por traços de personalidade relacionados à saúde, como disciplina, 
resistência ou capacidade de superar a si mesmo. Todos estes são 
traços de personalidade particularmente desejáveis e reconhecidos na 
nossa sociedade de rendimento.

Uma consequência: quando novos resultados de pesquisas sobre 
má postura e danos posturais, sobre sobrepeso e falta de força e resis-
tência em crianças e jovens são divulgados, muitos educadores do 
movimento reagem com uma “consciência culpada”, como se não 
tivessem feito o trabalho escolar adequadamente. Estão a desenvol-
ver novos programas para intensificar as aulas de educação física, 
apelam às chamadas “razões de saúde” para dar preferência a estas 
disciplinas esportivas que esforcem particularmente a parte superior 
do corpo e as extremidades superiores, falam mais frequentemente 
de “treino em desporto escolar” do que de “ aprender” nas aulas de 
Educação Física. Basicamente, eles exigem uma aula de fitness e não 
uma aula de movimento educacional.

Muitos professores de esportes não têm apenas o conhecimento 
especializado da ciência do treinamento. Esquecem também que a 
tarefa educativa central da escola reside na realização de processos de 
aprendizagem eficazes ao longo prazo, e não na formação da produção 
a curto prazo de corpos de crianças e jovens vigorosos e duradouros. 
Sua principal tarefa é desenvolver e transmitir atitudes relacionadas 
à saúde, opções comportamentais e competências. Eles formam a 
base para a capacidade de se responsabilizar pela própria saúde e pela 
saúde dos outros de forma autodeterminada, abrangendo não apenas 
os aspectos físicos, mas também psicológicos, sociais e ecológicos da 
saúde. O problema aqui é que o esporte escolar é utilizado para a 
promoção da saúde relacionada à fisicalidade e perde com esse enfo-
que irrefletido sua própria perspectiva educacional. Como resultado, 
impõe-se uma perspectiva médico-preventiva e também terapêutica 
ao desporto escolar, o que é particularmente evidente no conteúdo 
e na configuração metódica do desporto escolar5 (HILDEBRAN-
5  Até hoje, o conteúdo da formação de professores de educação física no Brasil é caracterizado por um 

enfoque médico-fisiológico ou – para colocar cientificamente – por uma consideração das ciências 
naturais do movimento (comp. HILDEBRANDT-STRAMANN; TAFFAREL; 2017).
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DT-STRAMANN; 2014). Tal orientação do esporte escolar tem 
como consequência que os adolescentes são negligenciados em sua 
subjetividade e são transformados em objetos de ações externas. Os 
alunos devem seguir recomendações externas (por exemplo, quanto 
à dosagem da carga ou a forma de realizar movimentos específicos) 
e não devem agir com base em sua própria experiência e insights 
baseados nela. Isso significa que eles devem realizar ações que outras 
pessoas pensam que servem ao seu bem-estar. Ou seja, uma sensação 
de bem-estar que resulta principalmente da melhoria do desempenho 
físico (e do reconhecimento social associado). 

ESPORTE ESCOLAR E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

No contexto de tais implicações de uma obrigação genera-
lizada do esporte escolar para a promoção da saúde, tem havido 
uma demanda crescente por uma discussão pedagógica da saúde 
no esporte escolar nos últimos anos (de OLIVEIRA, 2004; HIL-
DEBRANDT-STRAMANN; HATJE; PALMA; de OLIVEIRA, 
2020). Ao invés da promoção da saúde relacionada ao desempenho 
corporal, no esporte escolar deve ser planejada e realizada de forma 
direcionada uma educação em saúde. 

A tarefa de uma educação em saúde bem planejada no esporte 
escolar é desenvolver e implementar ideias sobre as conexões entre 
esporte e saúde que correspondam ao nível de conhecimento que já foi 
alcançado nas ciências humanas. Deve se dizer adeus a uma compreen-
são da saúde que se baseia unilateralmente nas características físicas e 
abandonar a equação superficial de saúde e aptidão física. No nível das 
ciências da saúde, isso significa desistir de uma compreensão patoge-
nética da saúde e adotar uma compreensão salutogenética. O ponto de 
partida e o objetivo da educação em saúde devem ser uma compreensão 
holística da saúde que integre os aspectos físicos, psicológicos, sociais 
e ecológicos da saúde. A saúde, nesse entendimento, não é algo que, 
uma vez adquirido, pode ser considerado como posse permanente. 
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No que diz respeito ao nosso estado de saúde, movemo-nos 
constantemente dentro de um continuum entre a saúde total (utópica) 
e a doença terminal (ANTONOVSKY, 1987). Nesse sentido, a saúde 
é resultado de um processo que deve ser constantemente recriado, no 
qual o indivíduo tenta equilibrar suas potências e intenções individuais 
com as situações, condições e desafios que encontra no mundo ao seu 
redor. Não apenas fatores físicos, mas também psicológicos, sociais 
e ecológicos estão envolvidos nesse processo e, ao mesmo tempo, 
inextricavelmente ligados. A saúde é, portanto, uma capacidade de 
processamento do indivíduo e inclui a capacidade de “coping”, ou seja, 
a capacidade de lidar com distúrbios e sentir-se saudável apesar dos 
distúrbios, e ser capaz de levar uma vida subjetivamente satisfatória.

Se seguirmos a compreensão salutogenética de saúde de Anto-
novsky (1987), então a questão de como evitar os fatores de risco que 
causam doenças não é de interesse para a educação em saúde, mas 
sim a questão do que permite que as pessoas permaneçam saudáveis   
ou se sintam saudáveis   em um mundo em que são confrontados com 
uma variedade de influências que ameaçam a saúde. No entanto, o 
indivíduo não adquire os padrões para tal sentimento de saúde apenas 
a partir de dentro de si, mas sempre em relação ao mundo que lhe é 
importante. Na sociedade atual, isso inevitavelmente leva a tensões 
entre a percepção do indivíduo e os padrões de saúde que lhe são 
constantemente sinalizados de fora. Isso acontece hoje principalmente 
por meio da mídia de massa, que sugere imagens corporais treinadas, 
modelos de movimento e recomendações de dieta e alerta constan-
temente para os riscos à saúde. 

Uma importante tarefa da educação em saúde é ajudar o indi-
víduo a escapar do paradoxo de uma insatisfação fundamentalmente 
infinita com seu estado de saúde e a conquistar seus próprios padrões. 
Para isso, porém, a própria educação em saúde requer orientações de 
metas que estejam relacionadas à vida do indivíduo nas condições 
sociais vigentes. O termo “qualidade de vida” sugere tal orientação para 



28

objetivos. A educação em saúde teria, então, o potencial de contribuir 
para que o indivíduo ganhe a competência de influenciar positiva-
mente a qualidade de sua vida. 

A qualidade de vida é uma categoria holística que só pode 
ser determinada subjetivamente; não pode ser descrita com dados 
objetivos, por exemplo, sobre a funcionalidade do organismo. Com a 
introdução do termo “qualidade de vida” na discussão sobre os obje-
tivos da educação em saúde no esporte escolar, podem ser superados 
aqueles conceitos quantitativos de saúde que resultam principalmente 
de uma perspectiva especializada isolada como a medicina, a biologia 
ou a ciência do treinamento. Qualidade de vida significa, em primeiro 
lugar, aceitar as crianças e os jovens fisicamente como são. Qualquer 
pessoa que queira motivar as pessoas – sejam jovens ou mais velhas 
– a praticar esportes saudáveis deve evitar qualquer coisa que os faça 
se sentir culpados por sua condição física ou que os faça se sentir mal 
por isso. A educação em saúde deve tentar capacitar os adolescentes, 
com todas as suas diferenças físicas, a se movimentarem com sua 
fisicalidade de forma a servir ao seu bem-estar. Por exemplo, dificil-
mente conseguiremos reduzir a obesidade por meio do esporte escolar, 
mas com uma compreensão holística da saúde, devemos mostrar aos 
alunos obesos maneiras pelas quais eles podem pelo menos aprovei-
tar o potencial de alívio mental de certas atividades físicas com seus 
corpos. Portanto, é importante despertar a disposição do indivíduo 
para assumir a responsabilidade por sua própria saúde e pela saúde 
dos outros, torná-lo capaz de fazer julgamentos e capacitá-lo a moldar 
sua saúde com competência e autonomia. 

Isso não significa que o indivíduo seja o único responsável por 
sua saúde. Quem, face às nossas atuais condições de vida, atribui ou 
mesmo apenas sugere que o indivíduo é “o único culpado” pelo seu 
estado de saúde, está a omitir um fato fundamental para uma com-
preensão holística da saúde, nomeadamente a dependência da respec-
tiva saúde individual na saúde socialmente responsável dos sistemas 
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sociais e ecológicos, nos quais o indivíduo deve existir. Uma redução 
nas deficiências de saúde resultantes do estado atual desses sistemas 
evitaria muito do esforço individual muitas vezes desesperado para 
manter a saúde. No contexto de uma responsabilidade social funda-
mental, o indivíduo assume a sua parte da responsabilidade pela sua 
saúde no esforço de levar um estilo de vida saudável. Um estilo de 
vida saudável é a tentativa de neutralizar as deficiências do bem-estar 
e, portanto, da qualidade da própria vida por meio do autocontrole do 
comportamento. No entanto, a vontade de fazer os esforços e sacrifícios 
associados a um estilo de vida saudável pressupõe que o indivíduo veja 
um sentido de vida para si. Portanto, para aqueles adolescentes que 
vivenciaram a exclusão social, com grande probabilidade um estilo de 
vida saudável pode parecer inútil

ABORDAGENS PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Que oportunidades existem para sensibilizar e motivar os adoles-
centes no esporte escolar a assumirem a responsabilidade por um estilo 
de vida saudável? Quais são as chances de equipar os adolescentes com 
as competências necessárias para um estilo de vida saudável? Como 
essas oportunidades – se existem – podem ser realizadas?

Essas perguntas não são fáceis de responder, especialmente por-
que há pouca ou nenhuma pesquisa sobre as ideias dos adolescentes 
sobre uma vida saudável e responsável. Além disso, os adolescentes 
muito raramente entendem a atividade física como uma busca pela 
saúde. Pelo contrário: a atividade física é geralmente entendida como 
expressão de saúde, de confiança no próprio corpo. 

Na primeira parte, responderei brevemente a essas perguntas 
com sugestões de abordagens que podem ser adequadas para equipar 
os adolescentes com as habilidades apropriadas. Eu chamo essas abor-
dagens de abordagens praxeológicas. Numa segunda parte, darei uma 
resposta epistemológica que mostra a conexão entre uma compreensão 
holística da saúde e uma compreensão correspondente do movimento. 
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ABORDAGENS PRAXEOLÓGICAS 

Do ponto de vista da educação em saúde, o esporte escolar  
tem a função de 

1. despertar, manter e aumentar a necessidade de atividade 
física. Isso significa que o esporte escolar deve forne-
cer uma base emocional profunda. 

2. sensibilizar e promover a capacidade de perceber 
a. sinais do seu próprio corpo e sensações associadas 
b. reações do próprio corpo em contextos de movimento 

e experiências corporais relacionadas 
c. conexões sociais do movimento 
d. condições do ambiente de movimento e seus  

efeitos no bem-estar 
3. sensibilizar as pessoas para as ligações relacio-

nadas com a saúde, nomeadamente 
a. quanto à atitude em relação à própria fisicalidade 
b. no que diz respeito à ativação psicológica, estresse e 

alívio através da atividade física 
c. entre o clima social no desporto, o bem-estar social  

e a autoestima 
4. transmitir conhecimentos e habilidades que são impor-

tantes para um estilo de vida saudável, a fim de ser capaz
a. de avaliar corretamente a própria condição física, psi-

cológica e social e, se necessário, alterá-la, 
b. de organizar as situações desportivas de forma  

favorável à saúde, 
c. de lidar com as condições do ambiente em movi-

mento de forma promotora da saúde. 
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5. formar hábitos de vida que promovam a saúde, especi- 
almente com vista 

a. comportamento do movimento 
b. comportamento social 
c. lidando com o estresse mental 
d. a percepção do ambiente 
e. higiene pessoal como contributo para o bem-estar. 

Com essas cinco abordagens, ficam marcadas as tarefas de edu-
cação em saúde, que devem ser trabalhadas tanto no esporte escolar 
quanto na formação de professores de educação física universitária. 
Além disso, é importante na formação do professor universitário de 
educação física refletir sobre as conexões epistemológicas entre a com-
preensão de saúde e de movimento. O conhecimento dessa conexão 
constitui uma base para uma justificativa abrangente da existência 
de uma disciplina “educação física” na escola. A seguir, essa conexão 
epistemológica será brevemente explicada

A CONEXÃO EPISTEMOLÓGICA ENTRE UMA 
COMPREENSÃO SALUTOGENÊTICA DE SAÚDE E UMA 
COMPREENSÃO DIALÓGICA DE MOVIMENTO

O terreno comum epistemológico entre uma compreensão salu-
togenética da saúde e uma compreensão dialógica do movimento 
consiste em uma relação homem-mundo indissolúvel. Por um lado, 
temos um sujeito que se move e por outro um mundo em que as pes-
soas se movem. Ambos estão relacionados entre si. Por isso, falamos 
também de uma compreensão relacional da saúde e do movimento. 
Essa relacionalidade também se expressa na relação dialética entre o 
homem e o mundo. No momento em que se movimenta, o homem 
influencia ao mundo e, ao mesmo tempo, influencia o que está ao seu 
entorno: sua corporalidade e suas possibilidades de movimentar-se. 
Defendo a ideia de se pensar no homem social porque entendo que 
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as exigências do cotidiano possuem influência direta no modus vivendi 
dos sujeitos. O meio ambiente e a forma de o homem se relacionar 
com ele tem interferência direta na constituição de seus hábitos, 
costumes, ações e reações. Para tanto, precisamos ampliar o olhar da 
visão de saúde para uma visão que transcenda da visão patogenética 
para a visão salutogenética (ANTONOVSKY, 1987).

A VISÃO SALUTOGENÊTICA DE SAÚDE 

Antonovsky questionou como as pessoas conseguem supe-
rar os fatores estressores da vida, mudando por completo a ideia 
básica e a relação com os termos saúde e doença. Em seus estudos 
e trabalhos criou o que denominou de “modelo salutogenético da 
saúde”, no qual associou um grande número de constructos com a 
origem e manutenção da saúde. No centro deste modelo há o que 
denominou de Senso de Coerência. 

O Senso de Coerência é a orientação global que expressa nosso 
sentimento de confiança de que: (1) os estímulos que derivam de 
ambientes internos e externos de alguém, no curso da vida, são estru-
turados, previsíveis e explicáveis; (2) os recursos estão disponíveis 
para alguém encontrar as demandas apresentadas por estes estímulos; 
e (3) estas demandas são desafios nos quais vale à pena investir e 
empenhar-se (ANTONOVSKY, 1987). 

O autor trata o tema saúde como sendo algo muito maior do 
que simplesmente estar sem doença. Nas considerações e proposições 
de Antonovsky (1987) este estado de saúde, inconstante por toda a 
vida, deve ser trabalhado e fundamentado de forma a contribuir na 
consolidação de um Senso de Coerência positivo.

A saúde, todavia, é insuficientemente compreendida se for deter-
minada apenas como um estado que pode ser objetivado e medido 
com parâmetros medicinais habituais. Uma pessoa, cujos órgãos fun-
cionam dentro da escala de valores dessa medida, pode ser considerada 
corporalmente sã. Mas, será que ela, só por isto, é uma pessoa sã? 
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Notoriamente a saúde é mais do que “somente” o funcionamento do 
corpo. E esse “mais” chama a atenção se não perguntarmos como de 
costume: “por que as pessoas adoecem?” (patogênese), mas se conver-
termos radicalmente o modo de pensar e perguntarmos: “por que as 
pessoas (apesar disso) permanecem sãs?” (salutogênese).

A razão da inversão do modo de pensar pode ser observada 
diariamente: existem pessoas que estão expostas às mesmas cargas, 
aos mesmos fatores de stress, mas algumas adoecem e outras, não! 
Portanto, vale à pena refletir sobre as causas que apoiam a gênese, 
ou seja, a manutenção da saúde, apesar dos fatores estressores. Com 
isso se descobre que as pessoas que permanecem sãs dispõem de 
recursos, capacidades e competências para vencer individual e ade-
quadamente sua vida no dia a dia. 

A saúde se faz sentir e se confirma através da capacidade de 
vencer e de organizar adequadamente a vida quotidiana profissio-
nal e privada com suas alegrias, desafios, cargas e decepções. Para 
o domínio da vida diária é importante conhecermos a influência 
do meio-ambiente, pois todos já sentiram “no próprio corpo”, que 
adoecer ou permanecer são dependentes, de modo considerável, das 
circunstâncias sociais e psíquicas da vida.

Resumindo: na ciência da saúde realizou-se uma mudança na 
problematização e compreensão de saúde. A questão não é mais o que 
faz uma pessoa adoecer, mas, sim, o que faz a pessoa se manter sadia. A 
mudança refere-se a uma alteração do ponto de vista: da compreensão 
patogenética para a salutogenética de saúde (OLIVEIRA, 2004). 

A RELAÇÃO ENTRE SALUTOGÊNESE E MOVIMENTO 

Se a saúde estiver ligada à capacidade de vencer as tarefas do 
cotidiano, então uma habilidade esportiva não pode ser conside-
rada como seu único indicador. O esporte, como conceito superior, 
é muito restrito para ser apto a representar, em geral, um indicador 
para a saúde. Por isso utilizamos o termo movimento, porque o movi-
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mento humano compreende e se aplica a muitas funções e represen-
tações, e não apenas a esportiva. 

O movimento compreende, além do melhoramento das capaci-
dades físicas, muitos outros aspectos. Por ora constatamos o seguinte: 
propostas de movimento orientadas na saúde não devem ser direciona-
das a promessas gerais de saúde, mas sim, orientadas especificamente 
para temas e grupos alvos, setorizando a saúde. Isso só será possível se 
a discussão da relação esporte-saúde, no sentido de uma compreensão 
biológico-funcional de saúde e de movimento, for ampliada a uma 
compreensão mais complexa. Uma compreensão biológico-funcio-
nal de saúde e de movimento é muito limitada. Por este motivo, é 
necessário diferenciar as possíveis contribuições de movimento para 
a saúde individual. Isso acontece na convicção de que o movimento 
pode apoiar, além da capacidade do funcionamento corporal, também 
outros aspectos essenciais da saúde. Nesse sentido, devem-se mencionar 
três áreas de relacionamento entre movimento e saúde:

1. O movimento contribui para a manutenção e o melhora-
mento geral de uma capacidade de rendimento corporal, 
psíquico e social, que, ao mesmo tempo, se faz notar na dis-
posição e capacidade de rendimento no trabalho e na vida 
particular. Para isso contribuem propostas de movimento 
fundamentadas na ciência pedagógica e de treinamento.

2. O movimento contribui para o domínio (na área da rea-
bilitação), para evitar doenças (na área da prevenção) ou 
para adoecer, por meio do qual surgiram ou que surgirão 
danos constatáveis através de um diagnóstico. Conteúdos 
funcionais das propostas de esporte e de movimento corres-
pondentes colaboram para o restabelecimento, manutenção 
ou melhoramento da capacidade funcional orgânica e para 
o melhoramento na área psicossocial e da qualidade de vida. 

3. O movimento contribui para o desenvolvimento da “capa-
cidade de realização individual”. Esta abrange a capaci-
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dade de vencer as situações cotidianas da vida, portanto, 
de assumir responsabilidade por si próprio. Os conteúdos 
adequados devem partir de temas do dia a dia (p.ex., ali-
mentação, envelhecimento, postura ou stress). No centro 
deles estão experiências relacionadas aos temas, acessíveis 
através do corpo e do movimento. 

Figura 1 - Contribuições do movimento para a saúde

Fonte: o autor, 2022.

Para ampliação da “vida saudável” devem ser considerados os 
três aspectos citados. O esforço para manter a capacidade funcional 
orgânica tem, sem dúvida, uma importância indiscutível, mas com 
vista à saúde que se comprova pelo domínio das atividades diárias, 
isto abrange apenas parcialmente a área. 

Assim, os programas atuais, muitas vezes orientados acentuada-
mente na “capacidade funcional biológica”, atingem apenas um aspecto 
da saúde. Importa, muito mais, desenvolver um conceito amplo para 
propostas de movimento, orientadas à saúde, em que as concepções 
tradicionais com sua orientação funcional têm seu espaço, bem como 
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novas concepções, que consideram, também, conhecimentos psico-
lógicos, sociais e individuais sobre a manutenção e a perda da saúde. 

Por esse motivo é necessário uma diferenciação das possíveis 
propostas de movimento para a saúde individual. Propostas de movi-
mento correspondentes poderão, no âmbito de promoção da saúde, 
promover a capacidade funcional orgânica ou a capacidade psíquica 
e social. Mas, trata-se, também, de colocar no centro do tema o “lidar 
com o corpo”, o que é, no esporte, tão evidente (infelizmente, porém, 
quase sempre somente no sentido funcional). Com isso se entende 
que aqui devem ser consideradas as formas de sentimento e expres-
são corporal (individuais). Nessa valorização da experiência corporal 
e do movimento, assim como na promoção de desenvolvimento da 
percepção, está a chance de uma formação de saúde, que se apresenta 
por meio do movimento humano. 

A partir disso, avançamos explicando a compreensão do 
movimento, anteriormente iniciada. A compreensão de movi-
mento que será abordada a seguir se coloca como a base da com-
preensão de saúde salutogenética. 

A COMPREENSÃO DE MOVIMENTO NUMA 
DEFINIÇÃO DE SAÚDE SALUTOGENÉTICA 

Com base no entendimento de que a saúde é ligada ao domínio 
bem sucedido da vida cotidiana, as medidas de promoção da saúde 
devem visar o fortalecimento das capacidades individuais no domí-
nio das situações cotidianas da vida para estabelecer harmonia entre 
o querer, o poder e o dever. Essas competências, nesse conceito, são 
denominadas “capacidade individual de configuração”, que só serão 
atingidas se os cursos se relacionarem com temas do dia a dia, e, a 
situação dos participantes for colocada no centro. Por isso deve-se 
partir de situações da vida cotidiana que representam um motivo 
individual de confronto com a própria conduta. 
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Sem dúvida, a autoconduta sempre é marcada por regras, normas 
e modelos. Para refletir a autoconduta é necessário antes, conscienti-
zar-se das regras, normas e modelos que a determinam em vista dos 
temas de propostas de movimento. Tais regras, normas e modelos 
guiam, também, a percepção, o pensar e o sentir. Elas são transmitidas 
pelo processo de educação e de socialização e cumprem uma função 
importante: dão segurança e orientação na conduta cotidiana.

Modelos, no entanto, também podem tornar-se fatores negati-
vos. Por exemplo, modelos de esporte existentes determinam o trato 
com o corpo. O ideal juvenil e a boa forma física (atualmente muito 
propagado) é um desses modelos. A esse modelo corresponde, muitas 
vezes, o esforço desesperado de pessoas para corresponder a um ideal 
de elegância que, por natureza, nunca será atingido. Existem motivos 
bem variados para apoiar-se em tais formas de conduta interiorizada:

- Pode-se: querer corresponder a um modelo, sem 
podê-lo mais (p.ex. ser juvenil);

- Pode-se: dever corresponder a um modelo, sem o  
querer (p.ex. a elegância);

- Pode-se: dever corresponder a um modelo, sem 
podê-lo (p.ex. o exigir demais).

O “segredo” da saúde consiste em conseguir harmonizar o querer, 
o poder e o dever, portanto, conciliar aquilo que se quer com o que ainda 
se pode e aquilo que se deve. Isso se refere tanto a aspectos físicos, quanto 
aos aspectos psíquicos e sociais. Se essa combinação falhar, surgem 
danos que podem apresentar-se nas mais variadas formas patológicas.

Reconhecer modelos de conduta individual pode, portanto, 
indicar se e onde existe uma diferença entre o querer, o poder e o 
dever, o que pode ser a causa de descontentamento ou, até, de distúr-
bios. A partir disso, os cursos universitários na formação de futuros 
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professores de Educação Física/as aulas na Educação Física escolar 
devem, então, propor e desenvolver exemplos de experiência, com 
os quais podem ser desenvolvidos e experimentados outros mode-
los que talvez sejam mais apropriados para conseguir concordância 
entre o querer, o poder e o dever.

É evidente que nesse conceito o corpo e o movimento assumem 
um significado especial: o corpo representa a linha de contato entre o 
Eu e o meio ambiente. Assim, também, todos os modelos de conduta 
aprendidos e interiorizados durante a vida são memorizados no corpo 
e requeridos através dele. Através do movimento, esses modelos de 
conduta podem tornar-se conscientes. No movimento e através do 
movimento podem, então, serem experimentadas outras atitudes de 
conduta, que em determinadas circunstâncias, em vista das possi-
bilidades individuais ou de condições alteradas, são mais indicadas. 
Trata-se, portanto, do “experimentar no próprio corpo”. Visto assim, 
não existe mestre mais enérgico do que o próprio corpo. 

O movimento e a percepção são uma unidade inseparável. Sob 
o aspecto da saúde, o “movimentar-se” não tem apenas um significado 
motor-funcional, mas oferece, também, a possibilidade de chegar 
ao conhecimento sobre si próprio e seu corpo. A (re)descoberta da 
consciência corporal pode proporcionar a muitas pessoas – que em 
parte viveram sem consciência corporal ou cujo relacionamento com 
seu corpo foi desequilibrado por doenças e pelo sentido de perda –, 
uma nova experiência enriquecedora. 

Por intermédio do movimento pode-se, também, estabelecer 
contatos com outras pessoas. Nesse sentido, o movimento é com-
preendido como diálogo (HILDEBRANDT-STRAMANN; 2004, 
p. 71-84). Assim, fica evidente a função comunicativa e social do 
movimento. Movimento tem, também, uma função expressiva. Através 
do movimento pode-se expressar e interpretar. São exemplos dessa 
possibilidade: o teatro em movimento, a dança ou a expressão corporal.
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Resumindo: o movimento não tem somente uma função espor-
tiva, mas também uma função sensitiva, exploratória, comunicativa e 
expressiva. Estas funções reunidas promovem a autocompetência, a 
competência material e a competência social. Isso, porém, só acontece 
se as propostas de movimento forem configuradas de tal forma que 
os participantes consigam encontrar um equilíbrio entre as exigências 
que a respectiva situação requer (dever), e as possibilidades ou neces-
sidades individuais (poder e querer).

O CONCEITO DIDÁTICO DE UMA PRÁTICA DE 
MOVIMENTO SALUTOGENÉTICO 

A meta central do movimento salutogenético é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, por meio do movimento. Isto significa, 
desenvolver propostas de movimento que contribuem para:

1. A manutenção e o melhoramento das capacidades  
físicas, psíquicas e sociais;

2. A manutenção, a recuperação e a melhora da capacidade  
biológica;

3. O desenvolvimento da capacidade individual de configuração.

Trata-se, portanto, de desenvolver propostas de movimento 
com diversos eixos temáticos, entre os quais, contudo, devem existir 
pontos em comum, sobretudo na estrutura didática e no procedimento 
metodológico. A estrutura didática consta de três fases:

1ª. Fase da informação e do conhecimento: a partir das 
próprias experiências, suplementadas por informações 
da disciplina ministrada no curso, os participantes têm 
a possibilidade de identificar seus modelos típicos de 
conduta, através do movimento e de formas de jogos;
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2ª. Fase da procura e da experimentação de alternativas de 
ação: as formas de jogos são, especialmente, apropriadas 
para experimentar “brincando” outros modos de conduta 
no lidar com fenômenos cotidianos sem consequências 
diretas, que, possivelmente, são mais adequados para aten-
der o querer, o poder e o dever;

3ª. Fase da configuração da situação de vida individual: as 
alternativas de configuração, assim experimentadas ou 
ampliadas, devem, num próximo passo, integrar a vida 
diária dos participantes, com a finalidade de uma confi-
guração da vida individualmente adequada e, com isso, o 
domínio “mais saudável” do cotidiano.

Figura 2 - Estrutura didática das propostas de movimento para uma prática de 
movimento salutogenética

Fonte: o autor, 2022. 

O terceiro passo, mais difícil, refere-se, ao mesmo tempo, à 
finalidade essencial dos cursos, a saber, a transmissão para a vida 
cotidiana individual. É decisivo experimentar algo que possa ajudar 
a vencer o dia a dia de cada um. A questão é, portanto, como explorar 
positivamente o vivenciado nos cursos/ nas aulas de forma a que as 
experiências ajudem no dia a dia? Essa possibilidade apresenta-se, 
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sobretudo, através da reflexão, e esse fato esclarece o porquê de ser 
atribuído tanto significado à reflexão desse conceito.

O treinamento da percepção corporal e o confronto com os 
próprios hábitos de movimento e de conduta pressupõem a reflexão. 
A autoconscientização de modelos próprios de conduta modelada 
pode ser apoiada pelos docentes, através de perguntas com objetivo 
específico e da proposta de uma conversação individual. Para isto é 
importante que os docentes observem os estudantes/ alunos em suas 
condutas de movimentos e jogos, com a finalidade de encontrar pontos 
de referência para uma eventual conversa individual. 

Finalmente, apenas alguns tópicos devem ser nomeados que são 
adequados para a implementação da educação em saúde na educação 
física escolar/na formação de professores de educação física univer-
sitária a partir de uma compreensão salutogenética da saúde e uma 
compreensão dialógica do movimento:

1. O jogo de pega-pega e seu desenvolvimento genético6

2. O indivíduo como parte do grupo – a experiência com outros
3. Saber treinar a si mesmo7

4. Movimentar-se em vários ritmos
5. Experienciar a natureza conjuntamente
6. Resguardo da coluna vertebral no dia a dia e no esporte
7. “Isso me derruba” – perder o equilíbrio e procurar reencontrá-lo8 
8. Treinamento da força na terceira idade – experimentar, 

conscientemente o uso da força no dia a dia

6  Veja aqui o exemplo “Aprender diante de problemas” de Beckmann; Hildebrandt-Stra-
mann; Wichmann, 2009, p. 31-41.

7  Veja aqui o exemplo “Saber treinar a si mesmo” de Hildebrandt-Stramann; Taffarel, 
2016, p. 36-61.

8  Veja aqui o exemplo “Equilibrar – um tema fundamental para o ensino na Educação 
Física” de Hildebrandt-Stramann; Taffarel, 2017, p. 82-104.



42

9. Na corrida, o meu coração pulsa mais rápido - observação 
do sistema cardiorrespiratório 

10. O perceber das funções do próprio corpo em situa-
ções de esforço físico e psíquico

11. Todas as articulações em movimento
12. A experiência consciente da contração e do  

relaxamento corporal
13. Sentir-se bem na água9

14. Expressar-se através do movimento – o jogo de mímicas  
e representações 
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INTRODUÇÃO 

A expressão Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou 
a ser adotada pelo Ministério da Saúde a partir de 2016. Essa expressão, 
diferente da anterior, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), que 
indica a manifestação de sinais e sintomas, o termo “infecção” denota 
a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, podendo 
apresentar ou não sinais e sintomas (BRASIL, 2017) 

As IST são provocadas por alguns tipos de microorganismos 
como vírus e bactérias, sendo transmitidas, principalmente, por meio 
do contato sexual (vaginal, oral ou anal) com um indivíduo infectado 
sem o uso de preservativo masculino ou feminino. O contágio pode 
acontecer também de mãe para filho durante o período de gestação, 
parto ou amamentação, além da possibilidade de a transmissão ocorrer 

10 Nutricionista (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/6305912892418013
11 Nutricionista (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/3382098718253230
12 Nutricionista (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/3285308898903190
13 Mestre em Promoção da Saúde (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/4002478486272444
14 Mestrando em Promoção da Saúde (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/3324014115729280
15 Docente do Mestrado em Promoção da Saúde (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/5145311283653652
16 Doutorado em Saúde Pública (USP). Docente do Mestrado em Promoção da Saúde e da graduação 

em Nutrição (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/7744715686879616
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de modo não sexual, por meio de secreções corporais contaminadas, 
de pele lesionada ou mucosas (BRASIL, 2020).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), indicam que 
mais de um milhão de novos casos de IST surgem diariamente no 
mundo (BRASIL, 2017). Elas são consideradas como um problema 
de saúde pública no Brasil e uma das doenças mais comuns no mundo. 
Podem trazer prejuízos à vida das pessoas e à saúde reprodutiva, 
podendo causar infertilidade, problemas durante a gravidez e parto; 
facilitar a transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
e levar à morte fetal (WHO, 2016). 

A faixa etária de maior risco para IST é a adolescência. Tal fato 
procede do desconhecimento dos métodos de prevenção e formas de 
contágio das infecções. Mesmo os adolescentes que recebem informa-
ções necessárias ao tratamento e prevenção das IST, não necessaria-
mente efetivam esses conhecimentos em práticas sexuais saudáveis e 
frequentemente se colocam em situações de risco (SOUSA et al., 2017).

O maior predomínio de IST entre os adolescentes se dá, entre outros 
fatores, pelo início precoce da prática sexual, contato com álcool ou dro-
gas e inconstância ou incoerência no uso de preservativo (WHO, 2013). 

No Brasil, o início da vida sexual tem acontecido cada vez mais 
cedo. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar- PeNSE 
(2019), revelam que 35,4 % dos escolares de 13 a 17 anos já tiveram 
relação sexual alguma vez, sendo que em 36,6% dos casos, aconteceu 
com a idade de 13 anos ou menos (IBGE, 2021). 

Tendo em vista o perfil epidemiológico, as IST podem apre-
sentar-se como um problema proeminente da saúde sexual na 
adolescência. A incapacidade do diagnóstico inicial e tratamento 
dessas doenças pode acarretar graves complicações e consequen-
tes sequelas como o cancro anogenital, gravidez ectópica, além de 
infecções em recém-nascidos e lactentes (WHO, 2005).
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Diante desse cenário cabe ressaltar a necessidade de desenvolver 
ações de educação em saúde que abordem temas relacionados às IST, 
de modo a informar e conscientizar esse público mais suscetível. 

A educação em saúde é uma ferramenta que possibilita ampliar 
os conhecimentos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento das IST. 
Essas práticas devem ser planejadas e implementadas de acordo com 
o público-alvo, levando em consideração as características específicas, 
conhecimentos prévios e o contexto social onde o grupo está inserido 
(ROCHA et al., 2022; BRASIL, 2022)

As ações educativas e as ferramentas utilizadas nesse processo 
devem promover a mudança de conhecimento e comportamentos 
das pessoas visando às práticas sexuais saudáveis e contribuir para a 
promoção da saúde e qualidade de vida (ROCHA et al., 2022). 

O ambiente escolar se destaca como local favorável para a pro-
moção da saúde, permitindo problematização dos assuntos relacionados 
à educação sexual com divulgação de conhecimentos e informações 
que extrapolam a questão biológica (SILVA et al., 2021).

Os adolescentes passam boa parte do dia na escola, um ambiente 
que permite a reflexão de valores, superação de tabus e comportamen-
tos estereotipados. A escola deve promover um ambiente inclusivo e 
de acolhimento para que as questões relacionadas às IST possam ser 
discutidas e compartilhadas (SILVA et al., 2019) entre alunos, pro-
fessores e pais, com respeito às questões socioeconômicas e culturais.

Desse modo, o objetivo deste estudo foi desenvolver um mate-
rial educativo no formato de cartilha sobre prevenção e tratamento 
das infecções sexualmente transmissíveis (IST) para alunos do oitavo 
e nono ano, pais, professores e colaboradores das escolas do campo 
da cidade de Floriano - Piauí. 
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DESENVOLVIMENTO

Os materiais educativos podem contribuir no contexto da 
educação em saúde. Esses materiais quando elaborados de acordo 
com as necessidades e realidade do público-alvo terão efeitos posi-
tivos para prevenir doenças, capacitar indivíduos e promover saúde 
(MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003).

Para atingir esses objetivos, as estratégias pedagógicas devem ser 
facilitadoras do processo ensino aprendizagem. Desse modo, os recursos 
selecionados devem ter vocabulário condizente com o público-alvo, 
serem atrativos e de fácil entendimento (FAIM, 2018).

Na elaboração dessa cartilha optou-se pelo trabalho colabora-
tivo. Com essa metodologia, os trabalhos e as tarefas são realizados 
de forma mais criativa e efetiva envolvendo diferentes setores e ato-
res de diversos lugares sociais, na busca do cuidado de saúde mais 
efetivo (BOWER et al., 2006). 

Essa forma de organização do conhecimento vem ao encontro dos 
pressupostos da Política Nacional de Promoção da Saúde que aponta 
para a necessidade de ações integradas de saúde com a participação 
de diversos atores em um determinado território (BRASIL, 2018).

No primeiro semestre de 2021 formou-se um grupo de trabalho 
envolvendo docentes do ensino básico e superior, enfermeira, discentes 
dos cursos de graduação em Nutrição e Mestrado Profissional em 
Promoção da Saúde e um profissional de design gráfico. Um dos dis-
centes do curso de graduação tinha bolsa de iniciação científica para o 
desenvolvimento da cartilha. Foram realizadas reuniões mensais para 
o planejamento, construção e produção do material.

O desenvolvimento do material educativo foi realizado exclusiva-
mente para apoiar o estudo de intervenção “Qualidade de vida e promo-
ção de saúde relacionado às infecções sexualmente transmissíveis para 
as pessoas da zona rural do município de Floriano - Piauí”’, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com o parecer 4.903.857. 
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Esse estudo foi tema de uma dissertação de Mestrado Profissional em 
Promoção da Saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo.

Na primeira etapa foi realizada pesquisa bibliográfica para conhe-
cer as cartilhas e documentos norteadores sobre IST disponibilizados 
pelo Ministério da Saúde, que confirmou a necessidade de elaboração 
de um material específico de acordo com as características do públi-
co-alvo (alunos, pais, professores e colaboradores) estudado.

Foram definidos temas e conteúdo que seriam abordados a partir 
das necessidades do público-alvo e o roteiro da história em quadrinhos. 
A cartilha era composta por uma história em quadrinhos e atividades 
de fixação, contendo uma estrutura lúdica e de fácil entendimento. A 
história em quadrinhos contextualizava a definição das IST, diferenças 
entres os tipos, informações sobre grupos de riscos, métodos de preven-
ção, possíveis causas e a importância da conscientização sobre o assunto.

O elemento orientador para decidir os temas e a forma de apre-
sentação dos conteúdos, foi a realidade vivenciada por alunos, pais, 
professores e colaboradores das escolas do campo de Floriano-PI. As 
informações foram compartilhadas e discutidas a partir das percepções 
dos professores e dos profissionais de saúde da Atenção Primária da 
região. Ainda nessa etapa foi escolhido o título da cartilha: “Turma 
da Ritinha em pega ou não pega?”.

Na segunda etapa seguiu-se para o desenho exclusivo dos 
personagens de acordo com a história, características físicas e cul-
turais dos alunos, pais, professores, colaboradores e da escola. O 
grupo de trabalho verificou a adequação dos personagens atribuindo 
nomes e atributos físicos para que todos os alunos pudessem se sen-
tir representados na cartilha. 

A linguagem característica utilizada pela população-alvo da 
região foi empregada para facilitar o entendimento e fixação dos 
conteúdos abordados. Para os nomes técnicos das IST também foram 
utilizados os termos específicos referidos pela população local. Dessa 
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forma, o público-alvo poderia se identificar com os conteúdos apre-
sentados na busca de uma aprendizagem significativa. 

Na terceira etapa, o material foi produzido inicialmente, em 
formato eletrônico e avaliado pelo grupo de trabalho. O mate-
rial foi ajustado de acordo com as sugestões para compor a ver-
são final eletrônica e impressa. 

CONSIDERAÇÕES

 É sabido que entre os objetivos da Política Nacional de Pro-
moção da Saúde destaca-se: “Promover o empoderamento e a capacidade 
para a tomada de decisão, e a autonomia de sujeitos e de coletividades”, 
portanto, fica evidente a função promotora de saúde presente em 
instrumentos de educação em saúde. A cartilha “Turma da Ritinha 
em pega ou não pega?” Foi planejada, construída e implementada para 
orientar adolescentes, pais, professores e colaboradores de uma cidade 
do interior nordestino cujas características assemelham-se a de muitos 
municípios do interior brasileiro.

 Essa cartilha se destaca não apenas pela sua contextualização 
à realidade do interior brasileiro, mas, principalmente pela sua pro-
ximidade com o público adolescente, o que influenciou no formato 
escolhido de história em quadrinhos. Essa configuração literária e artís-
tica frequentemente associada ao público adolescente, buscou adequar 
a temática IST com a linguagem, personagens e particularidades do 
território local para que pudesse refletir em aprendizagem significativa.

 No formato de história em quadrinhos, pais e demais cola-
boradores das escolas do campo do município de Floriano, também 
puderam se beneficiar de uma ferramenta educativa acessível no 
contexto da baixa escolaridade vivenciada pela comunidade local.

O material foi disponibilizado de forma impressa e em formato 
eletrônico no site da prefeitura de Floriano, ampliando as possibili-
dades de acesso não apenas a alunos, pais, professores e colaboradores 
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vinculados à Secretaria da Educação do município, mas a qualquer 
pessoa ou outras Secretarias Municipais. 

Assim, a cartilha se configurou como uma estratégia educativa 
endereçada às necessidades do público de maneira humana, qualifi-
cada e personalizada, num ambiente privilegiado para a promoção 
da saúde. A escola é o local adequado para disseminar informações, 
conhecimentos e promover o desenvolvimento de cidadãos críticos e 
autônomos para suas escolhas. 
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INTRODUÇÃO 

A Segurança alimentar e nutricional (SAN) consiste na realiza-
ção do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer a realização de 
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
social, econômica e ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2006). O 
termo segurança alimentar passou a ser associado à garantia de acesso 
físico e econômico ao alimento, em quantidades suficientes e de forma 
permanente para todos (FAO, 1996).

17 Discente do curso de Nutrição (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/6625536093012422 
18 Discente do curso de Nutrição (UNASP). CV: https://lattes.cnpq.br/3498494738588046
19 Discente do curso de Nutrição (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/9196829121487991
20 Discente do curso de Nutrição (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/5756144349843694
21 Nutricionista (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/6305912892418013
22 Mestranda em Promoção da Saúde (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/6212685086841676
23 Mestrado em Nutrição Humana Aplicada (USP). Docente do Mestrado em Promoção da Saúde e 

da graduação em Nutrição (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/5145311283653652
24 Doutorado em Saúde Pública (USP). Docente do Mestrado em Promoção da Saúde e da graduação 

em Nutrição (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/7744715686879616
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Os dados disponibilizados pela Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations (2013) destacam que no mundo 1,3 
bilhão de toneladas de alimentos são jogados fora por ano, sendo esse 
número referente a um terço dos alimentos produzidos. Ao analisar 
tal quantidade é possível notar que a mesma representa não apenas 
um fator significativo de desperdício, mas também demonstra um 
grande impacto na segurança nutricional e alimentação da população, 
mantendo inúmeras vidas em risco.

Atualmente, o Brasil se encontra no ranking entre os 10 paí-
ses com as maiores perdas alimentares no mundo (SANTOS, et al., 
2020). Contextualizando essa situação negativa, na central de abaste-
cimento do Rio Grande do Sul são geradas 38 toneladas de resíduos 
orgânicos por dia (FAO, 2013). 

Tendo o comportamento humano como um grande impulsio-
nador do desperdício, destaca-se as perdas dentro de seus lares por 
diversos fatores como: a compra excessiva de produtos sem ter sido 
planejado, o preparo exagerado de comidas e o porcionamento em 
seus pratos levando ao desperdício (SILVA, et al. 2021).

Um levantamento mostrou que uma família gasta em média 
R$1.532,50 mensalmente com alimentação, e levando em conside-
ração a média mundial de desperdício de 30%, quase 1/3 dos gastos 
com alimentação são destinados para desperdício (SILVA, et al. 2021).

Dados atuais sobre insegurança alimentar (IA) no Brasil, apon-
tam que a IA estar presente nos lares de 125,2 milhões de pessoas 
e 33 milhões encontram-se em condições graves, sendo constante o 
estado de fome. O Brasil é um país com grande diversidade de gêneros 
alimentícios, no entanto, o crescimento da IA durante o contexto da 
pandemia, apresentou dados preocupantes (VIGISAN, 2022).

Pensando nesse contexto, com a tentativa em diminuir os efei-
tos dos desperdícios e perdas alimentares, a rede de equipamentos 
públicos de apoio à produção, abastecimento e consumo de alimentos 
ligaram-se a uma ação estratégica da Política Nacional de Segurança 
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Alimentar e Nutricional (PNSAN), que tem por objetivo colaborar 
com diminuição dos números elevados de IA da população, bem como 
auxiliar na promoção ao acesso à alimentação adequada e saudável. 
Ressaltando que o direito à alimentação em tais padrões encontra-se 
no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, no rol dos direitos sociais (ALBUQUERQUE, 2009).

O primeiro Banco de Alimentos (BA) no Brasil surgiu em 1994, 
inicialmente chegou como uma experiência realizada pelo Serviço 
Social do Comércio (SESC), através do Programa Mesa/São Paulo, 
responsável por receber os excedentes de produção e comercialização 
de alimentos. O programa contava com a integração entre empresas, 
instituições sociais e voluntários e tinha como objetivo se unirem 
para combater o desperdício de alimentos e como consequência a 
diminuição da fome (NOVAES, 2008).

Três anos após a primeira experiência, tem em seu decorrer novas 
iniciativas de implantação de BA de origem não governamental. Em 
1997, o SESC deu início ao Programa de colheita urbana e, em 2000, 
o primeiro BA, oficialmente inaugurado, foi no Rio de Janeiro. Em 
2001 outro Banco teve sua inauguração em Fortaleza e em 2003 no 
Recife. No mesmo ano de 2003 os BA finalmente ganham proporções 
nacionais impulsionados pelo Mesa Brasil/ SESC, tomando proporções 
em todos os estados brasileiros (BELIK et al., 2012).

O BA é um programa sem fins lucrativos, que atua diretamente 
no combate à fome no país. A partir de doações de diferentes setores 
alimentícios, realizam o papel de captação e recepção de alimentos, 
em perfeito estado e direcionam à organizações da sociedade civil 
(OSC). As distribuições dessas doações para a população necessitada, 
ocorrem através do preparo de refeições saudáveis e saborosas ou no 
fornecimento dos alimentos recebidos (ANVISA, 2019). 

Muitas doações ofertadas ao BA são de supermercados, indús-
trias, atacadistas, produtores rurais e distribuidores de alimentos. 
Todo levantamento de doações além de proporcionar alimentos para 
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a população, também auxilia de forma sustentável na redução do 
desperdício de alimentos (OBA, 2018). 

Com uma equipe de gestores, técnicos e voluntários, o BA 
impulsiona a garantia de alimentos seguros. Um conjunto de guias 
práticos para diversos aspectos são utilizados para realizar essa triagem. 
A avaliação dos alimentos doados ao banco e o guia de boas práticas 
de manipulação de alimentos que são destinados à capacitação de 
manipuladores, são documentos presentes para o aprimoramento e 
garantia da SAN (BRASIL, 2018; ANVISA, 2019).

O BA é um equipamento de SAN e com suas ações edu-
cativas colaboram para a discussão e consolidação de escolhas e 
práticas de alimentação saudável. O BA pode atuar no território 
como um local de agregação e fortalecimento das entidades públi-
cas, privadas, de instituições doadoras e beneficiadas e da sociedade 
civil na busca da concretização do direito humano à alimentação 
adequada (DHAA) (BRASIL, 2020). 

Os BA visam por meio de arrecadações de alimentos ampa-
rar o abastecimento local de alimentos ao integrar-se com outros 
programas de SAN, como o Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) (PINHEIRO JÚNIOR, 2017).

Para colaborar no combate à fome no Brasil, em 2000, houve 
um grupo de empresas, sindicatos, entidades e grupos de serviços 
que se reuniram para criar o conselho de responsabilidade social e 
cidadania da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), o primeiro BA do Brasil, na cidade de Porto Alegre.

Sendo o BA uma organização da sociedade civil de interesse 
público, atuando como quem gerencia desperdícios, coordenando três 
tipos de operações, sendo elas coleta, armazenamento e distribuição 
qualificada dos alimentos as OSC. No período de 15 anos, os BA já 
recolheram e distribuíram cerca de 30 milhões de quilos de alimentos 
destinados à entidades carentes (BRASIL, 2015).
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O BA se constitui como um equipamento que contribui para a 
SAN atuando diretamente nos territórios por meio das OSC. Essas 
instituições repassam os alimentos recebidos pela ótica da carência de 
recursos da comunidade, sem controle e critérios pré-estabelecidos. 
Em estudo com as OSC beneficiadas por um BA de uma cidade na 
grande São Paulo, verificou-se a necessidade de capacitar essas insti-
tuições para a SAN (HEHNKE et al., 2021).

De modo geral, o objetivo deste estudo foi desenvolver um 
material didático para a capacitação das OSC e de seus líderes em 
SAN, quanto a higiene na manipulação dos alimentos, alimenta-
ção saudável, receitas de aproveitamento integral dos alimentos e 
orientação sobre horta doméstica. 

DESENVOLVIMENTO

Esse estudo é fruto de um projeto desenvolvido entre o Centro 
Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) e a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho de Itapecerica da 
Serra. A parceria teve início em 2017 com uma pesquisa que teve 
por objetivo verificar a percepção das OSC cadastradas no BA do 
município sobre o SAN. As OSC são entidades cadastradas no BA 
que retiram os alimentos e os distribuem à comunidade.  

Inicialmente partiu-se do levantamento bibliográfico dos mate-
riais educativos disponíveis sobre SAN e avaliá-los de acordo com 
as características do público-alvo, como escolaridade, condições de 
armazenamento dos alimentos retirados no BA para serem distri-
buídos, alimentos mais recebidos pelo BA, alimentos cultivados por 
moradores da região e participação das OSC em atividades sociais e 
educativas promovidas pelo BA.

Os resultados verificados na pesquisa em 2017, apontaram para 
a necessidade de capacitar as entidades cadastradas para a SAN. For-
mou-se um grupo de trabalho em 2021 composto por docentes, alunos 
da graduação em Nutrição e do Mestrado Profissional em Promoção 
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da Saúde do UNASP, além de nutricionista e setor de Marketing do 
município para planejamento e organização das ações.

Materiais educativos para a promoção da SAN devem ser cons-
truídos considerando o território como um campo estratégico para 
ações educativas, uma vez que que se caracteriza como um lugar de 
pertencimento onde um determinado grupo social realiza e compar-
tilha as práticas do dia a dia (BRASIL, 2018). 

Para o planejamento dessa ferramenta educativa verifi-
cou-se as condições sociais, econômicas, culturais assim como 
a existência de capacitações realizadas anteriormente pelo muni-
cípio sobre SAN ao grupo de OSC.

Nas reuniões com o grupo de trabalho foi possível verificar que 
a maioria dos OSC não havia participado de treinamentos sobre SAN 
e que eram representadas por pessoas com baixa escolaridade.

Dessa forma o grupo optou em desenvolver materiais ilustrados, 
lúdicos e que estivessem disponíveis fisicamente e em formato eletrônico 
para facilitar o acesso à informação. Além de elaborar o material educa-
tivo, organizou-se uma agenda de encontros presenciais com metodolo-
gias ativas para que os OSC pudessem ser envolvidos nessa capacitação.

Os materiais educativos foram formatados em quatro cartilhas 
divididas nos seguintes temas: Higiene na Manipulação dos Alimen-
tos, Alimentação Saudável, Receitas de Aproveitamento Integral dos 
Alimentos e Horta Doméstica. Na agenda de encontros presenciais foi 
previsto quatro horas de atividades para cada um dos temas, totalizando 
16h de capacitação dividida em grupo de 20 representantes das OSC. 

A construção desse material educativo permitiu um trabalho inte-
grado e intersetorial. Foram envolvidos o gestor público representado 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, 
uma Instituição de Ensino Privada e representantes da sociedade 
civil. As parcerias colaborativas e integradas com a participação dos 
diversos atores do território, permitem ações contextualizadas com a 
realidade local (BRASIL, 2018). 
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CONSIDERAÇÕES 

A capacitação em SAN das OSC possibilita padronizar condu-
tas por meio da prestação de serviços de qualidade para a população 
e redução da IA. As OSC desempenham papel fundamental para 
melhorar o acesso à alimentação de pessoas carentes. A implementa-
ção de materiais educativos adequados que auxiliem essas instituições 
para a SAN, poderá favorecer práticas apropriadas na manipula-
ção e cuidados com os alimentos. 

A presença dos BA nos diferentes territórios afirma sua função 
na diminuição do desperdício de alimentos e sua ação enquanto equi-
pamento promotor de SAN e de saúde na comunidade. 
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INTRODUÇÃO

Esse capítulo aborda um projeto de extensão que contemplou 
ações de educação em saúde para crianças intitulado “Educação em 
saúde para o público infantil através de materiais audiovisuais”, teve 
como objetivo propagar informações fundamentadas no conhecimento 
científico, com linguagem de fácil compreensão e adequada para o 
público infantil utilizando meios midiáticos27. 

A educação em saúde promove a qualidade de vida, ofertando 
conhecimento, orientações, informações que podem gerar mudanças 
de hábitos (COSTA et al., 2020). Mas, para que isso aconteça, se faz 
necessário utilizar meios que permitam ao indivíduo ter acesso às infor-
mações e as compreenderem para que possa fazer a tomada de decisão 
mais adequada com relação a sua saúde (GONÇALVES et al., 2020). 

Assim como o adulto, as crianças estão expostas e apresentam-se 
vulneráveis às doenças em curto, médio ou longo prazo, necessitando 
que ações de prevenção e promoção em saúde sejam realizadas com 
olhar voltado para elas (BUBADUÉ; SANTOS; FERREIRA, 2020). 

Considerando que as crianças possuem capacidade de pensar e 
expor suas percepções e considerações, elas são potentes componentes 

25 Graduanda em Enfermagem e bolsista do Programa de Extensão (UEMS).
 CV: http://lattes.cnpq.br/1410382934737499 
26  Doutorado em Educação (UFGD). Professora do Curso de Enfermagem e do Mestrado em Ensino 

em Saúde (UEMS). CV: http://lattes.cnpq.br/4972612744734071 
27 Esse projeto foi viabilizado pelo Programa Institucional de Bolsas de Extensão da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do sul (UEMS), executado de agosto de 2021 a julho de 2022, período de 
pandemia da COVID-19.

http://lattes.cnpq.br/1410382934737499
http://lattes.cnpq.br/4972612744734071
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de mudanças, tanto no presente quanto no futuro, a partir do que 
aprendem e julgam relevante na atualidade. Sendo assim, as ações 
educativas em saúde devem fazer parte da vida das crianças para que 
adquiram conhecimento de forma clara e lúdica, colaborando para 
com a qualidade de vida, o bem-estar, desenvolvimento e o cresci-
mento e, não obstante, viabilizando uma transição de comportamen-
tos, culminando na promoção da saúde nas suas diversas dimensões 
(BUBADUÉ; SANTOS; FERREIRA, 2020). 

Uma estratégia que vem sendo cada vez mais implementada é a 
utilização dos meios digitais, aplicativos de conversa ou de comparti-
lhamento de fotos e vídeos, como meios de propagação de informação 
sobre práticas educativas em saúde, sendo esta atividade eficiente dado 
seu exponencial alcance e a viabilidade das informações propagadas 
neste contexto (NETO et al., 2018). Entretanto, ações desenvol-
vidas no processo educacional em saúde devem ser amparadas no 
aporte científico, para garantir informações confiáveis, pois influen-
ciam no comportamento do indivíduo e pode gerar transformações 
sociais (CONCEIÇÃO, et al., 2020). 

Nesse trabalho buscou-se acompanhar os avanços tecnológicos 
e abarcar o público infantil pelos meios midiáticos como o Youtube, 
aplicativos de mensagens e redes sociais considerando a crescente 
utilização destas plataformas (NETO et al., 2018). A internet pro-
piciou uma nova relação das pessoas com as formas de propagação 
de informações, especialmente com a televisão que já foi o meio pri-
mordial para a obtenção de notícias por um longo tempo (MOURA; 
FREITAS, 2018). Além disso, permite a publicação dos mais diversos 
conteúdos, incluindo temáticas voltadas à educação, constituindo-se 
como uma ferramenta para aprendizagem.

Os componentes audiovisuais na educação, especialmente os 
símbolos e o lúdico, proporcionam um envolvimento emocional e 
um despertar da curiosidade, além da correlação da realidade com o 
que se expõe, tornando todo esse processo significativo, colaborando 
para o processo de ensino-aprendizagem. Quando estes aspectos são 
associados aos meios digitais, tem-se a construção de conhecimento 
em saúde disponível para visualização em qualquer local, graças à flexi-
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bilidade de horário para acesso, advindo da disponibilidade infindável 
dos materiais na internet (ARAÚJO et al., 2021). 

Trazer o ambiente virtual midiático para a propagação das infor-
mações de saúde foi fundamental, pois durante o desenvolvimento 
do projeto vivia-se a pandemia da Covid-19. Com distanciamento 
social, a disseminação de informações e realização de educação em 
saúde utilizando recursos tecnológicos tornou-se imprescindível. E, 
a internet é uma potente aliada neste processo.

DESENVOLVIMENTO

 Foram produzidos e publicados 11 vídeos educativos que foram 
fundamentados em artigos científicos e materiais desenvolvidos pelo 
Ministério da Saúde relacionados saúde da criança, prevenção, cresci-
mento e desenvolvimento. Para a escolha dos temas, além dos assuntos 
relacionados a Covid-19, levou-se em consideração sazonalidade 
das doenças, perfil epidemiológico do estado de Mato Grosso do 
Sul e as linhas de cuidado da atenção integral da saúde da criança 
e redução da mortalidade infantil presente na agenda de compro-
missos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade 
infantil de 2004 (BRASIL, 2004).

A cada mês um vídeo foi produzido utilizando a plataforma Powtoon 
e publicado na plataforma Youtube28, posteriormente foram compartilhados 
em aplicativos de mensagens e em redes sociais. Para a elaboração dos 
vídeos se adotou a sequência: pesquisa sobre o assunto a ser abordado, 
elaboração do roteiro, avaliação e considerações da orientadora sobre o 
roteiro, produção do áudio de cunho narrativo, desenvolvimento da ani-
mação que daria cor e movimento as informações a serem pautadas, junção 
do material em áudio e o vídeo para obtenção de um vídeo completo, 
nova avaliação da orientadora e conclusão do material para divulgação. 

Para atingir uma criança e ter sua atenção, é necessário um 
recurso didático com interação e fácil compreensão, sendo estes com-

28  Utilizou-se a página do Youtube do Projeto “Jalecando com elas”, um projeto de extensão maior, 
desenvolvido por docentes e discentes do Curso de Enfermagem da UEMS ao qual esse trabalho 
estava vinculado.
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ponentes fundamentais na elaboração dos vídeos, assim como aderir 
as etapas de “construção do roteiro, pré-produção, produção e edição” 
(CORDEIRO; ALMEIDA, 2012, p. 12). 

Os materiais audiovisuais tiveram cerca de três minutos cada 
um, tomando um formato curto, descomplicado e autêntico, com uma 
linguagem clara e sucinta ao abordar assuntos importantes em um con-
texto motivador e dinâmico. Pois, o ato de ensinar e de aprender vem 
sendo modulado nos últimos tempos, tanto pelos avanços tecnológicos 
quanto pelas novas exigências atreladas ao ensino e aprendizagem. O 
vídeo é uma multimídia capaz de alcançar uma ampla gama de indi-
víduos, sendo de fácil acesso e disseminação, principalmente, quando 
colocado em plataformas digitais (LIMA et al., 2019).

Quanto a periodicidade, foi publicado um vídeo por mês durante 
11 meses, os temas abordados foram: Volta às aulas; Boas práticas 
de higiene; Vacinas contra a Covid-19; Para brincar é necessário se 
alimentar; Higiene bucal; O frio e as doenças respiratórias; Cuidados 
contra a influenza; Dicas para o retorno às aulas; O lixo - um pro-
blema de todos; Cuidados contra a dengue; Ciclo de vida do aedes 
aegypti - o mosquito da dengue. 

Os vídeos com temas voltados para o retorno às aulas29, foram 
elaborados abarcando as boas práticas a serem adotadas pelos estudantes 
para a prevenção da Covid-19. Abordou a relevância da lavagem das 
mãos, a etiqueta respiratória, distanciamento social, não compartilha-
mento de objetos pessoais, uso constante de máscaras, dentre outras 
informações preconizadas para a proteção individual e coletiva, bus-
cando esclarecer e divulgar as principais iniciativas a serem executadas 
pelo público infantil neste novo contexto ao qual iriam estar inseridos, 
buscando minimizar a ansiedade, contrapondo-se a possíveis informa-
ções enganosas propagadas nas redes sociais (SOARES et al., 2021). 

Com relação às práticas de higiene30, o objetivo central foi sen-
sibilizar para a adoção das práticas básicas de higiene, a existência dos 

29  Endereço eletrônico dos vídeos “Volta às aulas” e “Dicas para o retorno às aulas”: https://youtu.be/
IMHNq1auLyE e https://youtu.be/KbiLYMV1nc0. 

30  Endereço eletrônico do vídeo “Boas práticas de higiene”: https://youtu.be/yjBPiwzkqZM. 

https://youtu.be/IMHNq1auLyE
https://youtu.be/IMHNq1auLyE
https://youtu.be/KbiLYMV1nc0
https://youtu.be/yjBPiwzkqZM
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microrganismos e sua relação com a disseminação de doenças, desta-
cando a importância da lavagem das mãos ao lanchar, ir ao banheiro, a 
higiene do meio em que se vive, dos alimentos, dentre outras medidas 
para manutenção da saúde (MORAIS et al., 2022). 

Ao tratar das vacinas contra a Covid-1931, a finalidade primordial 
era combater as Fake News que assolavam o país acerca desta temática, 
explicando para as crianças que as vacinas possuem confiabilidade 
confirmada, que tomá-las e incentivar seus colegas e familiares ao 
mesmo é benéfico a saúde de todos (GALHARDI et al, 2022). 

Ao abordar a alimentação e a higiene bucal32, foi considerada as 
orientações trazidas pela agenda de compromissos para a saúde integral 
da criança e redução da mortalidade infantil (BRASIL, 2004). Um dos 
vídeos abordou questões relacionadas a importância de se alimentar 
adequadamente, tanto em quantidade, quanto qualidade e variedade, 
fazendo uma alusão desta prática ao brincar, se alimentar adequada-
mente permitirá obter condicionamento físico para atividades recreati-
vas, abordando também questões sobre sobrepeso e obesidade infantil. O 
outro tratou da atenção à saúde bucal, para que compreendam a impor-
tância desta prática na saúde, explicando como fazer e a periodicidade, 
visando estimular o desenvolvimento do hábito de forma adequada. 

No tocante às doenças respiratórias e o frio33, o objetivo foi infor-
mar sobre o risco aumentado da ocorrência de doenças respiratórias 
durante este período, expondo então, como pode ser feito o manejo 
dos riscos associados ao possível acometimento do processo infeccioso, 
já que as mudanças climáticas e tudo que as acompanham estão em 
constante interação com o organismo humano, trazendo consigo 
processos indesejados de adoecimento (FANTE; ARMOND, 2016). 
Diante da relevância do tema e a sazonalidade foi elaborado outro 
vídeo abordando, especificamente, os cuidados contra a influenza34. 

Considerando o perfil epidemiológico do estado de Mato Grosso 
do Sul, onde a dengue necessita de atenção especial, foram produzi-
dos dois vídeos, um destacando as medidas de prevenção da doença 
31  Endereço eletrônico do vídeo “Vacinas contra a Covid-19”: https://youtu.be/GTp4DxRl97U. 
32  Endereço eletrônico dos vídeos “Para brincar é necessário se alimentar” e “Higiene bucal”: https://

youtu.be/9UzFrk7WWlE e https://youtu.be/tN8w21NZAUQ. 
33  Endereço eletrônico do vídeo “O frio e as doenças respiratórias”: https://youtu.be/YYz8LrwTj5g. 
34  Endereço eletrônico do vídeo “Cuidados contra a influenza”: https://youtu.be/RBLfSWGoli8. 

https://youtu.be/GTp4DxRl97U
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e outro o ciclo de vida do aedes aegypti35 para que a criança entenda 
o motivo das medidas de prevenção. Pois “tanto a dengue quanto a 
gripe representam problemas de saúde” e acometem tanto o público 
adulto como o infantil (CAVACA et al., 2020, p. 03). 

Um dos materiais audiovisuais produzidos foi direcionado a 
conscientização acerca do lixo36, foi um assunto escolhido diante da 
necessidade da consciência ambiental a ser desenvolvida desde a infân-
cia, destacando a importância de preservar o meio ambiente e com-
preender as problemáticas vinculadas ao processo de negligência do lixo, 
de sua produção e descarte inadequado (BARROS; RECENA, 2018). 

Reafirmando o fato de que a educação em saúde deve ser reali-
zada com afinco pelos acadêmicos e profissionais da saúde é pertinente 
afirmar que a correlação de mídias sociais com temáticas voltadas a 
prevenção de doenças e qualidade de vida é um mecanismo efetivo 
de propagação de informações, fazendo-se presente para a população, 
ao passo que “os campos da comunicação e da saúde sempre foram 
correlatos, por isso, é improvável articular a promoção da saúde sem 
o uso de meios de comunicação” (MELO et al., 2021, p. 5). 

Com o avanço da tecnologia, é possível observar o concomi-
tante fortalecimento das mídias sociais e o consumo em ascensão das 
informações propagadas por esta. Sendo assim, as modificações nas 
formas de propagação do conhecimento e da realização de educa-
ção em saúde, precisam evoluir ao passo da inserção das mesmas no 
cotidiano (LIMA et al., 2021). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento do projeto foi possível vivenciar o com-
ponente prático da educação em saúde através de cada fase da elabo-
ração dos vídeos abordando variadas temáticas, utilizando recursos 
tecnológicos e das mídias sociais.

35  Endereço eletrônico dos vídeos “Cuidados contra a dengue” e “Ciclo de vida do aedes aegypti - o 
mosquito da dengue”: https://youtu.be/fybGQlfpY1E e https://youtu.be/3EN9q-rcqJU 

36  Endereço eletrônico do vídeo “O lixo - um problema de todos”: https://youtu.be/tdAAuvYZDx0. 
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Diante do desafio de disponibilizar materiais audiovisuais 
de cunho educativo em saúde para crianças, desfrutando de estra-
tégias lúdicas, abordagem direta, linguagem coloquial e criati-
vidade, foi permitido desenvolver ao final, vídeos confiáveis, com 
fundamentação e credibilidade. 

O desenvolvimento desses vídeos para fins de educação em 
saúde mostrou-se ainda mais vantajoso por serem disponibilizados em 
tempos de distanciamento social, período em que muitas incertezas e 
informações equivocadas faziam-se presentes. O alcance dos vídeos 
através dos recursos digitais é indiscutível, além disso continuam 
disponíveis para todos que possuírem interesse. 

Por fim, ressalta-se que o desenvolvimento dos materiais audio-
visuais e sua divulgação por meio da internet mostrou-se válido, 
pois constitui-se uma forma simplificada e pertinente para divul-
gação de informações, contribuindo para demais ações realizadas 
no âmbito da educação em saúde.
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SABÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
CIÊNCIAS/QUÍMICA A FAVOR DA 
NOSSA SAÚDE

Janaina Farias de Ornellas37

Anny Carolina de Oliveira38

INTRODUÇÃO

Por conta do coronavírus SARS-CoV-2, descoberto no final de 
dezembro de 2019 na China, vivenciamos um contexto de Pandemia 
em que o mundo todo adotou medidas de prevenção, de combate e 
de cura da COVID-19, doença causada pelo vírus supracitado, que 
influenciou diretamente a vida e o cotidiano das pessoas justamente 
porque uma das vias para conter a disseminação e não saturar o sis-
tema de saúde, é o isolamento social. De acordo com a ciência, o iso-
lamento é uma medida eficiente para diminuir a curva de contágio, e 
com isso, conseguir atender com mais eficácia os pacientes infectados 
uma vez que, se houver um alto número de pacientes contagiados ao 
mesmo tempo, ocorre uma superlotação no sistema de saúde, levando 
a um colapso dessa área. Além disso, a ciência divulgou várias formas 
de prevenção. Uma delas está relacionada com a higiene das mãos, 
roupas, cabelo e das superfícies. Isso porque a transmissão acontece 
por exemplo por meio do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; 
tosse; catarro; objetos ou superfícies contaminadas, de uma pessoa 
infectada para outra. Assim sendo, algumas simples ações, como a 
devida lavagem das mãos ou cobrir a boca ao tossir e espirrar, auxiliam 
na prevenção (BRASIL, 2020, (s. p.]). 
37 Doutora em Ensino de Química (USP). Professora (UFTM). Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa 

sobre Formação de Professores e Ensino de Ciências (FORPEC).  
 CV: http://lattes.cnpq.br/2509143213211730 
38 Doutoranda em Educação (UFU). Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação de 

Professores e Ensino de Ciências (FORPEC). CV: http://lattes.cnpq.br/1115368400336654 

http://lattes.cnpq.br/2509143213211730
http://lattes.cnpq.br/2509143213211730
http://lattes.cnpq.br/1115368400336654
http://lattes.cnpq.br/1115368400336654
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Tendo em vista as recomendações de prevenção e o isolamento 
social, apresentamos uma proposta para as aulas de ciências com o 
tema Educação e Saúde a qual nomeamos “Sabão em tempos de 
pandemia: ciências/química a favor da nossa saúde”. Mais especifi-
camente, enunciamos uma proposta ao professor da educação básica 
para as aulas de ciências/química com seus educandos, seja nas aulas 
remotas, à distância, ou presenciais. Não é nossa intenção aqui discutir 
sobre as problemáticas que fazem parte das aulas remotas e à distân-
cia, visto que consideramos ser importante tal debate e que se deve 
ter um espaço específico para isso. Logo, nosso objetivo é apresentar 
uma proposta que tem como base uma experiência anterior onde rea-
lizamos a oficina “Química e Higiene” em que produzimos sabonete 
líquido com alunas do Ensino Fundamental II (EF), no contexto 
de um projeto de extensão39. Assim, com base nos dados da oficina, 
apresentamos um direcionamento sobre a ciência/química do sabão 
em favor à saúde no contexto da pandemia.

CONTEXTUALIZAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO 
CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

O termo Contextualização surgiu no ensino a partir da divul-
gação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM) (BRASIL, 
1999). Segundo este documento, contextualizar o conteúdo nas aulas 
significa basicamente assumir que todo conhecimento abarca uma 
relação entre sujeito e objeto. No referido documento, o termo con-
textualização também é apresentado como recurso em que se procura 
gerar um novo significado ao conhecimento escolar, permitindo ao 
estudante uma aprendizagem mais significativa (BRASIL, 1999). Já 
a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) reconhece a 
importância do termo contextualização e apresenta o conceito com 
respaldo nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
39  Maiores detalhes sobre a oficina realizada podem ser encontrados no artigo “Retratos de uma ação 

extensionista de química para meninas da Educação Básica”, publicado pelas autoras na Revista 
Brasileira de Extensão Universitária em 11 ago. 2020.
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Básica de 2010, uma vez que esta amplia e organiza o referido conceito 
como sendo “a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à 
pluralidade e à diversidade cultural resgatando e respeitando as várias 
manifestações de cada comunidade” (BRASIL, 2018, p. 11).

Considerando o exposto percebe-se que o conceito de contex-
tualização é amplo e abarca até hoje, muitos entendimentos. Lopes 
(2002) argumenta que isso ocorre pois o referido termo foi desen-
volvido pelo Ministério da Educação (MEC) por apropriação de 
múltiplos discursos curriculares, nacionais e internacionais, oriundos 
de contextos acadêmicos, oficiais e das agências multilaterais. Nesse 
sentido, a literatura aponta várias concepções sobre a contextualização 
e alguns estudiosos conseguiram sintetizá-las. Ainda que o termo não 
tenha tido sua origem nos documentos curriculares oficiais, é válido 
reconhecer que foi a partir deles que a contextualização foi difundida e 
começou a integrar discursos da comunidade científica, dos professores, 
bem como, dos autores de livros didáticos das diferentes disciplinas.

No caso da disciplina escolar química, encontramos na literatura 
pelo menos três estudos que mostram como o termo contextualiza-
ção foi sendo incorporado nos discursos dos professores de química 
(SANTOS; MORTIMER, 1999), por autores de livros didáticos 
(WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 2005) e também na elaboração 
de unidades didáticas com viés CTS (AKAHOSHI, 2012). Consi-
derando todos esses entendimentos, nossa proposta de desenvolver a 
ciência/química do sabão na perspectiva de promover a nossa saúde e 
a prevenção ao corona vírus se enquadra na perspectiva de descrição 
científica dos fatos e processos (AKAHOSHI, 2012) e tem como 
âncora a alfabetização científica.

A alfabetização científica (AC) vem sendo discutida e defen-
dida por muitos pesquisadores por tratar justamente de aspectos 
que são considerados essenciais para a formação do cidadão crítico 
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; SASSERON; CARVA-
LHO, 2011). Dentre eles, a literatura aponta que conhecer os con-
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ceitos e suas aplicações, a natureza da ciência e sua relação com a 
tecnologia, sociedade e ambiente são aspectos importantes para a 
formação em ciências. Sasseron e Carvalho (2011), identificaram três 
eixos estruturantes a respeito da AC, sendo i) Compreensão básica de 
termos, conhecimentos e conceitos fundamentais; ii) compreensão da 
natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam 
sua prática e iii) entendimento das relações existentes entre ciência, 
tecnologia, sociedade e meio ambiente.

Compreendemos que esses eixos dialogam com algumas das 
ideias de contextualização abordadas anteriormente, pois elas destacam 
a importância de um ensino significativo para o estudante, que tenha 
sentido e relação com sua realidade social. Outro ponto que vemos 
em comum entre elas é o objetivo em formar cidadãos críticos. Assim 
nossa proposta está delimitada, principalmente, pelo Eixo i da AC 
citado por Sasseron e Carvalho (2011), que considera a compreensão 
básica de termos que permitem desenvolver conhecimentos e conceitos 
fundamentais para compreender informações e situações do cotidiano. 
Essa compreensão é de extrema importância para o desenvolvimento 
da proposta visto que a pandemia mundial de coronavírus (SARS-
-CoV-2), agente causador da COVID-19, instiga a todos, e sabemos 
que os conhecimentos das ciências são fundamentais em momentos 
como este. Nesse sentido o tema Educação e Saúde faz-se necessário 
e entendemos que a escola é capaz de promover esse diálogo princi-
palmente através do ensino de ciências.

Cabe salientar que mencionar o cotidiano em nossas investigações 
no ensino de ciências requer alguns cuidados a fim de não cair em 
exemplificações simplistas, criando uma visão reducionista do estudo 
do cotidiano e por sua vez, promovendo um ensino vazio (WARTHA, 
SILVA, BEJARANO, 2013). É importante também destacar que a 
contextualização pode ser interligada com a interdisciplinaridade no 
que diz a respeito ao ensino de ciências. Entendemos que elas exer-
cem papéis importantes no processo de ensino-aprendizagem com o 
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objetivo de formar estudantes para o exercício consciente da cidada-
nia, atribuindo sentido aos conhecimentos e contribuindo para uma 
aprendizagem mais significativa (SANTOS, SCHNETZLER, 2010).

Zanon e Maldaner (2007) assumem que a interdisciplinaridade 
pode ser entendida como uma consequência natural da contextuali-
zação e vice e versa, ao relacionar saberes produzidos em diferentes 
espaços (escolares ou não) e em diferentes componentes curriculares. 
Sendo assim, contextualização e interdisciplinaridade se associam a 
partir do momento em que, ao se contextualizar determinado con-
teúdo, se utiliza a inter-relação entre conhecimentos diversos, novos 
e ou já estabelecidos, em prol de uma compreensão mais profunda e 
global. Entretanto, é possível que a interdisciplinaridade e a contex-
tualização sejam desenvolvidas de maneira independentes, sem que 
exista uma integração entre elas, dependendo do que será trabalhado, 
da forma e do objetivo esperado.

CAMINHO METODOLÓGICO: CONSTRUÇÃO DA 
PROPOSTA

A partir da experiência anterior em que trabalhamos a higiene e 
a química em uma oficina que fazia parte de um projeto de extensão e 
do novo contexto de pandemia, em que a higiene é uma das formas de 
prevenção ao corona vírus, a temática da proposta “Sabão em tempos 
de pandemia: ciências/química a favor da nossa saúde” foi o critério 
para buscar, no documento oficial curricular, quais seriam os conteúdos 
e também indicar as possíveis relações destes para ocorrer a interdisci-
plinaridade, promovendo assim um diálogo entre Educação e Saúde. 
Com isso, elaboramos o Quadro 1 que reúne as duas problematizações 
centrais com sugestões: de atividades práticas; de conteúdos de acordo 
com a proposta curricular do estado e a indicação de disciplinas (com-
ponentes curriculares) que podem dialogar/integrar os conhecimentos 
de forma interdisciplinar. Os objetivos foram retirados da proposta 
curricular estadual da Educação Básica e foram selecionados a partir 
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da leitura do documento oficial mediante nossa interpretação com 
relação à proposta “Sabão em tempos de pandemia: ciências/química 
a favor da nossa saúde”. Acreditamos que este exercício possa ser feito 
e inclusive modificado pelo professor.

Quadro 01 - Apresentação da proposta “Sabão em tempos de pandemia”

Problematização Objetivos Atividade Prática Sugestão para 
interdisciplinaridade

I) Pandemia e 
higiene: o que esses 
assuntos tem em 
comum?

O que são 
pandemia e 
higiene?
Existe química 
no produto de 
higiene?
De que forma 
a ciências/
química podem 
nos ajudar a 
viver melhor e 
saudável?

Identificar os 
conhecimentos químicos 
presentes em atividades 
do cotidiano.

Investigar quais 
são os produtos de 
higiene mais usados 
afim de analisar os 
rótulos dos produtos 
e classificá-los a partir 
dos estados físicos 
e das propriedades 
específicas.
Realizar o experimento 
sobre água dura para: 
observar seu efeito 
sobre os sabões; 
classificar a água da 
torneira e saber definir 
a dureza da água.

História e Geografia 
são componentes 
sugeridas para auxiliar 
na discussão a respeito 
do acesso (condições 
sócio econômicas) 
aos itens de Higiene; 
saneamento básico; 
investigação da 
composição do solo 
(da cidade/região), por 
exemplo.

Relacionar os estados 
físicos da matéria.

Identificar as propriedades 
específicas dos materiais.

Associar a importância da 
água às suas propriedades 
específicas, como, por 
exemplo, a presença de 
água no estado líquido à 
temperatura ambiente e 
como solvente.

II) Qual a relação 
entre sabão, 
álcool em gel e 
COVID-19?

Do que é feito o 
sabão?
Qual é a 
diferença entre 
o sabão e o 
sabonete?
Como o sabão 
o e sabonete 
limpam?
Porquê o ato de 
lavar as mãos 
com sabão inativa 
o vírus?

Identificar e caracterizar as 
partículas constituintes do 
átomo e sua organização.

Produzir sabonete 
líquido para observar: 
a composição da base 
para o sabonete, da 
essência e do corante 
e observar a espuma e 
suas características.
Investigar nas redes 
sociais e outras 
mídias o que tem sido 
divulgado a respeito 
do porque o sabão 
e o álcool em gel 
são recomendados 
para desinfecção 
e prevenção à 
COVID-19.

Biologia é uma das 
componentes sugeridas 
para auxiliar na 
discussão a respeito 
do vírus, composição 
da membrana, como 
ele se multiplica 
no organismo; a 
razão de usarmos 
máscaras, entre outras 
possibilidades.

Identificar e reconhecer, 
por meio de consulta 
à tabela periódica, 
elementos químicos e 
seus respectivos números 
atômicos e número de 
massa.

Reconhecer a ocorrência 
de uma reação química 
por meio de evidências.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

Salientamos que a finalidade dessa proposta tem como pressu-
posto os estudos de Gatti (2014) e Richetti (2018) em que as pesqui-
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sadoras indicam haver uma carência na formação dos licenciandos em 
pedagogia. Por isso, consideramos que nossa proposta pode ser uma 
fonte de inspiração aos colegas professores da educação básica, uma 
vez que esboça um diálogo possível entre ensino de ciências e saúde 
indicando atividades práticas de baixo custo e acessíveis. Não temos a 
pretensão de apresentar a proposta como algo fixo, rígido a ser fielmente 
seguido pelos colegas professores, mas sim, como um material que pode 
inspirá-los e auxiliá-los em suas aulas e, justamente por esse motivo, 
não delimita a quantidade de aulas necessárias para sua realização.

Concordamos com Ody e Longo (2018) que “a ciência é um 
conhecimento básico indispensável para aprender a viver e conviver, 
para nos conhecer e conhecer o outro” (ODY; LONGO, 2018, p. 440). 
E, nesse sentido, ao elegermos problematizações e atividades práticas 
como pilares dessa proposta estamos almejando que os educandos 
desenvolvam interesse pela ciência e em igual medida, que eles ela-
borem questões e predições, manuseiem equipamentos e materiais, 
registrem observações entre outras habilidades a fim de experimentar 
um trabalho prático nas aulas de ciências e que não necessariamente 
estejam vinculadas ao espaço físico do laboratório. Por isso, tomamos o 
cuidado de eleger atividades que estimulem as habilidades mencionadas 
e que estas possam ser desenvolvidas para além da escola possuir ou 
não o laboratório de ciências. Nessa perspectiva, apresentamos nossa 
proposta para os anos finais do EF tendo como base a AC e a contex-
tualização e com foco no binômio problematização e atividade prática.

Assim, tanto as problematizações como as atividades práticas 
são comuns a todas as séries e à medida que for avançando nos con-
teúdos vai se complexificando e acrescentando novas atividades e ou 
experimentos. Ou seja, o professor pode usar a proposta em todas as 
suas turmas, o que irá diferenciar é a forma de desenvolver o conteúdo 
nas diferentes séries. Assim, essa proposta compreende duas partes e 
segue um movimento espiralado com eixo no binômio problemati-
zação e a atividade prática. A seguir, comentaremos cada uma dessas 
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problematizações centrais apresentando sugestões para as aulas de 
ciências dos anos finais do EF, indicando atividades práticas, possíveis 
conteúdos e também sinalizando alguns componentes curriculares 
que entendemos que podem integrar conhecimentos no decorrer 
do desenvolvimento do assunto.

A Problematização Um tem como pergunta norteadora “Pan-
demia e a higiene: o que esses assuntos tem em comum?”. Indicamos 
iniciar um diálogo com os estudantes a partir dos questionamentos 
apresentados no Quadro 01. Neste sentido, o contexto da pandemia 
pode ser introduzido e juntamente com ele, fazer o levantamento 
do que eles sabem e o que eles ouviram falar a respeito da relação 
higiene, saúde e pandemia. Tal iniciativa tem como propósito atingir, 
na componente curricular Ciências, os seguintes objetivos: identificar 
os conhecimentos químicos presentes em atividades do cotidiano; 
identificar as propriedades específicas dos materiais e relacionar 
os estados físicos da matéria.

Após o levantamento das ideias prévias e da discussão preliminar 
com os discentes sugerimos encaminhar uma atividade prática a respeito 
dos produtos de higiene que são usados por eles. A ideia é fazer com 
que os educandos realizem uma investigação para saber quais são os 
produtos mais usados e indagá-los sobre as informações dos rótulos, 
os tipos de produtos que temos e o acesso a estes. Isso porque nosso 
interesse é que os discentes consigam identificar os conhecimentos 
químicos presentes em atividades do cotidiano e observar como temos 
acesso a esses itens de higiene e assim questionar o consumo desses 
materiais e se todos tem oportunidades de acesso a eles. Neste sentido, 
outras componentes curriculares como história e geografia podem 
integrar e agregar conhecimentos à discussão. 

A busca por identificar os itens de higiene que os estudantes 
tem acesso e a leitura dos rótulos são importantes para que o docente 
desenvolva os conteúdos de forma a introduzir no 6°; 7° ano e a partir 
do 8° ano aprofundar para consolidar no 9° ano. Essa mesma gradação 
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é proposta para identificar as propriedades específicas dos materiais e 
relacionar os estados físicos da matéria. Então, a partir da seleção dos 
produtos, os educandos podem fazer classificações a respeito dos dife-
rentes estados físicos da matéria, bem como, compreender as proprie-
dades de cada um e a relação dessas com a composição química destes. 
Também é importante que as conexões com a pandemia estejam sempre 
presentes nas falas e que sejam alertados para os cuidados pessoais 
assim como, cuidados necessários de armazenamento desses produtos.

Ainda nesse contexto de problematização acerca do questiona-
mento “Existe química no produto de higiene?” propomos a realização 
do experimento sobre água dura de Mól; Barbosa; Silva (1995). Os 
autores no artigo intitulado “Água dura em sabão mole” discutem 
e apresentam o experimento sobre o sabão e água dura a partir de 
materiais do nosso cotidiano. Com a realização dessa atividade o 
professor, se assim o desejar, pode integrar conhecimentos de outras 
componentes curriculares como geografia, que pode, a partir da inves-
tigação dos componentes do solo da região/cidade, identificar se este 
é solo rico em calcário, por exemplo.

As atividades de investigar quais são os produtos de higiene que 
usamos no cotidiano e do experimento da água dura, podem ser sinteti-
zadas com o questionamento: “De que forma a ciências/química podem 
nos ajudar a viver melhor e saudável?”. Os discentes podem realizar a 
síntese a partir de desenhos, narrativas, relatórios, ou até mesmo, podem 
elaborar pequenas ações/propostas para serem levadas aos familiares.

De forma geral ao final das atividades desta primeira parte, os 
estudantes devem ter oportunidade de utilizar corretamente e com-
preender palavras e frases relacionadas ao tema, como saúde; doença; 
higiene; pandemia; substância; mistura; estados físicos da matéria 
e propriedades dos materiais. 

A Problematização Dois tem também como foco a realização 
de duas atividades práticas: 1) produzir o sabonete líquido e 2) inves-
tigar nas redes sociais e outras mídias o que tem sido divulgado sobre 
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o sabão, o álcool em gel 70% e a relação destes ao COVID-19. Essas 
atividades tem como foco a pergunta norteadora “Qual a relação entre 
sabão, álcool em gel 70% e COVID-19?”.

A primeira atividade prevê a produção do sabonete líquido 
(MÜNCHEN, 2012), a partir de uma base própria que pode ser 
adquirida em lojas/departamentos específicos. Essa atividade tem como 
ponto de partida a pergunta: “Do que é feito o sabão?”. Para isso, o 
professor deve convidar os educandos a pensar de forma microscópica, 
a fim de levá-los a imaginar do que é feita/composta a base para o 
sabonete, a essência e o corante. Tal iniciativa tem como propósito levar 
os discentes a i) Identificar e caracterizar as partículas constituintes 
do átomo e sua organização e ii) Identificar e reconhecer, por meio 
de consulta à tabela periódica, elementos químicos e seus respectivos 
números atômicos e número de massa. Além disso, ao produzir o 
sabonete líquido os estudantes devem: iii) observar como se forma a 
espuma e quais são suas características.

A partir disso, o educador pode conduzir a discussão propondo 
a seguinte pergunta: “Qual é a diferença entre o sabão e o sabonete?”. 
Esta pergunta tem como foco refletir sobre a composição e forma de 
uso do sabão e do sabonete, visto que os dois fazem espuma e limpam. 
Neste sentido, a turma deve pensar quais são as semelhanças e diferen-
ças entre eles. Assim, o professor pode integrar conhecimentos com 
outras disciplinas, como a biologia, a fim de desenvolver o conceito 
de hábitos de higiene e saúde pessoal. E, aproveitando esse contexto, 
cabe apresentar um novo questionamento: “Como o sabão o e sabo-
nete limpam?”. Dessa maneira, os estudantes podem propor imagens 
ou argumentos de como eles compreendem microscopicamente esse 
processo de limpeza. Assim, o docente pode introduzir conceitos 
como de micela; hidrofílico e hidrofóbico, por exemplo, de forma a 
contribuir para a ampliação do vocabulário dos alunos. Aproveitando 
essa introdução a turma deve ser levada a refletir sobre “Porquê o 
ato de lavar as mãos com sabão inativa o vírus?”. Juntamente com 
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essa reflexão, o álcool em gel 70% deve ser considerado, visto que ele 
também foi usado como uma alternativa para situações onde não há 
como lavar as mãos com água e sabão/sabonete. 

Ao trabalhar com os educandos do que é feito o álcool em gel, 
o educador pode ainda retomar os conceitos desenvolvidos na parte 
I (saúde; doença; higiene; pandemia; substância; mistura; estados 
físicos da matéria e propriedades dos materiais) e ainda introduzir o 
conceito de diluição e concentração. Torna-se válido também aler-
tá-los que o álcool em gel 70% é um produto altamente inflamável e 
que deve ser usado com muito cuidado e atenção, pois foi observado 
que queimaduras de crianças, e até mesmo de adultos, aumentaram 
devido ao uso inadequado do produto (CAINELLI; JUNIOR, 2020). 
Ao final desse processo os estudantes devem ser capazes também de 
reconhecer a ocorrência de uma reação química por meio de evidências. 
Para concluir essa primeira atividade da parte II, os educandos podem 
confeccionar cartazes; resumos ilustrativos; história em quadrinhos e 
ou pequenos vídeos relatando a razão/motivo do sabão, sabonete e o 
álcool em gel 70% inativarem o vírus ou ainda, podem eleger algum 
conceito de interesse, que lhes chamou mais atenção, para produzir um 
conteúdo a ser divulgado para a família e ou para comunidade escolar.

Para finalizar, sugerimos que os estudantes investiguem nas 
redes sociais e outras mídias o que tem sido divulgado a respeito do 
porque o sabão e o álcool em gel são recomendados para desinfecção 
e prevenção à COVID-19, a fim de comparar as informações que 
têm sido amplamente divulgadas e disseminadas com aquelas que eles 
debateram junto com seu professor. Essa atividade tem como princípio 
atingir dois objetivos: 1) observar que nem toda a informação dispo-
nível na internet, redes sociais e outras mídias são fontes seguras e 2) 
desenvolver nos estudantes senso crítico e reflexivo para que possam 
ter autonomia e também auxiliar sua família (e ou quem estiver a sua 
volta). Acreditamos que saber identificar que uma informação é inade-
quada e ou falsa nos tempos atuais (inclusive de pandemia) é também 
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uma tarefa da educação, uma vez que o desenvolvimento dos conteú-
dos escolares nas diferentes áreas são fundamentais para combater a 
desinformação e para promover criticidade e a autonomia do sujeito.

De forma geral, ao final das atividades desta segunda parte, os 
educandos devem compreender e utilizar corretamente palavras e frases 
relacionadas a elementos químicos; evidências de reações químicas; 
desinfecção e formas adequadas de prevenção da COVID-19.

REFLEXÕES FINAIS

O referido capítulo teve como objetivo apresentar uma proposta 
com o tema Educação e Saúde pois entendemos que é uma necessidade 
atual compreender como podemos nos prevenir e combater o corona-
vírus SARS-CoV-2. Nesse sentido, vemos que a escola, sobretudo as 
aulas de ciências, são fontes seguras de conhecimento e estas podem 
promover esse diálogo. Acreditamos que as aulas de Ciências/Quí-
mica por meio da proposta relatada “Sabão em tempos de pandemia: 
ciências/química a favor da nossa saúde” podem inspirar os colegas 
professores da educação básica. 

Foi nesse sentido que, ao estruturarmos a proposta com base 
em experiências anteriores dentro da temática, indicamos problema-
tizações e atividades práticas de baixo custo e acessíveis, uma vez que 
as atividades práticas foram eleitas como as mais interessantes da 
oficina. Retomamos aqui que não é nossa pretensão fixar a proposta 
tal como foi apresentada como algo a ser fielmente seguido pelos 
colegas professores. Pelo contrário, estamos sugerindo ideias para o 
desenvolvimento das aulas de ciências/química partindo do pressuposto 
que estamos auxiliando o trabalho do professor dos anos finais do EF. 
Assim, esse material é uma proposta para inspirá-los e auxiliá-los nas 
aulas, sejam remotas ou presenciais.

Consideramos que a referida proposta pode ser trabalhada sob 
diversas formas seja como Sequência de Ensino Investigativa (SEI) 
(MORAES; CARVALHO, 2018), ou como Sequência Didática 
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(SOUZA; CARVALHO; SOUZA, 2018), a escolha fica a critério 
do educador. Ainda vislumbramos a possibilidade de incluir discus-
sões sobre as interfaces entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) 
(RICHETTI, 2018) nas atividades práticas mencionadas. Essas possi-
bilidades são frutíferas e todas respeitam a fundamentação da posposta 
de ter como base a AC e a contextualização.

Por fim, expressamos que a proposta “Sabão em tempos de 
pandemia: ciências/química a favor da nossa saúde” tem como moti-
vação os resultados de uma experiência anterior em que oferecemos 
uma oficina com o tema “Química e Higiene” para estudantes do 
EF II em que esta serviu de base para que pudéssemos, mediante 
os resultados obtidos, reestruturar e readequar as problematizações 
e atividades para contemplar as demandas/desafios que vivenciamos 
devido a pandemia. Acreditamos que, assim como a oficina realizada 
ajudou a despertar o interesse pela ciência e despertou o desejo de 
trabalhar na escola atividades práticas, esta proposta também pode 
despertar esses mesmos interesses e desejos. Enfim, esperamos que 
nossa proposta possa fomentar um planejamento dinâmico às aulas 
de ciências, e em igual medida, ampliar a divulgação da ciência tão 
relegada a segundo plano em nosso país.
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INTRODUÇÃO

A proposta delineada nesse capítulo é fruto de uma parceria 
pactuada inicialmente com a Secretaria Municipal de Educação (SME) 
de Itapecerica da Serra em seus desafios de enfrentamento da realidade 
educacional no período pós-pandemia. Construiu-se, a partir dessa 
necessidade, uma parceria entre a SME e os Mestrados Profissionais 
em Promoção da Saúde e Educação do Centro Universitário Adven-
tista de São Paulo (UNASP). Após vários encontros de planejamento 
com o Secretário de Educação e Assessorias Especiais da Educação no 
município, foi elaborada a primeira versão de um Projeto de Extensão 
Universitária entre a SME e o UNASP denominado Potências do Cui-
dado na Educação. Das necessidades advindas dos encontros do Projeto 
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de Extensão Universitária, foi elaborada uma proposta de pesquisa que 
se encontra em andamento denominada PAESAGEM - Programa de 
Apoio ao Ensino em Ambientes Saudáveis de Aprendizagem.

A pandemia do Covid 19 ao longo de dois anos fragilizou 
diferentes agentes educacionais que, a partir de março de 2020, foram 
abruptamente afastados do ambiente escolar para suas casas. Nesse 
período, a escola precisou se reinventar em curto espaço de tempo 
para o enfrentamento dos desafios educacionais de crianças e jovens 
nos ambientes digitais. O isolamento social desencadeou também 
barreiras físicas, emocionais e sociais para adultos, adolescentes e 
crianças. A paulatina volta presencial à escola, o ensino híbrido, o aten-
dimento personalizado aos estudantes, a luta para garantir o domínio 
de competências e habilidades essenciais fez da tarefa educacional um 
empreendimento complexo e exigente para todos os envolvidos no 
processo. As necessidades da Secretaria Municipal de Educação em 
Itapecerica da Serra não divergem desse contexto pandêmico. Dessa 
forma, passamos a problematizar o cenário da promoção da saúde, a 
ambiência saudável necessária aos processos ensino-aprendizagem e o 
suporte à saúde mental e integral da equipe gestora para o equilibrado 
enfrentamento dos desafios educacionais vigentes.

O marco conceitual da promoção da saúde é embasado em 
um forte movimento internacionalista. Por este referencial, o pro-
cesso saúde-doença adquiriu configuração ampliada, sendo entendido 
como fruto da convergência de determinantes sociais, econômicos, 
políticos e culturais que vão além das questões biológicas, gené-
ticas e ambientais (BUSS, 2000).

A promoção da saúde é uma forma de pensar e trabalhar que con-
sidera fundamental fornecer os meios para que, ao longo da vida, dife-
rentes grupos da nossa sociedade sejam capazes de fomentar ações de 
saúde mais do que remediar doenças. Isso pode ser viabilizado por meio 
de escolas, famílias, locais de trabalho e da esfera comunitária, no sentido 
de que haja uma participação ativa por parte de organizações profissio-
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nais, comerciais e filantrópicas, orientadas tanto para o exterior como 
para o interior das próprias instituições (WHO/OTTAWA, 1986).

A promoção da saúde refere-se a um modelo de atenção à saúde 
que vai além da assistência médico curativa, resgatando a concepção 
de saúde como produção social e resultado de relações de distintas 
naturezas: econômicas, políticas, organizacionais, ideológicas, culturais 
e cognitivas (SICOLI e NASCIMENTO, 2003). Baseia-se numa 
concepção de saúde que não a restringe à ausência de doença, mas 
que é capaz de atuar sobre seus determinantes, incidindo sobre as 
condições de vida da população.

São definidos como seus princípios norteadores:

[...] (1) envolve a população como um todo, no contexto 
de vida diário, mais do que afocalização nas pessoas em 
risco de ser acometido por uma doença especifica; (2) é 
dirigida para a ação sobre os determinantes ou causa-
lidade social, econômica, cultural, política e ambiental 
da saúde; (3) combina métodos e abordagens diversas, 
porém complementares; (4) objetiva particularmente a 
efetiva e concreta participação social; (5) basicamente 
uma atividade do campo social e da saúde e não somente 
serviçode saúde (WESTPHAL, 2006, p. 289).

As ações de promoção da saúde concretizam-se em diversos 
espaços e órgãos definidores de políticas, sobretudo nos espaços sociais 
onde vivem as pessoas. As cidades, os ambientes de trabalho e as escolas 
são os locais onde essas ações têm sido propostas, ao fortalecer a ação 
e o protagonismo do nível local e incentivar a intersetorialidade e a 
participação social (AKERMAN et al, 2002).

Diante da compreensão que a promoção da saúde no ambiente 
escolar deve ser realizada por todos os atores sociais da comunidade 
escolar (alunos, professores, pais, funcionários e direção) e por todas 
as pessoas que vivem no entorno escolar, uma Escola Promotora de 
Saúde tem o propósito de contribuir para o desenvolvimento das 
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potencialidades físicas, psíquicas e sociais dos escolares da educação 
básica. Isto dado a partir de ações pedagógicas de prevenção e promo-
ção da saúde, bem como por ações de conservação do meio ambiente, 
sempre dirigidas à comunidade (PELICIONI e TORRES, 1999).

Essa forma de pensar e trabalhar busca caminhos para esti-
mular, encorajar, empoderar pessoas e comunidades para um estilo 
de vida mais saudável para si, para os outros e para o meio ambiente. 
Sendo assim, podemos questionar: que caminhos encontraremos 
para encorajar os agentes educacionais e seu entorno na construção 
de espaços promotores de saúde?

Em um projeto pautado por ações de participação social, os dife-
rentes agentes da educação serão envolvidos no processo de análise e 
seleção de prioridades, tomada de decisões, implementação e avaliação 
dos resultados. Falar em modelos participativos implica assumir que os 
indivíduos e as comunidades, ou seja, os professores e gestores têm o 
direito de se autogerirem para o cuidado. Isto tendo consciência de que, 
para que isso aconteça, todos os participantes devem ser encorajados 
e fortalecidos em condições eqüitativas, capacidade e possibilidade 
de ser parte ativa nos processos de promoção da saúde no dia a dia.

A ideia de que a Escola é lócus privilegiado para trabalhar a 
saúde não é nova. De acordo com cada época histórica, diferentes 
paradigmas de saúde e de doença são construídos, o que levam à 
novas formas de atuação. Como espaços de convivência e formação de 
crianças e jovens, ambientes escolares são um excelente cenário para 
a promoção da saúde, o que deve partir de uma visão integral, multi-
disciplinar do ser humano, considerando as pessoas em seu contexto 
familiar, comunitário e social (IERVOLINO, 2000).

A escola é uma das principais instituições sociais, criada para 
influenciar e cuidar do desenvolvimento cognitivo e social de crian-
ças e adolescentes. Nas últimas décadas, a escola tem sido desafiada 
a repensar a abrangência e significado de suas ações de cuidado, uma 
vez que inúmeras questões sociais atravessam o cotidiano escolar, 
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influenciando o acesso às oportunidades educacionais e os resultados 
de aprendizagem. Até 2030, as Nações Unidas definiram como um 
dos seus objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS 4 – edu-
cação de qualidade) “assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos”. No detalhamento das submetas para que esse objetivo 
audacioso seja alcançado, fica clara a necessidade de garantir ambientes 
de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes – ou seja, 
espaços para o desenvolvimento adequado da saúde, aprendizagem e 
bem-estar psicossocial (WHO, 2016).

Um movimento chamado “escolas promotoras da saúde”, advindo 
do campo da saúde coletiva, defende que as escolas são ambientes 
ideais para o cuidado integral da saúde, potencializando os recur-
sos de saúde dos alunos e beneficiando seu desempenho acadê-
mico (IPPOLITO-SHEPHERD, 2006).

Em 2011, foi publicado o relatório Grandes Desafios na Inicia-
tiva Global de Saúde Mental (GCGMHI) (COLLINS et al., 2011) 
que definiram as prioridades em saúde mental nos próximos 10 anos. 
O documento enfatizou a importância de uma visão longitudinal da 
saúde, uma vez que muitos transtornos de saúde mental começam 
na infância e exigem uma abordagem mais ecológica, com base na 
comunidade, como o trabalho com escolas e famílias.

Os transtornos mentais compreendem um leque de entidades 
clínicas de diferentes graus de gravidade; tais condições precisam ser 
identificadas precocemente e tratadas – idealmente – antes de assu-
mirem a sua forma sindrômica e crônica. Uma forma de abordar as 
questões de saúde mental é por meio de estratégias de prevenção e 
promoção, algo como identificar precocemente eventos ou situações 
difíceis para os diferentes participantes da comunidade escolar.

Resultados de um estudo americano que entrevistou 1.500 famí-
lias atestam relatos de crianças entediadas (52%), preocupadas (49%), 
ansiosas (27%) e infelizes (22%) durante a quarentena (COVID-19, 
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2020). Já no contexto brasileiro, outra pesquisa avaliou 350 crianças de 
6 a 12 anos com indicado aumento da agitação (35,7%), agressividade 
(17,5%), ansiedade (52,3%), desânimo (22,1%), irritabilidade (41,9%) e 
medo (23,2%) decorrentes do cenário pandêmico (PAIVA et al 2020).

 A questão da saúde mental nas escolas não atinge somente 
o corpo discente, mas também os profissionais da educação. Várias 
pesquisas têm apontado para o adoecimento mental e a crescente falta 
de interesse dos professores em sua prática cotidiana (Diehl & Marin, 
2016). Um quadro de profissionais da educação motivados e compro-
metidos com o seu trabalho é fundamental para o desenvolvimento 
de um ambiente saudável de aprendizagem. O bem-estar docente 
é um processo dinâmico, construído durante a vivência profissional 
e que ocorre na intersecção de duas dimensões: uma objetiva (que 
abarca aspectos socioeconômicos, relacionais, da atividade laboral e 
infraestruturais do ambiente de trabalho) e outra subjetiva (relacionada 
à formação, ao projeto de vida, às necessidades e às expectativas do 
professor) (REBOLO & CONSTANTINO, 2020).

DESENVOLVIMENTO

Após a construção de uma homogeneidade teórica, respeitando 
a diversidade de cada território, cada escola irá construir seu próprio 
grupo de trabalho (GT). Serão convidados a participar atores-chave 
de cada contexto; eles trabalharão na construção de um GT, agru-
pados por contexto, para melhor conhecimento de seu território de 
ação. A concepção de território aqui considera mais do que aspectos 
físicos: a centralidade está nos sujeitos que compões esse território, 
com suas crenças, dificuldades e potencialidades. É no território que 
as estratégias de entornos se constroem e se inter-relacionam. É mais 
do que apenas um geográfico, mas sim como um espaço de interações 
de diferentes atores com características distintas.

A proposta é de construção de uma rota de trabalho com noção 
de continuidade, em constante movimento ditado pela dinâmica do 
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território. Esta estratégia está fortemente relacionada ao princípio 
da participação social, que também se conecta ao fortalecimento da 
ação comunitária e ao empoderamento coletivo, pois é necessário 
que a comunidade escolar se torne capaz de exercer controle sobre 
os determinantes da saúde. O empoderamento relaciona-se ao reco-
nhecimento de que os indivíduos e as comunidades têm o direito e 
são potencialmente capazes de assumir o poder de interferir para 
melhorar suas condições de vida.

A promoção da saúde nos diferentes ambientes profissionais 
se constrói por meio da participação ativa de todos os envolvidos. O 
delineamento dos contatos e necessidades educacionais em contexto 
junto a SME de Itapecerica da Serra fez com que emergisse em campo 
a seguinte pergunta de pesquisa: em que medida um processo de par-
ceria entre profissionais da escola e acadêmicos das áreas da saúde e 
educação permite conhecer e promover processos de desenvolvimento 
profissional que articulem formação continuada, saúde mental e bem-
-estar no contexto escolar? Assim, tem-se por objetivo analisar fatores 
de risco e proteção do contexto escolar a fim de construir, de maneira 
participativa, um plano de ações voltado para a promoção do bem-estar 
e empoderamento da comunidade escolar. Tendo em vista o desafio de 
construir estratégias metodológicas e formativas que permitam ofe-
recer respostas ao problema de investigação, a pesquisa será realizada 
numa escola da Rede Municipal de Educação de Itapecerica da Serra 
e foi delineada em três fases, sendo elas (1) Fase I, de Articulação e 
pactuação inicial com o campo de pesquisa; (2) Fase II, de Construção 
participativa de uma proposta de formação integrada; e (3) Fase III, 
de Implementação e avaliação da proposta de formação integrada:
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 Fonte: Construído pelos autores.

A amostra de participantes que estará envolvida na etapa 
de construção dos planos de saúde mental está estimada inicial-
mente em 150 gestores educacionais e seus respectivos professores e 
alunos que aderirem à proposta.

Em consonância com as estratégias de Pesquisa-Ação, a 
participação da escola envolverá:

• as interações entre os atores da comunidade escolar 
que compõe o Grupo de Trabalho (GT) como fonte 
de informações e aprendizagens;

• a construção de cenários promotores das potências 
de cuidado, que irão definir e redefinir práticas de 
gestão buscando articular saúde e bem-estar no con-
texto escolar; 

• a negociação de processos, de conteúdos e de dinâmicas. 

A pesquisa envolverá todas as escolas que aderirem ao projeto, 
que se desdobrará em três fases nas quais os participantes da escola 
– por meio de um grupo de trabalho – vão planejar e implementar 
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ações que articulem saúde e bem-estar durante o processo. Estes irão 
tanto monitorar como avaliar os resultados dessas ações.

O encontro de sensibilização inicial ocorreu por meio de um 
convite aos gestores das Escolas Municipais de Itapecerica da Serra 
para comparecerem ao auditório central do Centro Universitário 
Adventista de Ensino (UNASP), que tinha como título “Potências 
do Cuidado na Educação”: venha dialogar conosco! A abertura con-
tou com a presença dos diretores do UNASP, prefeito e secretário de 
educação de Itapecerica da Serra e gestores educacionais. Em meio 
às boas-vindas com a celebração da parceria município-universidade 
(feita por meio dos Mestrados) com a contação de história, a palestra 
e dinâmica, a acolhida aos profissionais da educação ocorreu repleta de 
significado e beleza. Cada fita colorida recebida pelo profissional acom-
panhou a escrita de um termo que apontasse para o futuro de nossas 
escolas, o que, ao final, compôs uma guirlanda com a participação de 
todos. As palavras mais incidentes pelo grupo foram ESPERANÇA, 
APRENDIZADO e BEM-ESTAR, que podem ser analisadas no 
Quadro e Nuvem de Palavras a seguir:

Quadro 1: Termos mais incidentes pelos gestores para indicar a continuidade dos 
trabalhos e da vida no período pós pandemia
Esperança 17
Aprendizado/conhecimento 17
Saúde, Bem Estar e Cuidado emocional 17
Melhorar na vida/atingir sonhos e objetivos  8
Amor  7
Evolução profissional 7
Superação dificuldades pandemia/resiliência  6
Paz 5

Fonte: Acervo dos autores.
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Imagem 1: Nuvem de Palavras: O que espero na escola e na vida após a pandemia

Fonte: acervo dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto segue com a discussão de desafios e potências des-
cobertos e vivenciados na pandemia. Com a construção participativa 
de um Grupo de Trabalho (GT) diversificado em cada escola com 
representantes dos diferentes setores dentro da unidade educacional e 
também da comunidade, do entorno de cada escola, o programa cresce 
especialmente com um melhor conhecimento de cada território. Na 
sequência, cada Grupo de Trabalho construirá um pequeno Plano de 
Ação que será colocado em prática em curto espaço de tempo, bem 
como ações a médio e longo prazo para que sejam desenvolvidas com 
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o apoio das parcerias interprofissionais e intersetoriais locais. Todos 
esses processos levarão em consideração o acompanhamento, suporte e 
avaliação do comitê central de professores, estudantes e pesquisadores.

Imagem 2: Gestores no trabalho com a Promoção da Saúde na Escola e a Guirlanda 
de Expectativas para o Projeto introduzido 

Fonte: acervo dos autores.

O fortalecimento e encorajamento da comunidade escolar para 
o reconhecimento de suas potencialidades e possibilidades de avanço 
é essencial para o protagonismo. Promover saúde no espaço escolar é 
também chave para o envolvimento cidadão de todos e de cada um. 
Afinal, todos nós somos cuidadores da vida!



92

REFERÊNCIAS

AKERMAN, RM; BOGUS, CM; WESTPHAL, MF; BICHIR, A; PEDROSO, ML. 
Avaliação em Promoção da Saúde: foco no município saudável. Revista de Saúde Pública, 
vol. 35, n.5, pp. 638-646, 2002.

BUSS, P. Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Ciência & Saúde Coletiva. v.5, n.1, 
pp.163-177. 

COLLINS, PY; PATEL, V; JOESTL, SS; MARCH, D; NSEL, TR; DAARR, AS; Scien-
tific Advisory Board and the Executive Committee of the Grand Challenges on Global 
Mental Health, 2011 Jul 6;475(7354):27-30. doi: 10.1038/475027a. 

COVID-19: 2 in 3 Parents in the U.S. Worry about Their Child’s Emotional and Mental 
Well-being. Save the Children. 2020. Available online: https://www.savethechildren.net/
news/covid-19-2-3-parents-us-worry-about-their-child%E2%80%99s-emotional-mental-
-well-being/ (accessed on 31 May 2022).

IERVOLINO, SA. Escola Promotora da Saúde: um projeto de qualidade de vida, 2000. 
Dissertação (Mestrado em Serviços de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2000). Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 
doi:10.11606/D.6.2000.tde-01072006-211720. Acesso em: 20 set. 2022.

IPPOLITO-SHEPERD J. Escolas Promotoras de Saúde Fortalecimento da Iniciativa 
Regional. Estratégias e linhas de ação 2003-2012. Washington: Organização Pan-americana 
de Saúde (OPAS); 2006.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS/WHO). Carta de Ottawa para 
laPromoción de laSalud. Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 
[Internet]. 21 de novembro de 1986; Ottawa, Ontário, Canadá. Genebra: OMS; 1986.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS/WHO). Declaración de Shanghai 
sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [Internet]. 9a 
Conferência Global de Promoção da Saúde; 21 a 24 de novembro de 2016; Genebra: OMS; 
2016. Disponível em espanhol em: https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/
shanghai-declaration/es/

PAIVA, ED et al. Child behavior during the social distancing in the COVID-19 pandemic. 
Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2021; 74(Suppl 1): e20200762. https://doi.
org/10.1590/0034-7167-2020-0762. 

PELICIONI, MCF; TORRES, AL. A Escola Promotora de Saúde. EColeções FSP/USP. 
Acesso em 20 setembro de 2022, htttps://colecoes.aguia.usp.br/fsp/items/show/2405.

REBOLO, Flavinês e CONSTANTINO, Michel. ESCALA DE BEM ESTAR DOCENTE 
(EBED): DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO. Cadernos de Pesquisa [online]. 
2020, v. 50, n. 176 [Acessado 22 Março 2022], pp. 444_460. Disponível em: &lt; https://
doi.org/10.1590/198053146531&gt;.Epub 07 Set 2020. ISSN 1980-5314. https://doi.
org/10.1590/198053146531.

SÍCOLI, JL; NASCIMENTO, PR. Promoção de Saúde: concepções, princípios e operacio-
nalização. Interface - Comunic, Saúde, Educ, v7, n12, p.101-22, fev 2003.

WESTPHAL, Márcia Faria. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Tratado de saúde 
coletiva; Organizadores Gastão Wagner de Sousa Campos [et al.]. São Paulo: HUCITEC/ 
FIOCRUZ, 2006.

https://www.savethechildren.net/news/covid-19-2-3-parents-us-worry-about-their-child%E2%80%99s-emotional-mental-well-being/
https://www.savethechildren.net/news/covid-19-2-3-parents-us-worry-about-their-child%E2%80%99s-emotional-mental-well-being/
https://www.savethechildren.net/news/covid-19-2-3-parents-us-worry-about-their-child%E2%80%99s-emotional-mental-well-being/


93

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO AO 
BULLYING EM CONTEXTO ESCOLAR: 
REVISÃO INTEGRATIVA
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Mariana Lessa de Castro49

Mauro Muszkat50

INTRODUÇÃO 

Atualmente o bullying é considerado um problema de saúde 
pública mundial (PIGOZI; MACHADO, 2015) que pode causar efei-
tos prejudiciais em longo prazo (WILLIAMS et al., 2011). Apesar de 
não ser o único ambiente em que é praticado, a escola tende a ser o lugar 
com maior incidência dessa prática, tornando-se muitas vezes insalubre 
para o desenvolvimento das crianças e adolescentes que a frequentam. 

De acordo com a Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015 
(BRASIL, 2015) o bullying é considerado uma prática de intimida-
ção sistemática, isto é, repetitiva e intencional, caracterizada por atos 
de violência física e/ou psicológica visando intimidar ou até mesmo 
agredir uma ou mais pessoas. É traço do bullying conter uma relação de 
desequilíbrio (físico, emocional ou social) entre o agressor e a vítima.

A diferença do bullying para as demais práticas de agressões que 
acontecem é justamente seu caráter sistemático, quando as intimida-
ções e violências físicas e psicológicas se tornam práticas habituais, 

48 Doutorado em Educação e Saúde na Infância e Adolescência (UNIFESP). Laboratório de Neuro-
modulação e Desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e 
Adolescência (UNIFESP). CV: http://lattes.cnpq.br/1818856006279265

49 Mestra em Educação e Saúde na Infância e Adolescência (UNIFESP). Laboratório de Neuromodulação 
e Desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência 
(UNIFESP). CV: http://lattes.cnpq.br/8099160442901706

50 Doutorado em Neurologia / Neurociências (UNIFESP). Laboratório de Neuromodulação e Desen-
volvimento do Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência 
(UNIFESP). CV: http://lattes.cnpq.br/8000885055683103

http://lattes.cnpq.br/1818856006279265
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caracterizando uma perseguição. Pode envolver insultos, ameaças, 
xingamentos, apelidos pejorativos, violência sexual, entre outros, cau-
sando incômodo e danos significativos à vítima.

Na revisão de Pigozi e Machado (2015) são apresentadas as 
formas em que os indivíduos podem se envolver em situações de 
bullying, sendo elas: a vítima, que é o indivíduo alvo da agressão, o 
agressor, que efetua a ação, a vítima/agressora, a qual reage à agressão 
sofrida. Bandeira e Hutz (2010) e Lopes Neto (2005) acrescentam 
um quarto elemento possível nessa dinâmica, que são as testemunhas, 
ou seja, aqueles que presenciam os ataques. Segundo Berger (2007), 
estudos da neurociência mostram que devido aos neurônios-espelho, 
as testemunhas podem experimentar sensações semelhantes às das 
vítimas, podendo assim também sofrer prejuízos emocionais. 

Pesquisas recentes vêm mostrando altos índices de prevalência 
de bullying em diversos países. No Brasil, o estudo de Garbin, Gatto, 
Garbin (2016) feito com 815 indivíduos entre 11 e 16 anos, constatou 
que 48,22% dos adolescentes foram vítimas de bullying, sendo o tipo 
mais comum a agressão verbal (46,56%) e o menos comum a agressão 
sexual (2,80%). Mello et al. (2018) observaram um crescimento de 
37% no relato dos jovens de sofrer bullying entre os anos de 2009 e 
2015, sendo que em 2009 a média era de 5,4% indo para 7,4% em 
2015. Enquanto no estudo de Marcolino et al. (2018), dos 678 ado-
lescentes avaliados, 29,5% relataram ter sido vítimas de bullying, no 
qual o tipo com maior incidência foi o bullying psicológico (23,3%) 
enquanto o menor foi o virtual (5,5%) e 8,4% dos jovens relataram 
praticar o bullying. Um índice um pouco menor, mas ainda preocu-
pante, foi encontrado na pesquisa de Santos e Faro (2018): de 555 
adolescentes entre 14 e 18 anos do Sergipe, 19,1% dos estudantes 
eram vítimas de bullying. Um dado interessante apontado nesse estudo 
é que os adolescentes de escola privada tinham quase 3 vezes mais 
chances de se tornarem vítimas. 
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Analisando os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
(PeNSE) realizada em 2015 com 102.301 estudantes na faixa etária 
de 13 a 17 anos, Silva et al. (2019) constataram que 19,8% dos ado-
lescentes participantes praticavam bullying. Resultado semelhante já 
tinha sido observado por Oliveira et al. (2016) na PeNSE de 2012, 
em que 20,8% dos 109.104 estudantes relataram praticar bullying.

Deste modo, é possível perceber que os índices de bullying são 
realmente alarmantes no contexto escolar e podem gerar consequên-
cias danosas para os envolvidos diretamente (vítima e agressor) e os 
envolvidos indiretamente (testemunhas). Além dos sintomas que 
são comumente percebidos em indivíduos vítimas de bullying, como 
enurese noturna (em uma idade em que isso já não é mais esperado), 
alterações no sono, dores de cabeça e estômago frequentes, isolamento, 
resistência a ir para escola, anorexia, bulimia, autoagressão, entre 
outros (LOPES NETO, 2005). São relatados na literatura prejuízos 
em longo prazo também, como baixa autoestima (BANDEIRA; 
HUTZ, 2010), menor habilidade de volição, que pode ser definida 
vulgarmente como “força de vontade”, redução na habilidade de coping, 
que é a capacidade de criar estratégias para lidar com situações con-
flituosas e aumento nos índices de sensibilidade emocional, raiva e 
medo (FRIZZO; BISOL; LARA, 2013). 

Com base nessas informações, iniciaram-se uma série de estu-
dos buscando desenvolver estratégias de intervenção e prevenção ao 
bullying. No estudo de Mendes (2011) em que foram avaliados os 
resultados de um programa de intervenção implementado em uma 
escola de Lisboa, onde participaram 307 estudantes do 5º e 6º ano, 
foram observadas diminuições significativas nos índices de vítimas de 
bullying direto (51% para 40%), bullying indireto (53,4% para 37,1%), 
nos índices de agressores diretos (27% para 18,4%), agressores indire-
tos (35% para 20,1%) e também nos índices de testemunhas diretas 
(90,2% para 65%) e indiretas (91,9% para 71,7). 
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Na revisão sistemática realizada por Silva et al. (2017) foram 
avaliados 18 artigos de intervenções antibullying, contudo, nenhum dos 
artigos resgatados era do Brasil. De modo geral, os resultados apontam 
melhoras significativas no nível das práticas de bullying em vários estu-
dos revisados, sendo a modalidade de intervenção que mais teve sucesso 
as “intervenções multimodais ou de toda a escola” (Silva et al, 2017, p. 
2333), intervenções essas que contam com uma integração de vários 
setores da escola, bem como família, métodos didáticos, entre outros. 

Outra revisão sistemática com metanálise foi realizada em 2018, 
por alguns membros da equipe que realizou a pesquisa supracitada, dessa 
vez com o objetivo de investigar intervenções que fossem específicas 
em habilidades sociais para a redução do bullying - vale mencionar que 
nesta revisão também não foi encontrado nenhum estudo realizado no 
Brasil. A pesquisa resultou em 6 estudos para avaliação. Dos 6 estudos 
investigados, 3 apresentaram resultados estatisticamente significativos 
na redução dos níveis de vitimização e agressão (BALDRY; FARRIN-
GTON, 2004), diminuição na vitimização (BERRY; HUNT, 2009) 
e redução no índice de agressão (DEROSIER, 2004). Os demais 
estudos não demonstraram efeitos significativos (SILVA et al., 2018b). 

Fica nítido que o bullying é um problema de saúde pública que 
vem crescendo nos últimos anos e que merece uma atenção especial, 
visto que pode causar prejuízos significativos na vida das crianças e 
jovens que são afetados. Neste sentido, pensar em estratégias para 
prevenção e intervenção eficazes para redução dessa prática é de 
fundamental importância, contudo, como citado acima, em contexto 
nacional ainda há uma lacuna de pesquisas nessa área. Deste modo, 
o presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento na 
literatura de pesquisas que apresentem programas de intervenção e/
ou prevenção ao bullying realizados no Brasil em ambiente escolar. 
Para tal, será realizada uma revisão integrativa. 
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MÉTODO 

O levantamento dos estudos foi feito nas bases de dados da Scien-
tific Eletronic Library Online - SCIELO, Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS e o Periódicos Eletrônicos 
em Psicologia - PePSIC, por se tratarem de bases relevantes para a 
área da saúde e educação. Como descritores para a busca dos artigos 
foram utilizadas as seguintes combinações de termos “palavras-chave”: 
Bullying and intervenção; Bullying and prevenção; Bullying and escola; 
Assédio escolar and intervenção. O Operador Booleano and foi uti-
lizado para garantir que os resultados possuíssem a combinação dos 
dois termos. A busca ocorreu no mês de setembro de 2020. 

A primeira etapa foi a realização da busca pelos descritores nas 
bases de dados mencionadas acima, resultando em um montante de 568 
artigos. Na etapa seguinte foram empregados os critérios de inclusão, a 
saber: 1. artigos empíricos sobre intervenção e/ou prevenção de bullying 
em contexto escolar; 2. realizados no Brasil; 3. artigos disponíveis 
na íntegra; 4. textos em português, inglês e espanhol. Excluíram-se 
estudos duplicados, estudos cujo foco principal não fosse o bullying 
e/ou violência escolar e estudos de revisão de literatura. 

Após a análise dos títulos e resumos, 12 artigos foram sele-
cionados para revisão, em seguida 7 foram retirados por estarem 
duplicados entre as bases de dados, sobrando um total de 5 estudos 
que atenderam a todos os critérios pré estabelecidos. O resultado da 
busca encontra-se sumariado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Levantamento nas bases de dados

Descritores Artigos encontrados   Artigos que atenderam aos 
critérios de elegibilidade

  SCIELO LILACS PePSIC SCIELO LILACS PePSIC

Bullying and intervenção 18 47 24 1 1 1
Bullying and prevenção 32 76 18 0 0 0
Bullying and escola 90 166 48 2 0 0
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Descritores Artigos encontrados   Artigos que atenderam aos 
critérios de elegibilidade

  SCIELO LILACS PePSIC SCIELO LILACS PePSIC
Assédio escolar and 
intervenção 1 48 0 0 0 0

Total por base de dados 141 337 90 3 1 1

 Total 568   5
Fonte: os autores, 2022.

RESULTADOS 

Os 5 artigos selecionados para revisão estão descritos no Quadro 
1, que reúne as seguintes informações: autor, ano de publicação, título, 
tipo de estudo conforme mencionado pelos autores, participantes 
(quantidade, idade e distribuição em grupos quando houve) e objetivos 
principais do estudo. Para facilitar sua identificação na seção de descri-
ção dos resultados, um algarismo romano foi atribuído para cada artigo. 

Quadro 1 - descrição dos estudos
ID, autores 

e ano Título Tipo de estudo Participantes Objetivo

I – Stelko-
Pereira; 
Williams 
(2016)

Evaluation of a 
Brazilian School 
Violence Prevention 
Program (Violência 
Nota Zero)

Experimental 71 estudantes, 
sendo: 21 
do grupo 
experimental da 
escola A e 50 no 
grupo controle da 
escola B.
15 educadores, 
sendo: 8 no grupo 
experimental da 
escola A; e 7 no 
grupo controle da 
escola B

Avaliar a 
implantação de 
um programa 
para redução da 
violência escolar, 
aumento do 
engajamento de 
alunos e bem estar 
dos professores

II – Martins; 
Faust (2018)

Prevenção ao bullying: 
Intervenção baseada na 
Abordagem Cognitivo-
Comportamental 

Exploratório 1632 crianças e 
adolescentes entre 
2 e 14 anos

Descrever uma 
intervenção baseada 
na abordagem 
Cognitivo-
Comportamental 
para prevenção e 
combate ao bullying
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ID, autores 
e ano Título Tipo de estudo Participantes Objetivo

III - 
Brandão et 
al. (2014)

Intervenção educativa 
sobre violência com 
adolescentes: 
possibilidade para 
a enfermagem no 
contexto escolar

Pesquisa-ação, 
com abordagem 
qualitativa

12 adolescentes 
entre 16 e 19 anos

Realizar uma 
intervenção visando 
à construção do 
conhecimento 
sobre a temática 
violência no espaço 
escolar, por meio 
da metodologia 
de Círculos de 
Cultura. 

IV - (SILVA 
et al., 2018a)

Intervenção em 
habilidades sociais e 
bullying

Quase-
experimental

78 estudantes de 
11 anos, sendo 
38 no grupo 
experimental e 40 
no grupo controle

Verificar se a 
melhoria de 
habilidades sociais 
e emocionais reduz 
a vitimização 
por bullying em 
estudantes do 
6º ano escolar 
após 12 meses da 
intervenção 

V 
-Alencastro 
et al. (2018)

O Teatro do Oprimido 
como estratégia de 
intervenção na 
redução do bullying 
escolar

Quase-
experimental

231 estudantes, 
sendo: 133 
no grupo 
experimental e 98 
no grupo controle. 

Avaliar os efeitos 
de uma intervenção, 
baseada no Teatro 
do Oprimido, 
na redução do 
bullying escolar, 6 
meses após a sua 
finalização

Fonte: os autores, 2022.

De acordo com o foco do presente estudo, a seguir serão apre-
sentadas as principais características e técnicas das intervenções que 
foram realizadas em cada estudo, assim como os resultados obtidos.

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES E DOS PRINCIPAIS 
RESULTADOS ENCONTRADOS NOS ESTUDOS 

O escopo das intervenções feitas nos estudos revisados foi bem 
variado, indo desde estratégias da terapia cognitivo-comportamental 
até círculos de cultura. Alguns focaram mais na formação de profes-
sores e equipe escolar, enquanto outros em técnicas de psicoeducação 
direto com os alunos e até com a comunidade externa, como os pais. 
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No estudo I foram realizadas 12 reuniões semanais de 90 minutos. 
Cada sessão abordava um tema específico. O programa é voltado para 
professores e gestores escolares, não tendo os alunos como público-
-alvo direto. No entanto, visa que com a mudança na forma como os 
professores tratam os alunos os índices de violência escolar diminuam. 

De modo geral, o programa tem como objetivo abordar 8 tópi-
cos que os autores consideram como fatores de risco para a violência 
escolar e, paralelo a isso, abordar 9 fatores de proteção. Os recursos 
utilizados durantes as sessões envolviam trechos de filmes, capítulos 
de livros, clipes, entre outros. Para cada encontro presencial era dada 
uma “missão” para os professores desenvolverem em outro momento, 
como algumas atividades para realizarem em sala de aula com os alunos 
ou fazendo pesquisas e pequenos ensaios sobre os temas abordados e 
ainda, atividades de autorreflexão sobre suas práticas. 

Os alunos e professores de ambas as escolas (A e B) realizaram 
avaliações pré-intervenção, pós-intervenção e acompanhamento após 8 
meses do fim do programa. Os principais resultados apontaram redução 
significativa do índice de auto perpetração de violência por parte dos 
alunos, ou seja, diminuição na prática de violência na escola e melhora 
dos problemas de saúde mental dos professores quando comparados 
com a escola B. Na avaliação, após 8 meses, foram constatadas mudanças 
significativas nas taxas de vitimização entre os alunos de acordo com 
os próprios alunos e os funcionários, assim como menor vitimização 
dos funcionários pelos estudantes. Nos demais itens avaliados pelos 
autores não houve diferenças significativas entre o grupo experimental 
e o grupo controle (STELKO-PEREIRA; WILLIAMS, 2015). 

Já no estudo II a intervenção ocorreu durante o ano letivo da 
escola, contanto com a participação de toda a equipe escolar (alunos, 
professores, gestores, orientadores escolares, psicólogo e psicopeda-
gogo) e ainda contou com o apoio de membros da comunidade e os 
pais dos alunos. Foi desenvolvido um cronograma de atividades para 
o ano inteiro. Por ser uma intervenção baseada na abordagem cogni-
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tivo-comportamental (ACC) utilizou-se como estratégias a psicoedu-
cação, o treinamento de habilidades sociais e técnicas de relaxamento” 
(MARTINS; FAUST, 2018). O programa dispôs de palestras com 
especialistas jurídicos, jornalistas, confecção e exposição de materiais 
artísticos com a temática da cultura da paz, encontros psicoeducacionais 
com pais e equipe escolar, entre outros. É importante mencionar que 
o programa abrangeu todos os alunos da escola, por isso as atividades 
eram elaboradas de acordo com as habilidades de cada faixa etária, 
incluindo alunos da educação infantil, fundamental I e II.

Em relação aos principais resultados foi possível observar um 
grande engajamento por parte dos alunos e comunidade escolar, bem 
como a confecção de diversos materiais acerca da temática trabalhada, 
dentre eles uma cartilha com estratégias de intervenção antibullying, 
respeito às diferenças e cultura da paz, dois artigos que foram publi-
cados na revista da escola, um vídeo explicando todo o projeto e 
um documento com métodos para o manejo do bullying por parte 
dos professores e alunos. Dentre as limitações do estudo, vale aludir 
que não houve uma avaliação sistemática para mensurar os efei-
tos da intervenção restringindo assim uma maior compreensão dos 
resultados (MARTINS; FAUST, 2018). 

A intervenção do estudo III foi baseada na metodolo-
gia de Círculos de Cultura seguindo os passos preconizados 
por esta metodologia, a saber: 

descoberta do universo vocabular, dinâmica de sensibi-
lização e acolhimento, construção de situações para a 
problematização (trabalhar a(s) questão(ões) norteado-
ra(as), fundamentação teórico-científica estimulando a 
reflexão crítica, síntese do que foi vivenciado e avaliação” 
(BRANDÃO et al. 2014, p. 196).

Antes do momento do encontro educativo, os autores fizeram 
visitas à escola a fim de observar os participantes e fazer o levantamento 
do universo vocabular deles, utilizando-se da metodologia do diário 
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de campo, fotografias e filmagens. Na etapa seguinte foi iniciado o 
processo interventivo em si, que começou com uma dinâmica, seguido 
pelo momento da problematização, na qual cada participante relatava 
uma situação problema vivida no contexto escolar e na sequência 
essa vivência era compartilhada com o restante do grupo e, a partir 
desses relatos, deveriam criar uma história que seria apresentada por 
meio de um teatro de fantoches. A seguir os participantes leram um 
texto científico adaptado e o confrontaram com a realidade deles. 
Por fim foi realizado o momento de síntese, no qual se retomou os 
principais conceitos e discussões abordadas, encerrando com a avalia-
ção do encontro educativo, na qual eles fizeram depoimentos da sua 
percepção sobre a experiência. 

Quanto aos resultados os pesquisadores observaram uma abertura 
dos alunos, expondo situação críticas que até então ficavam veladas, 
situações essas que, como os próprios participantes relataram, os 
afetam física e emocionalmente, tais como situações de violência 
física, verbal e emocional envolvendo não só alunos, como alunos e 
professores (BRANDÃO NETO et al., 2014).

O estudo IV teve uma intervenção composta por 8 sessões sema-
nais com duração de 50 minutos cada, tendo como objetivo principal 
o aprimoramento de habilidades sociais. Foi baseada em técnicas 
cognitivo-comportamental e contavam com atividades presenciais, 
como role-play, dramatizações, reforço positivo, entre outros, que eram 
desenvolvidas durante o encontro e atividades que eram atribuídas 
para serem realizadas em casa.

Todos os participantes foram avaliados em três momentos dife-
rentes, pré-intervenção, pós-intervenção e um ano após a intervenção 
(follow-up). Os resultados indicaram redução significativa no nível de 
vitimização total, vitimização verbal e vitimização relacional, porém 
tais índices foram observados nos dois grupos, experimental e con-
trole, no entanto em quantidade superior no grupo intervenção. Os 
pesquisadores discutem que tais resultados podem estar associados 
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a outras variáveis que não a intervenção, como a época de avaliação, 
pois o pré-teste foi realizado no início do ano letivo, quando os alunos 
ainda não se conheciam muito bem, o que pode aumentar o índice 
de bullying, já o follow-up foi depois de um ano, ocasião em que já 
poderiam estar mais entrosados. Foi observada também diminuição 
significativa no item “dificuldades em habilidades sociais” no grupo 
experimental (SILVA et al., 2018b).

Por fim, no estudo V a metodologia utilizada foi a do “Teatro do 
Oprimido”. É uma metodologia teatral que visa à reflexão por parte dos 
participantes sobre conflitos vivenciados, bem como um engajamento 
e melhora na expressão corporal e dialógica. A intervenção ocorreu em 
dois momentos distintos, a primeira etapa consistiu em uma aproxima-
ção dos investigadores com os participantes e aplicação de workshops 
para ensinar as técnicas teatrais que seriam utilizadas posteriormente. 
Já na segunda etapa foi a organização e encenação do teatro em si. 

Os participantes foram avaliados antes da intervenção, após, 
e seis meses depois do fim da intervenção. De modo geral, todos 
os índices de agressão e vitimização avaliados no grupo controle 
aumentaram significativamente do pré-teste para o follow-up, já no 
grupo experimental houve diminuição significativa nos índices de 
agressão direta e vitimização física direta, indicando que a intervenção 
apresentou resultados promissores para a diminuição da prática de 
bullying (ALENCASTRO et al., 2018). 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse estudo foi fazer um levantamento na lite-
ratura de pesquisas que apresentassem programas de intervenção e 
prevenção ao bullying realizados em contexto nacional no ambiente 
escolar. De modo geral, os resultados apresentados no estudo I refe-
rente à diminuição no índice de prática de bullying vão ao encontro 
com os resultados de Mendes (2011) e DeRosier (2004). Apesar do 
tipo de intervenção ser diferente entre os três estudos, os resultados 
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foram semelhantes. Sendo assim, é possível inferir que intervenções 
baseadas em formação de professores pode ser uma estratégia viável 
na redução da prática do bullying. 

Os resultados apresentados no estudo II são de caráter mais 
qualitativo, não tendo sido mensurado de forma sistemática, podendo 
ser entendido mais como uma estratégia de formação de todo o corpo 
escolar acerca da temática do bullying, o que possivelmente reduziria o 
nível dessa prática, porém para afirmar isso com maior precisão seria 
necessário estudos com avaliações pré e pós-intervenção. No entanto, 
com base no estudo de (Silva et al., 2017) no qual é citado que as 
intervenções com maior sucesso são àquelas com o envolvimento de 
todo a equipe escolar, é admissível pensar que a proposta do estudo 
II esteja na direção correta. 

O estudo III apresenta limitação semelhante à do estudo II, 
sendo que não foram feitas avaliações pré e pós-intervenção, limitando 
as inferências que podem ser feitas a partir dos resultados. Contudo 
a abertura dos alunos sobre os diversos tipos de violência sofridos 
no ambiente escolar já é algo positivo, pois a partir do momento que 
esses temas, que até então eram velados, começam a ser debatidos, 
há uma maior possibilidade de pensar em estratégias para resolução 
desses conflitos. Um relato interessante trazido nesse estudo por 
parte dos alunos é em relação a violência com os professores, sofrida 
e praticada, abrindo espaço para pensar que a estratégia utilizada 
no estudo I possa ser útil para diminuir esses eventos, visto que o 
objetivo era que por meio da formação dos professores a prática de 
bullying diminuísse e que teve como resultado a diminuição no nível 
de doenças mentais dos professores.

No estudo IV a intervenção em habilidade sociais resultou 
em redução significativa no nível de vitimização, corroborando os 
resultados da pesquisa de Mendes (2011) em que o enfoque da inter-
venção também foi em competências sociais, e parte dos resultados 
encontrados na revisão de Silva et al., (2018a). Também apresentou 
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resultados duradouros, uma vez que eles se mantiveram após um ano 
da intervenção, sugerindo que intervenções baseadas em promoção 
de habilidades sociais possam ser uma estratégia promissora na redu-
ção da prática do bullying. Todavia, é importante lembrar que alguns 
dos estudos revisados por Silva et al. (2018a) não tiveram resultados 
significativos, nem a metanálise realizada pelos autores, expondo que, 
apesar de parecer uma estratégia interessante, a metodologia ainda 
deve ser aprimorada e são necessários mais estudos com esse enfoque 
para determinar se é ou não uma intervenção eficaz.

A intervenção utilizada no estudo V apresentou resultados 
consideráveis na redução dos índices de agressão e vitimização no 
grupo intervenção e tais resultados perduraram por seis meses quando 
foi realizada a avaliação de follow-up. É interessante observar que 
técnicas de dramatização foram utilizadas também nos estudos III, 
IV e no estudo de Mendes (2011) e que, de maneira geral, todas essas 
pesquisas obtiveram resultados positivos, levantando a hipótese de que 
estratégias embasadas em técnicas de dramatização seja uma ferra-
menta útil no combate ao bullying. Segundo Alencastro et al. (2018) 
a dramatização favorece o envolvimento dos indivíduos e facilita o 
acesso aos conteúdos emocionais e afetivos. 

Diante do exposto é possível concluir que programas que visam 
intervir ou prevenir as práticas de bullying em contexto escolar tendem 
a apresentar efeitos positivos. Entretanto, ainda há algumas limita-
ções, como por exemplo a quantidade reduzida de estudos abordando 
essa temática em contexto nacional, bem como o método utilizado 
em alguns estudos. Referente ao método, sugere-se que pesquisas 
futuras que tenham como objetivo testar programas ou estratégias 
de intervenção e prevenção ao Bullying, optem por incluir formas 
sistemáticas de avaliação dos resultados, preferencialmente com ava-
liações dos indivíduos envolvidos antes e após a intervenção a fim de 
deixar os resultados mais robustos e fidedignos. Outros dois fatores 
metodológicos interessantes que podem ser incluídos nos estudos é a 
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inserção de grupo controle para comparar os efeitos da intervenção e 
avaliações de acompanhamento (follow-up) para compreender se os 
resultados obtidos com as intervenções se mantêm em longo prazo.

Vale mencionar que o presente estudo teve algumas limitações, 
sendo uma delas a busca apenas por artigos científicos, como a discussão 
sobre práticas antibullying é relativamente recente, um exemplo são 
as datas dos artigos revisados, sendo 3 deles publicados a apenas dois 
anos, assim, faria sentido buscar por dissertações e teses, uma vez que 
trabalhos com essa temática possam ter sido recém finalizado, não tendo 
tempo hábil para publicação em forma de artigo científico. Portanto, 
sugere-se que pesquisas futuras abram a busca em plataformas de 
divulgação de dissertações e teses. Outra limitação refere-se a escolha 
limitada das bases de dados, podendo ser ampliada em estudos futuros. 

Por fim, acredita-se que intervir no ambiente escolar seja uma 
estratégia positiva por alguns motivos, tais como: ter um amplo alcance, 
visto que a maioria das crianças do país frequentam a escola; é na escola 
que há a maior concentração da prática do bullying; a escola deve ser 
um meio social voltado para propagação do conhecimento, ou seja, o 
que é aprendido na escola pelas crianças e adolescentes pode ser levado 
por eles para outros grupos sociais, como a comunidade e a família, 
ampliando ainda mais a abrangência das intervenções. 

Sendo assim, o presente estudo apresentou algumas evidências 
científicas sobre programas de intervenção e prevenção ao bullying 
realizados no Brasil em contexto escolar, reforçando a importância 
de investimento e pesquisas nessa temática. 

REFERÊNCIAS 

ALENCASTRO, L. et al. O Teatro do Oprimido como estratégia de intervenção na redu-
ção do bullying escolar. Revista de Enfermagem Referência, v. IV Série, n. 19, p. 91-98, 
31 dez. 2018. 

BALDRY, A. C.; FARRINGTON, D. P. Evaluation of an intervention program for the 
reduction of bullying and victimization in schools. Aggressive Behavior, v. 30, n. 1, p. 1–15, 
fev. 2004. 



107

BANDEIRA, C. DE M.; HUTZ, C. S. As implicações do bullying na auto-estima de ado-
lescentes. Psicologia Escolar e Educacional, v. 14, n. 1, p. 131–138, jun. 2010. 

BERGER, K. S. Update on bullying at school: Science forgotten? Developmental Review, 
v. 27, n. 1, p. 90–126, mar. 2007. 

BERRY, K.; HUNT, C. J. Evaluation of an Intervention Program for Anxious Adolescent Boys 
Who Are Bullied at School. Journal of Adolescent Health, v. 45, n. 4, p. 376–382, out. 2009. 

BRANDÃO NETO, W. et al. Educational intervention on violence with adolescents: possibility 
for nursing in school context. Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem, v. 18, n. 2, 2014. 

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (Bullying). Brasília: Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Dispo-
nível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm>. 
Acesso em: 1 maio 2019. 

DEROSIER, M. E. Building Relationships and Combating Bullying: Effectiveness of a 
School-Based Social Skills Group Intervention. Journal of Clinical Child & Adolescent 
Psychology, v. 33, n. 1, p. 196–201, fev. 2004. 

FRIZZO, M. N.; BISOL, L. W.; LARA, D. R. Bullying victimization is associated with 
dysfunctional emotional traits and affective temperaments. Journal of Affective Disorders, 
v. 148, n. 1, p. 48–52, 15 maio 2013. 

GARBIN, C. A. S.; GATTO, R. C. J.; GARBIN, A. J. Í. Prevalência de bullying em uma 
amostra representativa de adolescentes brasileiros. ARCHIVES OF HEALTH INVES-
TIGATION, v. 5, n. 5, 23 out. 2016. 

LOPES NETO, A. A. Bullying: comportamento agressivo entre estudantes. Jornal de 
Pediatria, v. 81, n. 5, nov. 2005. 

MARCOLINO, E. C. et al. BULLYING: prevalência e fatores associados à vitimização e 
à agressão no cotidiano escolar. Texto & Contexto - Enfermagem, v. 27, n. 1, 1 mar. 2018. 

MARTINS, F. S.; FAUST, G. I. Prevenção ao bullying: intervenção baseada na Abordagem 
Cognitivo-Comportamental. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 14, n. 2, 2018. 

MELLO, F. C. M. et al. Evolução do relato de sofrer bullying entre escolares brasileiros: 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - 2009 a 2015. Revista Brasileira de Epidemiologia, 
v. 21, n. suppl 1, 1 jan. 2018. 

MENDES, C. S. Prevenção da violência escolar: avaliação de um programa de intervenção. 
Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 45, n. 3, p. 581–588, jun. 2011. 

OLIVEIRA, W. A. et al. Associations between the practice of bullying and individual and 
contextual variables from the aggressors’ perspective. Jornal de Pediatria, v. 92, n. 1, p. 32–39, 
1 jan. 2016. 

PIGOZI, P. L.; MACHADO, A. L. Bullying na adolescência: visão panorâmica no Brasil. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 11, p. 3509–3522, 1 nov. 2015. 

SANTOS, L. C. S.; FARO, A. Bullying entre adolescentes em Sergipe: Estudo na Capital 
e Interior do Estado. Psicologia Escolar e Educacional, v. 22, n. 3, p. 485–492, 1 dez. 2018. 



108

SILVA, J. L. da et al. Revisão sistemática da literatura sobre intervenções antibullying em 
escolas. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 7, p. 2329–2340, jul. 2017. 

SILVA, J. L. da et al. Intervention in social skills and bullying. Revista Brasileira de Enfer-
magem, v. 71, n. 3, p. 1085–1091, 2018a. 

SILVA, J. L. da et al. Prevalência da prática de bullying referida por estudantes brasileiros: 
dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2015. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 
v. 28, n. 2, p. e2018178, 27 jul. 2019. 

SILVA, J. L. et al. Resultados de intervenções em habilidades sociais na redução de bullying 
escolar: revisão sistemática com metanálise. Temas em Psicologia, v. 26, n. 1, p. 509–522, 2018b. 

STELKO-PEREIRA, A. C.; WILLIAMS, L. C. DE A. Evaluation of a Brazilian School 
Violence Prevention Program (Violência Nota Zero). Pensamiento Psicológico, v. 14, n. 
1, 28 dez. 2015. 

WILLIAMS, L. C. A. et al. Efeitos a longo prazo de vitimização na escola. Gerais: Revista 
Interinstitucional de Psicologia, v. 4, p. 187–199, ago. 2011. 



109

AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA: UM 
OLHAR SOBRE AS POTENCIALIDADES 
DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL

Vitória Régia Araújo de Alencar51

 Cristina Zukowsky-Tavares52

INTRODUÇÃO

Apesar de a escola ser um ambiente que favorece a criação de 
ações promotoras de saúde direcionadas a adolescentes, existem pro-
gramas insuficientes para acabar com os efeitos negativos advindos do 
quadro de vulnerabilidade social dos estudantes. Diante dessa realidade, 
profissionais de saúde que atuam no âmbito escolar poderiam utilizar 
o protagonismo juvenil para multiplicar ações conscientizadoras e edu-
cativas sobre a promoção da saúde, desenvolvendo projetos paralelos 
e complementares ao currículo dos alunos.

A vivência profissional no ambiente da educação básica aponta 
para o necessário desenvolvimento de ações mediadoras de conflitos 
a fim de implementar uma cultura de paz.

A mediação de conflitos em contexto escolar é uma 
estratégia de cooperação e construção de soluções con-
juntas, mutuamente satisfatórias para as partes em 
conflito, com o intuito de abordar o conflito numa 
perspectiva positiva e formadora, fomentando a autoes-
tima, o empoderamento e a responsabilidade social 
(QUINQUIOLO, 2017, p. 121).

51 Mestranda em Promoção da Saúde (UNASP). CV: http://lattes.cnpq.br/7743116138691748
52 Pós-doutorado em Ciências da Saúde (UNIFESP). Doutorado em Educação (Currículo) (PUC-SP). 

Docente pesquisadora no Mestrado Profissional em Promoção da Saúde e Educação (UNASP).
 CV: http://lattes.cnpq.br/0894965552065529
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Enfrentar positivamente os conflitos no ambiente escolar exige 
organização e planejamento de ações direcionadas ao bem comum. 
Essas devem ser capazes de estimular um processo de conscientização 
comunitária, com a aquisição de boas práticas, além da implantação e 
multiplicação de uma cultura de paz na escola, cujo papel social é for-
talecido. “A educação para a paz é um processo que dura a vida inteira, 
permeando por todas as idades, iniciando nas escolas, mas se perpe-
tuando por todos os segmentos da sociedade’’ (GONDIM, 2019, p. 4).

Cultivar um espaço escolar acolhedor, respeitoso, empático é 
construir um caminho dialógico e humanizado para combater a vio-
lência e promover a saúde somado ao bem-estar da comunidade. Vale 
ressaltar também que, na visão de Andrade et al (2014), a prevenção 
contra a violência, por meio do estímulo à cultura de paz, é um dos 
oito objetivos da Política Nacional de Promoção de Saúde (BRASIL, 
2014), sendo de grande relevância para o desenvolvimento biopsicos-
social dos adolescentes em sua comunidade.

Com a Conferência da ONU (2012), definiu-se os ODS (Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável), que propunham ações para 
erradicação da pobreza, proteção do planeta e melhores condições de 
vida a todas as pessoas. Dentre os dezessete ODSs, destaca-se o que 
assegura uma educação de qualidade com direitos iguais, o qual é pro-
motor de inclusão e oportunidades de acesso, bem como integração e 
plena formação para estudantes e indivíduos da sociedade em geral.

Todavia, construir uma cultura de paz no contexto escolar não 
é uma tarefa fácil, pois requer estratégias educacionais capazes de 
envolver os adolescentes, juntamente com toda a comunidade esco-
lar, para o desenvolvimento de ações voltadas para os princípios de 
liberdade, igualdade, tolerância, respeito às diferenças e solidariedade. 
“Quando o adolescente tem a oportunidade de desenvolver as suas 
potencialidades individuais e habilidades sociais, torna-se capaz de 
desempenhar um papel protagônico na promoção de uma cultura 
de paz.” (BRASIL, 2010, p. 57).
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Nogueira (2006) afirma que a escola, na atualidade, está para além 
de suas funções tradicionais de desenvolvimento cognitivo, responsa-
bilizando-se, ademais, pelo bem-estar psicológico e desenvolvimento 
emocional do educando. Poderíamos afirmar que, diante de tamanha 
violência estrutural vivenciada cotidianamente pelos adolescentes, a 
escola, para obter os resultados pedagógicos a que se propõe, assume 
papéis que vão além de sua responsabilidade institucional.

Cabe ressaltar que a adolescência é um período marcado por 
várias transições físicas, psíquicas e sociais, as quais nem sempre os 
adolescentes se sentem preparados para atravessá-las. Quando esses 
possuem uma base familiar, conseguem se equilibrar através dessas 
mudanças e percorrê-las de forma adequada. Mas, infelizmente, essa 
não é a realidade de muitos jovens, que, na ausência de suporte familiar, 
enfrentam os conflitos de forma disfuncional, tornando- se ainda mais 
vulneráveis, expostos a comportamentos de riscos e ao adoecimento

psicológico, o que compromete o seu bem-estar biopsicossocial. 
Sobre os aspectos psicossociais, ARAÚJO et als destaca:

No contexto da promoção da saúde e da prevenção de 
situações de saúde indesejáveis, é de particular impor-
tância o levantamento de informações sobre os aspectos 
psicossociais dos adolescentes, como relacionamento 
social, ocorrência de sintomas psicossomáticos, bem 
como aspectos ligados a satisfação com a vida e com os 
aspectos do estilo de vida, por estes serem, do ponto de 
vista de pesquisa de campo, mais acessíveis. (ARAÚJO 
et al., 2009, p. 220)

O desenvolvimento de projetos pelas pesquisadoras, no cotidiano 
escolar, possibilitou-lhes vivências no enfrentamento das diferenças 
étnico-raciais, culturais e intelectuais dos adolescentes. No caso especí-
fico deste capítulo de livro, trouxe-se o debate sobre uma problemática 
e uma intervenção que se tornaram objeto investigativo numa escola 
pública em Juazeiro do Norte, Ceará. Percebeu-se, logo, o surgimento 
de complexos desafios - levantados inicialmente pela equipe docente e 



112

núcleo gestor -, os quais são oriundos de fatores internos e externos ao 
ambiente escolar, como violência, conflitos familiares, questões psicos-
sociais, bullying, uso de substâncias psicoativas e adoecimento mental.

Posteriormente, ocorreram rodas de conversas com a comuni-
dade escolar para apresentação do Projeto de Mediação de Conflitos na 
Escola, com o objetivo de construir uma proposta de promoção da 
saúde na escola, fundamentada em necessidades concretas dos ado-
lescentes. As temáticas emergiram durante a atividade por indicação 
dos participantes - alunos, docentes, familiares e núcleo gestor -, ao 
perceberem que muitos conflitos enfrentados refletiam diretamente 
na aprendizagem dos estudantes e na dinâmica escolar. Entretanto, 
era prática da escola punir em vez de mediar os problemas contínuos 
no ambiente, impedindo que as partes envolvidas fizessem reflexões 
e encontrassem saídas assertivas.

Essa realidade se deve em parte à adolescência - que se configura 
naturalmente pelo aparecimento de desafios entre grupos heterogê-
neos dentro da escola -, além desse período desencadear situações 
conflituosas e de adoecimento psíquico porque muitos jovens agem 
de maneira impulsiva devido à ansiedade e à vivência com situa-
ções estressoras as quais os desorganizam emocionalmente. Por isso, 
torna-se um momento oportuno para prevenção de adoecimento 
e promoção da saúde na escola.

O objetivo maior dessa investigação foi analisar a percepção de 
docentes e jovens participantes sob as ações de um processo educativo 
e de formação para promover a saúde na escola.

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa de abordagem qualitativa utilizou o método da 
História Oral com adolescentes/professores, por meio de entrevistas 
roteirizadas, que permitiram acessar e registrar as vivências e impres-
sões dos entrevistados dispostos a rememorar e compartilhar suas 
experiências. Os procedimentos envolveram o agendamento prévio 
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por telefone com cada participante, marcando data e horário mais 
convenientes para a realização da pesquisa na residência de estudantes 
e docentes, com a finalidade de obter maior detalhamento nos dados 
levantados de modo acolhedor e confortável para quem historiaria sua 
participação. Utilizou-se um portfólio impresso para aguçar a evocação 
das memórias vivenciadas pelos integrantes da pesquisa e facilitar a 
narração de suas histórias orais. Meihy et all, 2015, p. 32 afirma que 
“a história oral não se trata de um procedimento único, mas de um 
somatório de procedimentos articulados e planejados em conjunto”. 
Os entrevistados tiveram dentro da dinâmica proposta um caminho 
inicial para o acesso às diversas memórias mediante uma abordagem 
ética e com respeito às diferentes formas de pensar do grupo. Devido a 
isso, foi critério de inclusão nessa pesquisa professores estudantes que 
participaram durante dezoito meses no Projeto Mediação de Conflitos 
na Escola em Juazeiro do Norte, Ceará. Os dados obtidos nas entre-
vistas foram organizados e submetidos à análise qualitativa, fazendo 
o uso do método de análise de conteúdo temática (BARDIN, 2016).

A pesquisa ocorreu com sete adolescentes, entre 15 e 16 anos, 
e seis professores da escola em Juazeiro do Norte. Por intermédio da 
análise de conteúdo, identificou-se questões relevantes direcionadas 
ao papel da escola, como um ambiente capaz de desenvolver ações 
educativas que reduzem os riscos para os adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social (não temos pretensão de limitar ou esgotar 
as complexas temáticas aqui abordadas).

Depois de efetuada as entrevistas, realizaram-se várias leituras 
do material coletado e elencaram-se 59 unidades de contexto e 74 
unidades de registro. Em conformidade com o objetivo do estudo, 
três temas foram analisados e denominados de núcleos direcionadores, 
sendo estes: 1) Acolhimento e empatia: reflexos nas relações interpes-
soais dos adolescentes na escola; 2) Os efeitos do pertencimento para 
o ambiente escolar; 3) Promoção à saúde do adolescente.
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ACOLHIMENTO E EMPATIA: REFLEXOS NAS 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS DOS ADOLESCENTES  
NA ESCOLA

Percebeu-se, nas falas dos entrevistados, uma significativa con-
tribuição para as questões pedagógicas e de relacionamento, no que 
se refere às ações desenvolvidas na escola. Essas contribuições impli-
caram, inicialmente, uma maior participação dos adolescentes em 
sala de aula bem como maior respeito em suas relações interpessoais, 
especialmente com os pares e professores. Além disso, os educadores 
desenvolveram o comportamento empático, despertando-lhes maior 
interesse em ouvir os adolescentes, suas histórias e perspectivas de 
futuro, o que fortaleceu os vínculos e influenciou positivamente a 
aprendizagem no ambiente     escolar:

 Tabile et all (2017) afirma que a aprendizagem é um fenômeno 
extremamente complexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, 
orgânicos, psicossociais e culturais. Nos discursos dos docentes, notou-se 
um despertar para os demais aspectos que compõe a aprendizagem 
como a percepção do quanto os adolescentes são seres vulneráveis e 
como as fragilidades juvenis muitas vezes emergem em forma de con-
flito em sala de aula. Nisso, chega-se à conclusão de que a escola é um 
ambiente propício para que se identifique as causas desses problemas 
e de que o docente é um mediador de conflitos junto aos alunos por 
meio de diálogo, empatia e respeito.

Na visão de Martins et all (2022), embora a aprendizagem seja 
um processo individual, ela acontece no contexto sociocultural em 
que o indivíduo está inserido, articulando os aspectos cognitivos e 
as experiências afetivas do aprendiz. Daí a importância de perceber 
o adolescente em interação com os seus pares e as suas vivências 
nos mais diversos papéis sociais.
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Com relação aos conflitos familiares que refletiram no ambiente 
escolar, os que influenciaram diretamente na rotina do adolescente e 
em sua aprendizagem foram apresentados no relato:

D4-41: Uma aluna estava vivendo um conflito familiar 
e, por esse motivo, ausentava-se muito da escola. Por 
muitas vezes, estava na escola e chorava bastante. Com 
o projeto, essa aluna teve melhoras significativas, vol-
tou-se para os estudos e ficou bem mais participativa.

Por esse exemplo, justifica-se o posicionamento de Martins 
et all (2022) que considera o desenvolvimento físico, psíquico e 
social da criança dependente, em grande parte, do seu relaciona-
mento com os adultos, especialmente dos familiares, por serem a 
presença mais constante em sua vida.

OS EFEITOS DO PERTENCIMENTO PARA O 
AMBIENTE ESCOLAR

Percebeu-se, nos discursos dos docentes, que os mais jovens 
passaram a sentir-se parte do ambiente escolar:

D3-40: Em uma das salas que eu lecionava, tínhamos 
um aluno cadeirante. Após as rodas de conversas sobre o 
respeito às diferenças, percebi que o comportamento dos 
alunos mudou significativamente em relação ao colega. 
Passaram a ser mais pacientes com ele, integravam-no 
espontaneamente nas equipes de trabalho e valorizavam 
sua participação durante a realização do trabalho. Foi 
muito gratificante ver essa mudança de pensamento e 
de postura dos alunos.

Bruniera et all (2018) afirma que pertencer significa partilhar 
características, vivências e experiências com outros membros das 
comunidades, desenvolvendo o sentimento de pertença. Na visão dos 
autores, pertencer é vincular-se, é fortalecer laços, por meio de valores 
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e referências comuns que irão nortear a conduta dos indivíduos e 
despertar-lhes o senso comunitário.

As falas dos entrevistados permitiram também apreender o valor 
de ações voltadas para o respeito às diferenças:

D4-41: “O projeto nos trouxe a importância de vermos as 
diferenças como algo essencial, que devemos respeitar e extrair do 
outro o que ele tem de melhor.”

Ressaltou-se ainda a importância de um acompanhamento 
permanente dos adolescentes como forma de melhor orientá-los:

D4-41: “O projeto deveria ser permanente durante todo o ano 
e serem trabalhados os temas mais polêmicos para os adolescentes.”

Silva (2018) afirma que o ser humano, ao longo de sua história, 
é influenciado e influencia o seu meio, cria laços, encontra sua iden-
tidade e busca distinguir o que é certo ou errado. Assim, nota-se o 
ambiente escolar como uma extensão do familiar, que, além da função 
pedagógica, tem funções de acolher, orientar e direcionar o adolescente 
para que possa fazer suas escolhas, respeitar diferenças, valorizar a si 
e o outro e buscar seu espaço no mundo.

PROMOÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE

Na percepção dos adolescentes, as ações desenvolvidas na escola, 
durante o projeto, foram de grande relevância para os processos de 
autoconhecimento, melhor convivência entre os pares e resolução de 
alguns conflitos existentes, conforme as falas de alguns entrevistados:
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A2-16: “Ver que muitas pessoas evoluíram (...) teve muito apren-
dizado (...) muita gente conseguiu melhorar depois do projeto.”

A4-16: “A gente se sentava e conversava sobre muitas coisas legais 
(...) que aconteciam na sala, e ajudava muito a resolver nossos problemas.”

Nos discursos dos adolescentes, ficou nítido como as ações 
educativas contribuíram para o fortalecimento de vínculo, empatia e 
maior sensibilidade ao sofrimento do outro, como veremos a seguir:

A1-16: “O projeto me ajudou a ajudar às pessoas. Muitos vinham 
conversar comigo e eu ajudava de alguma forma (...) O que eu aprendia 
no projeto, me ajudava e eu os ajudava.”

A5-16: “Ajudou a ter mais empatia com os meus colegas e 
entender um pouco a tristeza que sentiam na sala de aula.”

A3-17: “Nós ajudamos muitos alunos que tinham sofrimento  
emocional.”

Na visão de Pinto (2014), por meio da interação, pode-se conhe-
cer as pessoas como elas são. Nos relacionamentos, buscamos dar 
e receber ao mesmo tempo, compreender e ser compreendido. E a 
escola assume um papel de facilitadora dessas relações interpessoais, 
colaborando para o aprendizado do ser humano, pautado em valores 
construídos com base na realidade dos alunos.

Depois, ao serem questionados acerca de possíveis suges-
tões a serem realizadas no projeto, como forma de melho-
ria, os entrevistados responderam:

A1-16: Não tenho ideia a sugerir. Eu achava o projeto muito 
interessante. A forma e o carinho que tinham (...) muitos precisam, 
não é mesmo? (...) O projeto conseguiu o seu objetivo. Gostaria muito 
que o projeto tivesse continuado.
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A2-16: (...) gostaria que o projeto acontecesse na minha escola 
atual. Pois, em várias escolas, há muita gente com ansiedade, depres-
são e muitos têm dificuldade com isso e não têm coragem de pedir 
ajuda, passam por isso sozinho.

Eidelwein (2015) caracteriza a adolescência por um período da 
vida em que não pode se separar crescimento pessoal de mudanças 
sociais, assim é necessário investigar e criar condições para que o 
adolescente tenha espaço para discutir e vivenciar a saúde. Com isso, 
torna-se possível planejar ações entre escola e comunidade, criando 
espaços para discutir o que os jovens pensam sobre saúde e doenças 
bem como podem intervir juntos nesse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As vivências no ambiente escolar são de grande complexidade 
para o processo de ensino por absorver questões extraescolares dos 
adolescentes, as quais os deixam em situação de vulnerabilidade devido 
a sua interferência direta no desempenho das atividades e no resultado 
de formação do docente. Apesar dessa complexidade e dos limites 
de atuação da escola, enquanto instituição, tais vivências são vanta-
josas pois favorecem a organização de ações capazes de promover a 
saúde e prevenir o adoecimento.

Ao realizar o estudo, refletindo cada história oral dos entrevis-
tados, aliado às vivências ao longo do projeto Mediação de Conflitos na 
Escola, percebeu-se a importância das ações educacionais em saúde e 
suas contribuições, a destacar o estímulo ao autocuidado e cuidado com 
os pares, respeito às diferenças biopsicossocioculturais, compreensão 
dos variados tipos de família como também suas formas de funcio-
namento e os possíveis conflitos advindos desse ambiente familiar e, 
por último, os comportamentos de resiliência e empatia.
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Compreendeu-se, portanto, que as ações em saúde na escola 
permitiram aos participantes da pesquisa a construção de um caminho 
de tolerância consigo e com os colegas por meio de mudanças compor-
tamentais em suas relações, que interferem diretamente no cotidiano 
escolar e no melhor desempenho de suas atividades. Diante disso, 
comprova-se que tais ações impactaram positivamente o ambiente 
escolar, refletindo inclusive nas relações familiares dos adolescentes, 
possibilitando-lhes saírem de sua condição de vulnerabilidade e serem 
protagonistas de sua história, o que contribui para formação de futuros 
cidadãos capazes de planejar um mundo mais humanizado e sustentável.
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ALGUMAS REFLEXÕES ACERCA DOS 
ASPECTOS DA COGNIÇÃO SOCIAL 
E REGULAÇÃO EMOCIONAL EM 
CRIANÇAS SURDAS

Gabriel Silva Xavier Nascimento53

INTRODUÇÃO

Pensar as questões relacionadas à regulação emocional de indi-
víduos surdos mostra-se uma demanda pertinente, considerando as 
especificidades linguísticas e culturais inerentes das pessoas surdas e as 
barreiras enfrentadas por elas ao longo dos séculos em que foram condi-
cionadas à margem social e impedidas, durante muito tempo, do acesso 
a uma língua e a processos formais de escolarização (BAYTON, 1996).

Somam-se a isso as tensões oriundas das relações de poder que 
emergem das perspectivas normalizadoras e que, não raramente, mar-
cam um espaço fronteiriço no dualismo surdo-ouvinte, sendo o primeiro 
compreendido como um desvio sob a lógica da deficiência e incapacidade, 
e o segundo como o padrão ideal do ponto de vista biológico e social. 

É nessa esteira que Branson e Miller (2002, p. 13) apontam 
o rótulo de deficiência sobre os surdos como uma construção social 
de base eugênica e centrada na domesticação da deficiência. Para 
os autores, a noção de surdez como diferença que orienta para uma 
constituição social singular toma forma a partir do século XVIII, o 
que propicia, finalmente, novos olhares e possibilidades acerca da 
escolarização e socialização dos surdos.

Atualmente, observa-se um movimento crescente em defesa 
das línguas de sinais e dos aspectos culturais marcados pela visua-
53 Doutorando em Educação Especial (UFSCar) e em Ciências (Unifesp). Professor (IFSP).
 CV: http://lattes.cnpq.br/4507944299087617 
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lidade dos surdos, o que é materializado em pesquisas e dispositi-
vos legais voltados para a acessibilidade, escolarização e políticas 
de ação afirmativa para surdos.

Nesse cenário, a surdez passa gradativamente a ser compreendida 
como uma diferença constitutiva que possibilita formas outras de ser 
e estar na sociedade. Bauman e Murray (2014, p. xv) referem-se a essa 
nova perspectiva como “”ganho surdo””54, revestindo a surdez de um 
aspecto positivo de percepção social potente para contribuição em mui-
tas áreas, na contramão da visão reducionista e limitante da deficiência.

No entanto, apesar dos avanços no campo teórico e legal, ainda 
é tangível a lacuna entre o que prega a teoria, o que a legislação esta-
belece e orienta, e os instrumentos de acessibilidade em prática na 
sociedade. Recursos básicos como legenda em filmes e produções 
multimídia em geral seguem sendo escassos nos cinemas, programa-
ção televisiva e redes sociais. 

O mesmo se aplica à ausência de intérpretes de língua de sinais 
- na contramão dos pressupostos legais - em contextos comunitários, 
isto é, na esfera pública de serviços da justiça, saúde e educação, sendo 
esta última esfera, a que vem apresentando maiores avanços nesse 
sentido como desdobramento das reivindicações em prol do acesso a 
libras e educação bilíngue para surdos (BRASIL, 2010; 2015, 2021).

Para além disso, Sacks ([1989] 2010) chama atenção para ques-
tões no âmbito familiar de pessoas surdas, que impactam diretamente 
na sua aprendizagem e desenvolvimento psicossocial, como o fato de 
que “cerca de 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes que 
desconhecem uma língua de sinais” (PIZZIO e QUADROS, 2011, 
p. 3). Como resultado disso, as crianças surdas são raramente expostas 
a uma língua de sinais no período adequado. 

Tampouco essas crianças dão conta de aprender apropriadamente 
a língua oral - na modalidade escrita, utilizada no contexto materno 
pela ausência de metodologias e exposição adequada - visto que seu 
54  Tradução livre para deaf gain.
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canal de aprendizagem principal se dá pelo estímulo da visualidade, 
e as línguas orais se organizam e exploram as vias orais e auditivas.

A ausência de uma língua natural comum entre filhos surdos e 
pais ouvintes se estende ainda, em muitos casos, aos anos iniciais de 
escolarização quando normalmente os surdos são inseridos, dadas as 
políticas atuais na perspectiva da inclusão, em turmas regulares com 
alunos ouvintes nas chamadas escolas ou turmas inclusivas. 

Esse contexto, para Bayton (1996, p. 15), situa os surdos, meta-
foricamente, em uma condição de “estrangeiros em seu próprio país””55 
visto que eles não compartilham de uma língua com seus pares e 
tampouco de aspectos culturais latentes que permeiam a visualidade 
e uma organização comunicativa gestual-espacial. 

Assim, os surdos habitam uma espécie de “limbo” comunicativo 
em que não somente se instaura uma forma de privação linguística 
como também há interferência nos aspectos sócio emocionais em 
relação aos familiares e pessoas cotidianas, sendo a comunicação 
restrita a gestos, mímicas e comandos menos complexos que minam 
o potencial afetivo e relacional e reforçam o rótulo da incapacidade.

Considerando as especificidades do contexto apresentado, este 
trabalho propõe algumas reflexões acerca dos aspectos de Cogni-
ção Social e Regulação Emocional a partir dessas singularidades 
presentes na comunidade surda. As reflexões partem das leituras e 
discussões realizadas no âmbito da disciplina “Cognição Social e 
Regulação Emocional na Infância e Adolescência”56, cujos estudos 
se concentravam nos pressupostos básicos das teorias da Cognição 
Social e reconhecimento das emoções.

Embora o curso lidasse especificamente com pessoas ouvintes, 
busquei uma interface com o campo da educação de surdos consi-
derando a visualidade, a língua e a cultura surda como variáveis para 
pensar os efeitos da Regulação Emocional em crianças surdas.

55  Tradução livre para foreigners in their own land.
56  Ofertada como disciplina optativa no Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância 

e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo em 2021/2.
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As reflexões aqui propostas poderão contribuir para o pensar 
metodológico, a formação docente e o fomento de políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento biopsicossocial de crianças surdas, 
sobretudo àquelas cuja língua de sinais se mostra como a melhor 
alternativa para comunicação e interação.

DESENVOLVIMENTO

Segundo Sacks ([1989] 2010, p. 58) a linguagem “não é apenas 
mais uma faculdade ou habilidade, é o que possibilita o pensamento, o 
que separa o pensamento do não pensamento, o que separa o humano 
do não humano””. Ainda segundo o mesmo autor, “[...] o primeiro 
uso de linguagem, a primeira comunicação se dá entre mãe e filho, e 
a língua é adquirida57, emerge entre eles dois” (p. 59). Desse modo, 
o processo comunicativo, de percepção de mundo e de interação 
se dá pela relação com o outro.

Quando consideramos crianças ouvintes filhas de pais ouvintes, 
há determinados comportamentos que influenciam nesse processo 
ainda durante a gestação. Como exemplo disso, podemos citar as 
cantigas de ninar, as conversas afetuosas próximas à barriga da mãe 
ou mesmo a reação do bebê quando a mãe é exposta a determinados 
tipos de sons em diferentes frequências e intensidades.

Após o nascimento, as interações avançam pela via da orali-
dade. O recém-nascido reage de forma ainda mais contundente aos 
estímulos sonoros, apropria-se gradativamente deles e inicia, em uma 
espécie de mimetismo, tentativas de organização sonora para também 
se expressar por meio da voz, o chamado balbucio.

Em síntese, a organização da linguagem e a emergência de uma 
língua nesse processo interativo toma como mecanismo de entrada 
(input) a percepção captada pelo potencial auditivo da criança. Por 

57  Embora o termo empregado pelo autor à época tenha sido este. Entende-se atualmente que o processo 
mediado (a relação com o outro) de emergência de uma língua é mais adequadamente compreendido 
como ensino-aprendizagem.



125

sua vez, o mecanismo de saída (output) se estrutura principalmente 
pela via da oralidade em diferentes estágios.

Em se tratando de crianças surdas, é preciso considerar, a priori, 
a existência de diferentes graus de surdez, os quais irão direcionar para 
diferentes tipos de práticas e intervenções que podem considerar em 
maior ou menor medida, a exploração do potencial auditivo. Para as 
reflexões aqui tecidas, recorro às classificações elencadas por Oliveira, 
Castro e Ribeiro (2002, p. 2) atendo-me especificamente às crianças 
com surdez bilateral “severa”” (perda auditiva de 70-90 dB) e “profunda” 
(perda auditiva de 91 a 110 dB).

As autoras apontam ainda para três classificações importantes 
que se dão quanto ao aparecimento da surdez e consideram a apren-
dizagem de uma língua e a capacidade de leitura:

A Surdez Pós-lingual surge quando a criança já fala 
e lê, não se acompanhando praticamente de regressão 
devido ao suporte da leitura. A Surdez Peri-lingual 
surge nas crianças que falam, mas que ainda não leem, 
situação em que, se não existir um acompanhamento 
eficaz, se dá uma rápida degradação da linguagem. A 
Surdez Pré-lingual é caracterizada pela total ausência 
de memória auditiva [...] (OLIVEIRA, CASTRO e 
RIBEIRO, 2002, p. 2).

Nesse aspecto, estabeleço como foco de reflexão o contexto de 
crianças surdas Pré-linguais, cuja percepção, comunicação e interação 
terá essencialmente como input, o canal visuo-espacial e, como output 
a experiência expressiva do corpo, especialmente as mãos e rosto.

Retomando as interações iniciais rotineiras entre mães e filhos, 
no caso dessas crianças a estimulação sonora, salvo pelo aspecto vibra-
cional, é inviabilizada. Dado o cenário em que a condição de ouvinte 
permanece majoritariamente vista como padrão de normalidade e 
sem a confirmação da surdez por um diagnóstico preciso, não é raro 
que ocorra certo atraso na identificação da surdez. Nesse ínterim, a 
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criança segue sendo exposta a estímulos sonoros que não são por ela 
percebidos e como consequência disso, ocorre também um atraso no 
desenvolvimento de uma língua estruturada pela divergência entre o 
input e output dos pais e os da criança surda. 

É preciso considerar ainda que uma parte considerável des-
sas crianças só terão algum contato com uma língua de sinais nos 
primeiros anos de escolarização. Essa aprendizagem tardia de uma 
língua, que lhes é natural, provoca a emergência de lacunas graves no 
processo de aprendizagem e comunicação e compromete também a 
aprendizagem de uma segunda língua na modalidade escrita, no caso 
do Brasil, a língua portuguesa.

Se considerarmos que a aprendizagem de uma língua estruturada 
ocorrerá de forma tão tardia (a partir dos 6) já é possível evidenciar a 
problemática e os efeitos disso, visto que há pelo menos 5 anos pouco 
frutíferos de desenvolvimento propício da linguagem, uma vez que 
a faixa de 0 a 5 anos pode ser considerada como período crítico de 
aprendizagem da primeira língua. Quando estimuladas desde o prin-
cípio por uma língua de sinais, é possível observar nessas crianças um 
desenvolvimento linguístico pareado com o de crianças ouvintes nas 
línguas orais no mesmo período etário.

Pizzio e Quadros (2011) apontam que:

As crianças surdas com menos de um ano de idade, 
assim como as crianças ouvintes, apontam frequen-
temente para indicar objetos e pessoas; no entanto, 
quando a criança entra no estágio de um sinal, o uso da 
apontação desaparece. [...]. Surgem as primeiras com-
binações de sinais por volta dos dois anos das crianças 
surdas. (p. 5)

Tendo em vista essa barreira comunicativa-sensorial oriunda 
de formas de estruturação de línguas de modalidades diferentes, 
vale considerar também seus efeitos sobre as questões de Cognição 
Social e Regulação Emocional. 
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Segundo Garrido, Azevedo e Palma (2011, p. 116): 

A cognição social emergiu em meados dos anos 70 
e representa uma abordagem conceptual e empírica 
genérica [...] que procura compreender e explicar como 
é que as pessoas se percebem a si próprias e aos outros, 
e como é que essas percepções permitem explicar, prever 
e orientar o comportamento social

Partindo dessa compreensão, a grosso modo, é possível considerar 
que determinados comportamentos e percepções sobre `ser-existir` 
no mundo decorrem de ações modelares orientadas ou observadas nas 
relações de convivência. Assim, compreender-se no mundo envolve 
também aspectos de representatividade conduzidas de modo sensorial 
e que variam desde os hábitos elementares como segurar e manipular 
objetos, às formas específicas de utilização de uma língua.

Para ilustrar isso, recorro a uma entrevista concedida por Emily 
Blunt ao apresentador Jimmy Fallon (BLUNT, 2016). Na ocasião, a 
atriz inglesa narra como seus filhos estão adquirindo o sotaque do pai, 
nativo dos Estados Unidos. Ela menciona especificamente alternância 
na pronúncia da palavra water que pode ser transcrita foneticamente na 
variante britânica como [ˈwɔːtə] e [ˈwɑtɚ] na variante estadunidense.

O fato de a filha inicialmente empregar a variante britânica pelo 
contato inicial com a mãe, e posteriormente passar a empregar a variante 
estadunidense do pai pelo maior tempo de convivência com ele é tratado 
com humor pela atriz, que pretendia que a filha mantivesse suas raízes 
linguísticas iniciais. Ainda que esse seja um exemplo relativamente 
superficial, ele parece propício para lançar alguma luz nesse processo 
linguístico modelar que toma um sujeito ou outro como referência.

Em se tratando das crianças surdas, há uma ruptura nesse pro-
cesso mimético-relacional. Não há, na maioria dos casos de filhos 
surdos de pais ouvintes, uma referência com a qual a criança possa se 
espelhar e se perceber no mundo. Na ausência de uma língua de sinais 
estruturada e estável, instaura-se uma interação gestual idiossincrá-
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tica, os “sinais familiares”58 (NYST et al, 2012, p. 251) que embora 
apresentem um grau considerável de complexidade, são pautados por 
formas objetivas e diretas de comunicação momentânea.

Conversas de grau mais complexo e de apelo sócio emocional 
são escassas ou inexistentes. Informações e orientações elementares 
também não alcançam essas crianças. O primeiro dia na escola, por 
exemplo, é frequentemente relatado como um evento de tensão e 
ansiedade das mães, separadas de seus filhos por um período longo pela 
primeira vez. Esses eventos são conversados com as crianças: fala-se 
da escola, do que a criança irá fazer nela e, ao retorno, conversa-se 
ainda sobre a experiência do dia.

Para Vilhalva (2004), no entanto, a percepção desse evento é 
marcada por medo e desespero. Ao falar sobre sua experiência como 
criança surda sendo deixada na escola pela primeira vez, sem uma 
explicação prévia sobre do que se tratava a escola, seu imaginário a 
fez pensar que estava sendo abandonada, que não veria mais a mãe, 
explodindo em uma catarse angustiante.

Mais exemplos corriqueiros perpassariam outras situações como 
celebrações em família, discussões e até mesmo a morte. No filme “E seu 
nome é Jonas” (1979) uma situação semelhante à de Vilhalva (2004) é 
dramatizada pela ótica de Jonas, uma criança surda. Em determinado 
ponto da história, o avô dele, com quem tinha uma relação bastante 
afetuosa, falece. Jonas, ainda sem ter aprendido uma língua de sinais, 
é tomado pela raiva pela ausência inexplicável do avô.

Ele foge sorrateiramente de casa, toma um ônibus valendo-se de 
sua memória e vai sozinho ao local onde sempre encontrava o avô. Sem 
qualquer pista sobre o seu paradeiro, Jonas explode em fúria e revolta 
sem também conseguir explicar a causa disso e ser compreendido. A 
descoberta de Jonas sobre o motivo de não poder mais se encontrar 
com seu avô é apresentada no desfecho da história, quando Jonas 
finalmente aprende uma língua de sinais.
58  Tradução livre para home signs.
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Ao encontrar uma tartaruga morta na praia e aprender o sinal 
e o sentido do que seria morrer, Jonas dispara para o local onde se 
encontrava com o avô, carregando o casco da tartaruga e produz o sinal 
referente a “”morreu””, usando a materialidade do casco para indicar 
que compreendeu que a mesma coisa tinha acontecido com o seu avô.

Ainda que a cena seja fictícia e romantizada para causar no 
espectador uma resposta emotiva com o filme, diferentemente da 
narrativa autobiográfica de Vilhalva (2004), ambos os casos servem 
para ilustrar os efeitos da privação comunicativa, da percepção de si 
e do outro sob a égide da Cognição Social.

Soma-se a isso, as questões de cunho emocional. Segundo San-
tana e Gondim (2016), as emoções desempenham um papel elementar 
na vida humana, contribuindo para decisões, enfrentamento de difi-
culdades e preservação dos laços e bem-estar pessoal.

Ainda segundo os autores, “O processo de escolha que envolve 
compreender, equilibrar e decidir que emoções sentir e expressar é 
denominado de Regulação Emocional” (SANTANA e GONDIM, 
2016, p. 59). Por meio de um estudo sócio demográfico, os autores 
apontam que diferentes modos de regulação emocional incidem dire-
tamente sobre os níveis de bem-estar psicológico - que abarca aspectos 
da autonomia e domínio do ambiente, e do bem-estar subjetivo - no 
âmbito dos afetos positivos, negativos e satisfação com a vida.

Os casos analisados pelos autores, no entanto, não tomam a 
surdez como variante no processo de avaliação do bem-estar. Trans-
pondo para o contexto dos surdos com aprendizagem tardia de uma 
língua natural estruturada e a sensação de “estrangeirismo” em casa e 
na sociedade em geral (BAYTON, 1996), aliada às formas restritas 
de comunicação idiossincrática, os processos de Regulação Emo-
cional tornam-se mais complexos.

Pensando, especificamente, na esfera do bem-estar psicológico, 
a possibilidade de autonomia é anulada pela barreira comunicativa 
à medida em que outros recursos têm que necessariamente estarem 
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presentes para que o surdo compreenda as informações e seja compreen-
dido. É o caso de elementos como legenda e transcrição (quando há 
o domínio da língua portuguesa escrita) ou da presença de tradutores 
e intérpretes que irão mediar a comunicação.

Já no âmbito do bem-estar subjetivo, os efeitos de dependên-
cia de um suporte comunicativo mediador, os sentimentos e emo-
ções incompreendidas ou abafadas interferem no nível de satisfa-
ção com a vida e podem resultar em quadros graves de problemas 
com a saúde mental (CHOVAZ e DU FEU, 2014; GLICKMAN e 
HALL, 2018)) e que dificilmente serão sanados, dada a incipiência 
de profissionais dessa área que são usuários de uma língua de sinais e 
que poderão intervir diretamente.

Por aqui, reações e emoções como medo, surpresa, ciúmes ou 
até mesmo vergonha assumem uma dimensão mais densa a depender 
do nível de informação e compreensão de mundo apresentado pelo 
sujeito surdo nessa relação bilíngue-bicultural.

Um exemplo crasso, para ilustrar esse ponto, são alguns meca-
nismos comportamentais estabelecidos como normas de polidez 
nas relações coletivas. No contexto familiar, os filhos são orientados 
sobre como agir e se portar diante de uma tosse, arroto ou gases. 
Tossir é socialmente percebido como algo que requer cobrir a boca 
para não espalhar os germes sobre as coisas ou pessoas. Arrotar com 
alto som em público, na cultura brasileira, pode ser compreendido 
como um hábito grosseiro, o mesmo vale para as flatulências, sobre-
tudo quando com forte odor e sons.

Essas duas últimas situações envolvem especificamente ruídos 
produzidos pelo corpo e que são facilmente percebidos por pessoas 
ouvintes, mas que podem não fazer sentido algum para pessoas surdas 
que não percebem o som emitido publicamente.

Sabendo disso, é possível vislumbrar que o processo de educação 
e socialização de surdos na condição de sujeitos que se constituem por 
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uma lógica visual e por meio de uma língua gestual-espacial, demanda 
considerações mais atentas desde a educação familiar ao ensino formal.

CONSIDERAÇÕES

As reflexões aqui tecidas apontam para a complexidade no 
âmbito da educação de surdos no contexto familiar e escolar. As 
questões de acesso a uma língua de uma modalidade especificamente 
visual-motora, mostra-se essencial para crianças surdas bilaterais, 
especialmente as de grau severo e profundo.

O não compartilhamento de uma língua visual natural no 
ambiente familiar, desde a mais tenra idade, resulta em lacunas 
de desenvolvimento e organização da linguagem e consequente-
mente retardam o processo de aprendizagem de uma primeira lín-
gua estruturada e estável, o que reverbera sobre todo o processo de 
escolarização formal dos surdos.

Essa aquisição tardia da língua opera tanto como uma barreira 
na aprendizagem dos conteúdos escolares, pela ausência de referenciais 
linguísticos e extralinguísticos que permitam aos surdos se relacionarem 
com o mundo caracteristicamente orientado pelo som, como também 
barreiras no processo de socialização e percepção de si, pela ausência 
de presenças modelares (de outros surdos adultos) que sirvam como 
referência de constituição potencial humana.

Por esse prisma, os aspectos de Cognição Social e Regulação 
Emocional precisam considerar essas singularidades que perpassam a 
construção social da surdez pela lógica da diferença bilíngue-bicultural, 
pois tangenciam as relações humanas entre si e entre eles e o mundo.

 Lidar o tempo todo com uma sociedade ouvinte, orientada 
pelo som, que percebe majoritariamente a língua de sinais como um 
instrumento carregado de exoticidade pelo seu, ainda franzino, reco-
nhecimento social, imprime uma tensão constante sobre os surdos.
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 Essa tensão torna-se ainda mais evidente quando se observa 
situações corriqueiras como: ir ao médico - sem a garantia de que 
conseguirão descrever os sintomas ou se compreenderão adequa-
damente o diagnóstico e as orientações -; realizar uma compra ou 
negociação; atender a uma demanda judicial como processo de 
divórcio, prisão, documentação para casamento ou relações contra-
tuais; flertes ou demonstrações afetivas com pessoas não surdas; ou 
ainda situações mais simples como compreender o conteúdo de um 
cardápio ou realizar um pedido.

 Nesses cenários, a presença de um tradutor e intérprete, por 
vezes, extrapola a mera atividade comunicativa e estreita relações mais 
íntimas de amizade e confidencialidade. A carga emocional oprimida 
pela impossibilidade de ser compreendido com clareza é frequente-
mente compartilhada com os intérpretes.

 Relatos de violência doméstica, problemas afetivos, alcoolismo, 
diagnósticos de doenças ou simplesmente bate papos descontraídos 
ocorrem com frequência entre surdos e intérpretes fora do espaço da 
sala de aula, e em casos mais graves, até mesmo dentro dele.

 Os encontros de surdos com surdos e de surdos e intérpretes 
são marcados pela fluidez de conversas que se perdem no tempo cro-
nológico. Isso é compreensível quando partimos da lógica de que os 
espaços de interação complexa, afetiva e dinâmica raramente ocorrem 
no contexto familiar em língua de sinais.

 Partindo desse contexto, é preciso pensar de que modo os 
estudos ancorados sob a égide da Cognição Social e Regulação 
Emocional devem transpassar as propostas formativas, os currículos, 
as perspectivas médicas e principalmente as orientações sobre as 
relações no contexto familiar.

 Proponho aqui um ponto de partida para essa discussão que 
claramente não se esgota, pelo contrário, abre múltiplos caminhos e 
perguntas investigativas: como a saúde mental de surdos tem sido 
atendida quando são raros os profissionais que atuam com saúde men-
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tal e dominam uma língua de sinais para uma comunicação efetiva e 
direta? De que modo a formação nos cursos superiores tem abordado 
perspectivas outras sobre a surdez que extrapolam a lógica biológica 
que enxerga a surdez como algo a ser consertado pela intervenção 
terapêutica, cirúrgica e/ou tecnológica?

 Ambas são perguntas investigativas potentes que merecem 
uma investigação teórico-empírica mais profunda pelo seu grau de 
relevância e efeito catalisador de novas práticas e olhares sobre os 
sujeitos surdos, propiciando condicionantes, por vezes negligenciadas 
e que se mostram elementares na constituição de uma sociedade mais 
justa e plural para surdos e ouvintes. 
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ADESÃO DO TRATAMENTO 
PSIQUIÁTRICO MEDICAMENTOSO:  
UM OLHAR DA PSICOLOGIA

Mariane Gama de Oliveira59

Tatiana de Cassia Nakano60

Adesão ao tratamento é um termo de difícil conceitualização, 
sendo de modo geral, compreendido como a medida na qual o com-
portamento do indivíduo corresponde ao aconselhamento dado pelo 
profissional de saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 
2001). Pode também ser definido a partir de expressões alternativas, 
como “conformidade” ou “aderência” (SILVA; LOVIS; CAVALCANTI, 
2012) e envolve a utilização dos medicamentos prescritos ou outros 
procedimentos em, pelo menos, 80% do seu total, respeitando horá-
rios, doses e tempo de tratamento (CARDOSO; GALERA, 2011). 

O conceito passou, ao longo do tempo, por várias definições, 
envolvendo, por exemplo, os termos “conformidade” ou “aderência”, 
tendo sido adotada, de forma mais consensual, a expressão “adesão 
ao tratamento” (SILVA et al., 2012). Segundo os autores, a adesão 
pode envolver, por exemplo, a aquisição das prescrições médicas, o 
uso diário e correto da medicação, manutenção do tratamento pelo 
período estabelecido, seguir dietas ou executar mudanças comporta-
mentais no estilo de vida. É importante considerar que a literatura 
tem demonstrado que os resultados de um tratamento dependem do 
uso dos medicamentos na dose e períodos corretos (AQUINO et al., 
2017). Estudos definem que o paciente como sujeito ativo, participa 
e se responsabiliza pelo processo de adesão ou não do seu tratamento 
(FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015). 
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Por outro lado, a baixa adesão pode comprometer a efetividade 
da terapia, impactar na qualidade de vida, assim como afetar nega-
tivamente a evolução clínica do paciente, trazendo consequências 
pessoais, sociais e econômicas (TAVARES et al., 2013). A baixa ade-
são ao tratamento tem sido considerada um relevante problema de 
saúde pública, visto que pode provocar a exacerbação dos sintomas, 
cronificação de doenças e altos custos com tratamentos que podem 
se tornar ineficazes (SILVA et al., 2012). 

Apesar disso, a estimativa dos pacientes que não aderem ao 
tratamento não seja consensual, oscilando de acordo com o perfil do 
paciente. Segundo pesquisas conduzidas por Tavares et al. (2013), 
Gewehr et al. (2018) e Aquino et al. (2017), cerca de 30,8% de pacientes 
portadores de doenças crônicas no Brasil, 66,2% dos idosos, 33,8% 
dos hipertensos e 53% dentre os idosos hipertensos apresentam baixa 
adesão ao tratamento. Especificamente em relação aos diagnósticos 
psiquiátricos, foco do presente estudo, as estimativas apontam para 
uma média de 57% dentre os pacientes diagnosticados com espectro 
esquizofrênico (Silva et al., 2012), 47% entre os que apresentam trans-
torno bipolar (SANTIN; CERESÉR; ROSA, 2005) e de 49% entre 
os portadores de transtorno mental (Borba et al., 2018). Nos trans-
tornos mentais, a baixa adesão à medicação é observada em cerca de 
50% dos pacientes, sendo a principal causa de morbidade psiquiátrica, 
reinternações, tempo mais longo de tratamento, assim como menor 
resposta clínica (CARDOSO; GALERA, 2011). 

A baixa adesão ao tratamento pode envolver o abandono do 
uso do medicamento, execução irregular do tratamento (atrasando a 
tomada do medicamento ou realização de interrupções no uso), sem 
orientação médica (GEWEHR et al., 2018). Reconhecer a prevalência 
da baixa adesão ao tratamento é difícil, pois o problema assume muitas 
formas diferentes (STRAUB, 2014). Dentre os pontos principais, sua 
identificação se mostra essencial como forma de prevenir um impacto 
negativo no tratamento proposto (GEWEHR et al., 2018). Conse-
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quentemente, o conhecimento dos fatores que predispõem os pacientes 
à pouca ou baixa adesão, deve ser foco de atenção dos profissionais de 
saúde que atuam na saúde mental (BORBA et al., 2018). 

FATORES ASSOCIADOS À BAIXA ADESÃO AO 
TRATAMENTO

Segundo Tavares et al. (2013), os fatores que levam a baixa 
adesão ao tratamento estão relacionados a características individuais, 
medicamentos utilizados, interação do paciente e os serviços de saúde, 
ausência de sintomas visíveis, falta de compreensão sobre o curso da 
doença. Para além disso, a própria percepção da doença é essencial 
para a adesão terapêutica, porém o isolamento social, e a ausência 
de elementos de referência, como familiares, amigos ou vizinhos, 
podem contribuir para manutenção e/ou agravamento do quadro 
clínico (MENDES et al., 2015).

O recurso terapêutico medicamentoso pode ser relevante, mas 
a literatura mostra que a adesão aos psicofármacos pelo portador de 
transtorno mental é baixa por aqueles que iniciam o tratamento e 
poucos mantém (KANE; KISHIMOTO; CORRELL, 2013; NICO-
LINO et al., 2011). O desconhecimento da terapia medicamentosa é 
outro fator que transparece a necessidade de reforçar a participação do 
usuário na construção do seu projeto terapêutico e empoderamento 
sobre sua terapia (SILVA; LIMA; RUAS, 2018). A baixa adesão ao 
tratamento ainda pode estar relacionada às características individuais 
do paciente, à doença em si, o que limita substancialmente a eficácia 
do tratamento, de modo a ocasionar altas taxas de recaídas e conse-
quentemente a utilização dos serviços de emergência em saúde mental 
bem como internações hospitalares (LEW et al., 2006). Um ponto a 
ser discutido sobre a baixa adesão aos tratamentos dos portadores de 
transtornos psiquiátricos se relaciona com a atuação dos profissionais 
envolvidos, visto que o conhecimento em especial sobre a concepção 
que o indivíduo tem a respeito do medicamento prescrito e quais são 
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os motivos que o desencorajam para seguir com o tratamento se mostra 
essencial (MIASSO; CARMO; TIRAPELLI, 2012).

Estudo bibliográfico sobre a adesão/baixa adesão de indivíduos 
ao tratamento de saúde revela que a perspectiva reduzida do papel 
do paciente no processo de tratamento, desperta sentimentos de sub-
missão ao profissional e ao serviço de saúde, de modo que o paciente 
se vê como um sujeito não ativo no seu processo de conviver com o 
transtorno e o tratamento. Neste sentido para o sucesso da adesão é 
necessário à corresponsabilidade dos profissionais e serviço de saúde 
(REINERS et al., 2008). “A preferência pelo controle e domínio 
sobre o tratamento também ajudam a explicar a adesão, sendo assim 
pacientes que expressam maior envolvimento pelo seu tratamento de 
saúde demonstram maior adesão” (STRAUB, 2014, p. 354). 

Vale ressaltar que, no processo de adesão ao tratamento, devem 
ser considerados os diagnósticos equivocados, dos quais as emoções, 
como a tristeza ou timidez, com frequência, podem ter olhares pato-
logizantes (MATURO, 2010). Outra situação envolve o fato de que 
o diagnóstico de transtorno mental pode vir acompanhado de dúvidas 
ou preconcepções de origem cultural sobre os remédios psicofármacos 
(relacionados especialmente à sua associação à loucura, preconceitos 
envolvendo seus usuários, estigmas negativos). Tal situação acaba por 
promover comportamentos negativos, os quais favorecem a descon-
tinuidade do uso e, consequentemente, a baixa adesão ao tratamento 
(BET et al., 2013; HADDAD; BRAIN; SCOTT, 2014).

Ao vivenciar a dualidade destes efeitos, os pacien-
tes podem apresentar sentimentos ambíguos quanto 
ao seu tratamento, de modo que estes devem ser um 
dos tópicos principais e mais discutidos nas consultas 
quando é identificada a necessidade de uso de medica-
mentos (SOUZA; KOPITTKE, 2016). É importante 
destacar que as causas de interrupções no tratamento 
psiquiátrico medicamentoso variam de acordo com as 
especificidades de cada paciente, principalmente com 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Souza, Mauro S%C3%A9rgio Furtado%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kopittke, Luciane%22
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relação à exacerbação dos efeitos colaterais indesejá-
veis e o não assentimento quanto ao uso diário desses 
medicamentos (XAVIER et al., 2014). 

Considerando-se que a literatura tem indicado que diferentes 
fatores que podem influenciar o processo de adesão ao tratamento, uma 
busca não sistematizada de estudos com foco na adesão ao tratamento 
foi realizada. Os resultados indicaram que variáveis como sexo, condição 
socioeconômica, histórico familiar de transtorno mental, percepção 
sobre saúde, o diagnóstico de transtorno mental, tempo de doença e de 
tratamento, tentativa de suicídio, não fazer uso correto da medicação, 
engajamento da família foram apontadas como importantes fatores 
na maioria dos estudos selecionados. 

Souza et al. (2011) afirmam que os transtornos mentais graves 
e persistentes são correlatos à baixa escolaridade somado a falta de 
informação sobre as doenças e medicamentos, bem como a falta de 
acompanhamento pelo serviço de saúde. Concluem que um programa 
de adesão deve ser um esforço cooperativo entre o paciente, os profis-
sionais de saúde, governo e indústria. Contudo a saúde privada mostra 
menor risco de baixa adesão ao tratamento (TAVARES et al., 2013).

Outros fatores são apontados por Lindemann et al. (2019): 
autopercepção negativa da saúde pode influenciar na demanda por 
atendimentos de saúde, principalmente aqueles que necessitam de 
mudança de estilo de vida. De modo geral, o gênero feminino, pacientes 
com maior nível de escolaridade e maior número de moradores em 
domicilio, apresentam uma autopercepção de saúde positiva e, por outro 
lado, a inatividade física e ocupação sem remuneração se mostram os 
fatores mais preocupantes. Os autores indicam que a autopercepção 
negativa da saúde pode influenciar demanda dos atendimentos em 
saúde e consequentemente a adesão ao tratamento de saúde. 

Com relação à medicação, Gewehr et al. (2018) descrevem que 
se a quantidade de remédios for maior, menor é a adesão, bem como 
a baixa renda também pode influenciar na adesão. Sobre o com-
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portamento do paciente relacionado a medicação Vedana e Miasso 
(2014) concluem que pode ser influenciado pelo acesso, limitações 
para a autoadministração dos fármacos e interações com familiares e 
equipe de saúde. Outros fatores que aparentam influenciar a adesão 
ao tratamento psiquiátrico medicamentoso podem estar relacionados 
à ação terapêutica do medicamento bem como a ocorrência de efeitos 
adversos. Miasso et al. (2012) complementam apontando que a baixa 
adesão ao tratamento pode envolver perspectivas reduzida quanto ao 
papel do paciente, ao ser considerado submisso ao profissional e ao 
serviço de saúde e não um sujeito ativo no seu processo de conviver 
com o transtorno e tratamento.

Silva (2015) ressalta aspectos relacionados aos estigmas que 
um paciente egresso de internação psiquiátrica pode carregar em sua 
carreira moral no manejo da sua identidade social, assim como outras 
características demográficas também podem estar associadas à adesão 
ao tratamento medicamentoso, sendo que os fatores menos significa-
tivos para a adesão envolvem a aceitação da doença e a motivação para 
tratá-la (DROULOUT; LIRAUD; VERDOUX, 2003). A percepção 
do paciente e de seus familiares quanto ao tratamento psicofarma-
cológico também é preditiva à adesão, pois quando há avaliação dos 
benefícios do tratamento e riscos da doença (sintomatologia) versus os 
custos do tratamento (efeitos colaterais adversos) podem influenciar 
de forma positiva ao tratamento (CARDOSO; GALERA, 2011). 
Monteschi, Vedana e Miasso (2010) revelam que a falta de conhe-
cimento dos familiares quanto a terapia medicamentosa além de ser 
uma falha ofertada pelos profissionais de saúde, limita as intervenções 
destes para manter a medicação em níveis terapêuticos, e assim não 
colaborando para a adesão ao tratamento. A família também pode 
atuar de modo a garantir o comparecimento às consultas médicas, 
colaborar e influenciar o paciente a aderência ao tratamento como 
todo (SAJATOVIC et al., 2010). 
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Neste sentido, concluímos que o planejamento em saúde e o 
sucesso das intervenções pelos profissionais de saúde pode estar vin-
culadas a autopercepção dessa população com relação à sua situação de 
saúde (LINDEMANN et al., 2019). Dentre as principais ferramentas 
para o enfrentamento da baixa adesão ao tratamento, intervenções 
baseadas em técnicas de resolução de problemas e motivacionais 
têm se mostrado mais eficientes (CARDOSO; GALERA, 2011) do 
que intervenções comportamentais como psicoeducação ou suporte 
comunitário, os quais representam menor eficácia na melhora para a 
adesão (ZYGMUNT et al., 2002). 

No entanto, tal percepção não é consensual. Vilar et al. (2019), 
após revisão de literatura, indicaram que a psicoeducação permite o 
aumento de conhecimentos sobre o diagnóstico, sobre a doença, necessi-
dade de aderir ao tratamento medicamentoso, possibilitando a mudança 
de comportamentos face à adesão à medicação e percepção sobre a saúde 
mental. Entretanto, na prática, Pinho et al. (2018) apontam que há 
deficiências nos processos de trabalho dos profissionais da saúde mental, 
nas esferas gestoras, bem como na valorização das atividades ofertadas 
pelo equipamento de saúde mental, sendo essencial a desconstrução 
do modelo de assistência a medicação e que maior investimento em 
estudos voltados para a realidade da saúde mental no Brasil. 

PSICOLOGIA DA SAÚDE E O PAPEL DO PSICÓLOGO 
NESSE CONTEXTO 

Os objetivos específicos da psicologia da saúde são promover 
a saúde, prevenir e tratar doenças, investigar o papel de fatores com-
portamentais e sociais das doenças, e avaliar, aperfeiçoar a formulação 
de políticas e serviços de saúde para todas as pessoas, através das pre-
missas de que a saúde é o estado completo de bem estar físico, mental 
e social (STRAUB, 2014). As instituições de saúde no Brasil abrem 
novas possibilidades para os profissionais da psicologia, que surge a 
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necessidade de entender e pensar o processo de saúde/doença em 
dimensão psicossocial (ALMEIDA; MALAGRIS, 2011). 

As políticas de atenção à saúde mental associada à psicologia 
podem romper os modelos tradicionais, reduzir a unidimensionali-
dade e são capazes de representar uma ferramenta de modelo positi-
vista a fim de aderirem à integralidade e humanização (OLIVEIRA; 
OLIVEIRA, 2018). Com relação ao mecanismo de suporte técnico, 
na área da Psicologia Social da Saúde, a mesma propõe que as ques-
tões psicológicas sejam tratadas com um enfoque coletivo, social e 
comunitário (CAMARGO-BORGES; CARDOSO, 2005). Bem 
como em contextos onde os indivíduos estejam inseridos seja em 
grupos ou não que possam estar expostos a diferentes doenças e con-
dições de saúde impróprias a psicologia da saúde deve compreender 
e intervir (ALMEIDA; MALAGRIS, 2011).

Sobre os psicólogos da saúde clinico “podemos dizer que tra-
balham com foco em intervenções que visam à promoção de saúde 
e habilitados para trabalhar com técnicas terapêuticas educacionais, 
avaliação diagnóstica” (STRAUB, 2014). O profissional da psicologia 
deve considerar que a construção de identidade dos sujeitos é influen-
ciada por processos culturais e sociais que determinam suas relações 
com os outros (SILVA, SCHAIBER, MOTA, 2019). Nesse cenário, 
os autores também reforçam que o trabalho dos psicólogos na aten-
ção básica, deve contribuir para o fortalecimento de vínculos entre 
os usuários e profissionais e é necessário identificar determinantes 
sociais relacionados ao surgimento de agravos em saúde, romper com 
o paradigma clínico e elaborar ações de promoção em saúde mental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resumindo, compreendemos que há complexidade para o indi-
víduo aderir quaisquer que sejam os tratamentos relacionados à saúde. 
A ação movida por esse paciente à aderência depende de variáveis 
importantes, como o entendimento deste sobre aspectos relacionados 
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a saúde, bem como quais terapias serão envolvidas. Seguir um plano 
médico é sinônimo de adesão, porém devemos ressaltar que isso depende 
da motivação envolvida nesses trâmites que necessitam de mudança 
cognitiva, como deixar de seguir um hábito para constituir outro. E 
tudo isso em pacientes psiquiátricos se torna ainda mais desafiador por 
se tratar de pessoas que podem ter prejuízos cognitivos importantes por 
conta da sua condição mental como portadores de transtornos mentais 
ou até transtornos de personalidade, o que torna ainda mais complexas 
as questões referentes à adesão ao tratamento medicamentoso.

Ao se tratar de remédios psiquiátricos devemos expor a difi-
culdade em lidar com os efeitos colaterais dessas terapias químicas 
que nem sempre seus sintomas serão superados, como por exemplo 
quando há aumento de peso, enjoos recorrentes, insônia, hipersonia, 
dores de cabeça, baixa na libido, etc. Outro aspecto importante se 
relaciona à comunicação desse paciente psiquiátrico com seus médicos, 
profissionais envolvidos em suas terapias e seu meio social. É desa-
fiador para todos os envolvidos pois, por vezes, esses pacientes não 
se sentem acolhidos, por medo de expor seu diagnóstico até mesmo 
para os profissionais que os acompanham. 

Vale ressaltar também a organização destes tratamentos no 
sistema público, em clínicas populares ou em clínicas inseridas em 
planos de saúde, nem sempre os recursos humanos são efetivos diante 
da quantidade de pessoas aguardando para atendimento. Não ter clareza 
sobre a demanda desses pacientes pode ser dificultador para uma boa 
adesão por parte desse sujeito, sendo assim hipótese diagnostica pode 
ficar comprometida também, pois se há necessidade de ser uma consulta 
breve, pode faltar clareza para fechar diagnósticos mais precisos. Sem 
contar com os gastos tanto da pessoa física como do sistema único 
de saúde, pois alterar as terapias medicamentosas geram custos para 
ambos. Diante desse cenário de escassez de profissionais que atuam 
nessa área, do aumento da demanda e dos custos envolvidos na baixa 
adesão ao tratamento psiquiátrico, uma das opções viáveis envolve a 
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avaliação da adesão dos pacientes, devendo esse aspecto ser foco de 
atenção da atuação do psicólogo que atua na saúde. 
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INTRODUÇÃO

A síndrome de Down (SD) ou Trissomia do 21 é o distúrbio 
cromossômico mais comum em humanos, afetando cerca de um em 
cada 675 nascimentos. Subjacente ao espectro diversificado de fenótipos 
observados em pessoas com SD está uma cópia extra do cromossomo 
21 (Chr 21), ou trissomia 21 (T21), que resulta em superexpressão de 
muitos genes e alterações no proteoma (GRIECO et al., 2015). Está 
associada a deficiência intelectual, dismorfismo facial, baixa estatura e 
hipotonia muscular ou articulações frouxas. Alguns indivíduos podem 
apresentar problemas oftalmológicos (30-70%), problemas de audição 
(80%), anormalidades no trato gastrointestinal (12%), hipotireoidismo 
(15-20%) e/ou cardiopatias (50%) (BULL, 2020).

O número de crianças com SD diagnosticadas com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) tem crescido (SCHWARTZ-
MAN, 2011). Tal aumento não significa maior incidência de casos, 
mas uma identificação mais precisa e minuciosa nas formas de diag-
nóstico (BRADBURY et al., 2022).
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A prevalência de coexistência de comportamentos desadaptativos 
graves ou transtornos psiquiátricos em crianças e adolescentes com SD 
é alta e as consequências na educação, no funcionamento familiar e na 
socialização são substanciais. Tem sido relatado que distúrbios neuro-
comportamentais e psiquiátricos, coexistentes naqueles com, variam 
de 18 a 38% (CAPONE et al., 2006). Em um estudo populacional 
sueco de crianças e adolescentes com SD, 42% foram diagnosticados 
com TEA e 34% com TDAH (OXELGREN et al, 2017), sendo a 
gravidade do TEA associada positivamente ao nível de deficiência 
intelectual (O”BRIEN; PEARSON, 2004). Outros estudos encon-
traram taxas semelhantes de TEA e sintomas comportamentais em 
crianças com SD (WARNER et al., 2014).

Diagnosticar uma criança que apresenta comorbidade de defi-
ciência intelectual e TEA é uma tarefa difícil e exige do profissional 
um conhecimento clínico muito específico, ainda mais quando se 
trata de crianças com SD (HENDRIX et al., 2021). Além disso, o 
fato de uma criança com Trissomia do 21 apresentar alguns sintomas 
específicos de TEA não a classifica necessariamente como autista; pois 
alguns dos sintomas podem ser características de comportamentos 
em desenvolvimento ou estratégias para lidar com as dificuldades. 
Tal sobreposição de comportamentos também é manifestada por 
crianças com deficiências visuais e auditivas ou que sofreram algum 
tipo de lesão cerebral. Não existe um exame padrão para o duplo 
diagnóstico, ainda assim a coocorrência de autismo em crianças com 
SD tem uma incidência quatro vezes mais frequente que na popula-
ção em geral (SCHWARTZMAN, 2011).

Observa-se um importante atraso no diagnóstico de autismo 
em crianças com SD em comparação com o diagnóstico em crianças 
sem a síndrome (BRADBURY et al., 2022; TORDJMAN et al., 2017; 
VERSACI; MATTIE; IMMING, 2021). Talvez a maior dificuldade 
na identificação esteja no entendimento, amplamente difundido, de 
que as pessoas com SD têm um talento especial para a interação social. 
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Esta visão tem sido questionada a partir de relatos da manifestação de 
dificuldades sociais em crianças com SD (RASMUSSEN et al., 2001).

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado 
por déficits na comunicação e interação social, bem como a presença 
de comportamentos restritos e repetitivos (APA, 2014; WHO, 2022). 
A SD associa-se com mais de oitenta condições clínicas de maior e 
menor severidade e já foi considerada um fator para descartar o TEA, 
no entanto, os achados em pesquisas recentes reforçam a importância 
de romper com esse entendimento (HAMNER et al., 2020).

Uma recente pesquisa realizada nos Estados Unidos indicou 
que crianças com SD e comorbidade com TEA apresentam compro-
metimentos de comunicação social menos graves do que seus pares 
diagnosticados apenas com TEA, principalmente no controle de 
habilidades cognitivas verbais; as habilidades de comunicação social 
em SD+TEA estavam intimamente ligadas à idade mental verbal; 
mesmo quando esta idade era aproximadamente equivalente, houve 
uma tendência de crianças com SD+TEA apresentarem maiores 
problemas de comunicação social do que seus pares com SD, suge-
rindo que a cognição verbal mais baixa por si só não pode explicar a 
comorbidade do TEA (GODFREY et al., 2019).

Jones et al (2022) apresentaram, também, uma proposta de 
intersecção dos comportamentos presentes em crianças com duplo 
diagnóstico de SD e Autismo. Encontraram, nas duas patologias, os 
seguintes comportamentos: a) Preferência / Insistência em rotinas; 
b) Problemas de audição afetam a interação verbal, sendo assim, 
nem sempre respondem quando chamam por seu nome; c) Expres-
sividade limitada da linguagem e/ou uso estereotipado e repetitivo 
de enunciados; d) Contato visual pobre/dificultoso; e) Problemas 
sensoriais; f ) Envolvem-se em movimentos repetitivos; g) Têm inte-
resses restritos; h) Ansiedade; i) Desenvolvimento mais lento; e j) 
Problemas na comunicação social, como a tomada de perspectiva e a 
capacidade de reciprocidade limitada.
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A coocorrência de autismo e síndrome de Down tem implica-
ções importantes para a intervenção. Essas crianças provavelmente 
exigirão tratamento e abordagens educacionais mais intensivos do que 
as crianças com apenas uma das patologias (VERSACI; MATTIE; 
IMMING, 2021). A relevância e urgência de diagnósticos nesse 
sentido se dão, também, por uma razão temporal: quanto mais cedo 
forem estabelecidos, maior será a possibilidade de tratamentos ade-
quados, que possibilitem um melhor processo de desenvolvimento e 
educação (GODFREY et al., 2019).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a incidência 
de comportamentos autísticos em crianças com síndrome de Down.

DESENVOLVIMENTO

Realizou-se uma pesquisa observacional, transversal, na APAE 
de São Caetano do Sul- SP; aprovada pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa- COEP, da Universidade Nove de Julho, São Paulo, processo 
no 440412. Junto com o projeto de pesquisa, foi apresentado o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido aos pais e responsáveis pelas 
crianças. Aos responsáveis pelos locais de atendimento foi pedida uma 
autorização prévia para entrar na instituição.

O estudo contou com a participação de 10 pais de crianças com 
diagnóstico de SD e 10 pais de crianças com diagnóstico de TEA de 
acordo com o DSM-IV-TR (APA, 2002) que frequentavam a APAE 
de São Caetano do Sul. Elas foram divididas em dois grupos: GTA 
- Grupo Transtorno Autista e GSD - Grupo Síndrome de Down; e 
avaliadas individualmente pela pesquisadora principal. Foi utilizada a 
Escala de Comportamentos Autísticos - ABC/ICA (MARTELETO, 
PEDROMÔNICO, 2005). Nela são listados 57 comportamentos 
divididos em cinco grandes áreas, que são: ES: Estímulo Sensorial; 
RE: Relacionamento; CO: Corpo e Uso de Objeto; LG: Lingua-
gem; e PS: Ajuda Pessoal e Social, além do total da escala, onde os 
resultados são classificados em índices: >68 corresponde à categoria 
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de Alta probabilidade de TEA, 54 a 67 Moderada probabilidade, 47 
a 53 corresponde à categoria de Duvidosos, e <47 Crianças Típicas.

Os pais foram entrevistados através da escala ABC/ICA, e infor-
mavam se seu filho apresentava ou não os comportamentos listados. 
Encontrou-se uma média total dos comportamentos para o GTA de 
86,0 (índice >68) que corresponde ao índice autista, e de 48,7 (índice 
47-53) para GSD que corresponde ao índice de desempenho duvidoso. 
Na área Estímulo Sensorial (ES) do ABC/ICA (Figura 1) as crianças 
do GTA apresentaram maior dificuldade no processamento de infor-
mações sensoriais, e o GSD com os estímulos relacionados à visão.

Figura 1: Presença de comportamentos da área Estímulo Sensorial de crian-
ças GTA e GSD

Em Relacionamento (Figura 2), os comportamentos com maior 
frequência no GTA foram ausência de sorriso social, dificuldades em 
fazer amigos e imitar brincadeiras de outras crianças. Prejuízos rela-
cionados às capacidades de interação social interferem diretamente 
em seu relacionamento com a sociedade e na aquisição de habilidades 
sociais. O GSD apresentou maior sociabilidade. Santos (2019) aponta 
que na SD, a função da linguagem é relativamente fraca, enquanto 
as aptidões sociais são fortes.
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Figura 2: Presença de comportamentos da área Relacionamento nas crian-
ças GTA e GSD

Na classe de comportamento Corpo e Uso de Objeto (CO) 
(Figura 3), observou-se nas crianças do GTA uma maior frequência 
nos comportamentos de movimentos repetitivos, uso inapropriado 
de brinquedos, muitos giros e batidas de objetos, e envolvimento em 
rituais complicados. As crianças do GSD apresentaram a mesma 
frequência de respostas nos seguintes comportamentos: “insiste em 
manter certos objetos consigo”. Índice de 30% em um comporta-
mento tipicamente autístico. Este achado corrobora com o de Jones 
et al. (2022), que destaca a presença de repertório motor reduzido 
em pessoas com deficiência intelectual, caracterizado pela presença 
de comportamentos estereotipados e rígidos. A figura 3 mostra a 
presença de atipias comportamentais na área CO, que indica os movi-
mentos estereotipados e restritos.
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Figura 3: Presença de comportamentos na área Corpo e Uso de Objetos nas crianças 
GTA e GSD.

Na área Linguagem (LG) (figura 4), o GTA apresentou maior 
frequência de respostas em classes de comportamentos como não 
executar ordens simples dadas uma vez, raramente usar “sim” ou “não”, 
apontar para objetos desejados, repetir constantemente as mesmas 
habilidades em comunicação. O desenvolvimento desta habilidade, 
porém, depende do quanto as pessoas de seu meio social estão empe-
nhadas em entendê-las e comunicar-se com elas. Falhas nessa troca 
de entendimento e empatia, podem prejudicá-las nas situações de 
sociabilidade (BUCKLEY, 1999). Segundo Gadia et al. (2004), crianças 
autistas que apresentam capacidade expressiva típica, em geral têm 
dificuldades em iniciar ou manter uma conversa. O GSD apresentou 
mais habilidade comunicativas.
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Figura 4: Presença de comportamentos na área da Linguagem de crianças GTA e GSD

Na área de Ajuda Pessoal e Social (APS) (figura 5), as crianças 
do GTA demonstraram não aceitar mudanças de rotina e ambientes, 
apresentando fortes reações diante destas situações. As crianças do 
GSD tiveram em comum os comportamentos de fortes reações frente 
às mudanças de rotina e ambientes, intensos acessos de raiva, e não 
esperar para ser atendido. Santos (2008) sugere que a interação social 
em crianças com SD depende de estímulos ambientais. A qualidade 
na interação entre familiares determina o sucesso do desenvolvimento 
cognitivo, linguístico e socioemocional da criança. A Figura 5 apresenta 
os comportamentos manifestados na área APS.
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Figura 5: Presença de comportamentos na área de Ajuda Pessoal e Social nas 
crianças GTA e GSD.

Observamos, pelo Quadro 1, que alguns comportamentos espe-
cíficos das crianças com TEA também aparecem em crianças com sín-
drome de Down no que diz respeito aos aspectos adaptativos e compor-
tamentais. Os resultados sugerem que indivíduos com TEA+SD mos-
traram prejuízos em áreas de prejuízo, com comportamentos específicos.
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Quadro 1 - Intersecção de comportamentos em coocorrência de SD+TEA

Fonte: Talib, et al., 2021 

CONSIDERAÇÕES

As crianças com síndrome de Down que participaram deste 
estudo, em sua maioria, encontram-se dentro da categoria de “Duvido-
sos” para comportamentos autísticos, segundo os critérios de correção 
do ABC/ICA, no entanto, algumas crianças com SD apresentaram 
comportamentos autísticos. A identificação desses traços e sua clas-
sificação dentro de parâmetros bem demarcados são especialmente 
importantes, porque possibilita o diagnóstico diferencial e, sobretudo, 
conduz ao estabelecimento de uma forma específica de intervenção.
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A literatura indica prejuízos em áreas específicas quando existe 
um duplo diagnóstico para crianças com TEA e SD. Neste estudo 
houve uma incidência de prejuízos em comum, nestas patologias, 
na percepção visual, empatia social, movimentos estereotipados e 
comunicação social, com capacidade de reciprocidade limitada, em 
comparação àqueles com SD isoladamente e crianças com TEA, 
comportamentos estes encontrados também no estudo de Jones et al. 
(2022). Como as crianças com SD apresentam maior repertório de 
comportamentos sociais, é possível que a genética e/ou a socialização 
delas ajudem a impulsionar suas habilidades emocionais e compor-
tamentais quando elas ocorrem concomitantemente com TEA. No 
entanto, esses resultados também podem refletir diferenças no relato, 
com pais de crianças com SD quando necessitam responder sobre seus 
filhos, diferente dos pais que não têm crianças com patologias gené-
ticas ou de neurodesenvolvimento, pois é importante ressaltar que os 
indivíduos com TEA + SD realmente experimentam menos desafios 
sociais e linguísticos do que as crianças com Trissomia do 21 somente.

Vale ressaltar que em quatro comportamentos da área Ajuda 
Pessoal e Social, as crianças do GSD obtiveram pontuação mais elevada, 
na escala de rastreio de comportamentos autísticos, que o GTA. A 
deficiência intelectual atrapalha o desenvolvimento também no domínio 
social, imprimindo maior dificuldade no entendimento sobre como 
o mundo funciona e sobre como controlar seus impulsos e desejos.

Como não houve o controle das variáveis sexo e idade, pode 
ter ocorrido interferência na percepção dos pais sobre as mudanças 
de comportamento ao longo do tempo ou as dificuldades compor-
tamentais que têm um curso de desenvolvimento diferente nas dife-
rentes patologias. Por exemplo, Grieco et al. (2015) destacam que o 
funcionamento comportamental na SD muda ao longo do tempo 
com comportamentos agressivos em crianças mais novas, enquanto 
os sintomas de isolamento e introversão aumentam à medida que as 
crianças envelhecem. Isso, também, pode estar relacionado a diferentes 
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expectativas, pois indivíduos com deficiências cognitivas e diferenças 
físicas mais visíveis podem ser mantidos em padrões comportamentais 
diferentes dos indivíduos com deficiências globais mais leves porque 
estas crianças não cumprem as trajetórias esperadas. Especificamente, 
pais de indivíduos com SD são frequentemente informados sobre a 
trajetória de desenvolvimento de seus filhos desde muito cedo (geral-
mente no pré-natal ou logo após o nascimento), o que pode permitir 
a eles mais tempo para ajustar as expectativas.

Portanto, é necessário a articulação de novas pesquisas e estu-
dos que tornem possível o estabelecimento de outras correlações e 
a descoberta de distintas variáveis que possam ou não interferir no 
diagnóstico precoce, tão importante para seu prognóstico. Profissio-
nais da Educação e da Saúde precisam incluir na sua formação base 
teórica em desenvolvimento humano normal e em psicopatologia, a 
fim de colaborar com um olhar mais específico aos comportamentos 
apresentados por crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.
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VULNERABILIDADE FAMILIAR 
DE ADOLESCENTES ATENDIDOS 
EM PSICOTERAPIA EM UM 
AMBULATÓRIO-ESCOLA

Teresa Helena Schoen64

INTRODUÇÃO

A família é considerada como o mais importante e crucial 
contexto em que ocorre o desenvolvimento humano (PALACIOS; 
RODRIGO, 2009). Propicia os aportes materiais, afetivos, culturais 
e espirituais para o desenvolvimento e bem-estar dos seus membros. 
Para Palacios e Rodrigo (2009) uma das funções da família é assegurar 
a sobrevivência dos filhos, seu crescimento saudável e sua socialização. 
Muito além da sobrevivência física, a família colabora para a inserção 
bem sucedida de seus integrantes na sociedade, com o desenvolvi-
mento de aspectos sociais, emocionais e cognitivos. A vulnerabilidade 
familiar afeta o cumprimento bem sucedido dessa função, portanto, 
é importante que se tenha a família como unidade de análise ao se 
observar os fatores de risco para o desenvolvimento dos adolescentes.

A vulnerabilidade familiar pode ser considerada como resul-
tado da exposição a riscos associada a uma incapacidade de resposta 
e inabilidade de adaptação (VIGNOLLI, 2006). Está relacionada às 
características da dinâmica demográfica (período do desenvolvimento 
de cada membro, estrutura familiar e outros aspectos) e também a 
situação socioeconômica. Alguns fatores de risco correspondem a 
grupos de pessoas que são ou estão sendo originários de circuns-
tâncias sociais, ou de características básicas compartilhadas (como 

64  Doutora em Ciências (Unifesp). Técnica em Assuntos Educacionais (UNIFESP). Docente Externa 
em Pós-graduação Lato Sensu (UNIFESP). CV: http://lattes.cnpq.br/3538350896898847
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a faixa etária), segmentos estes mais propensos a sofrerem os efeitos 
de fenômenos prejudiciais como dificuldades acadêmicas, doenças, 
desemprego, intempéries, violência ou discriminação.

A renda constitui-se um importante fator para a vulnerabi-
lidade, mas faz-se necessário olhar com atenção características do 
contexto em que os indivíduos estão inseridos e suas relações sociais, 
observando as situações que tornam as pessoas suscetíveis aos agravos. 
Na prática, além das questões financeiras, outras dimensões como o 
acesso ao conhecimento e às condições de saúde são importantes de 
serem consideradas (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003). 
Portanto, vulnerabilidade familiar é uma denominação utilizada para 
caracterizar famílias expostas a fatores de risco, sejam de natureza 
pessoal, social ou ambiental, que auxiliam ou fomentam a possibilidade 
de seus integrantes terem maior dificuldade em desenvolver-se de 
forma saudável (PRATI; DE PAULA COUTO; KOLLER, 2009) e 
serem bem sucedidos no cumprimento das tarefas desenvolvimentais 
(SCHOEN, 2013). Portanto, políticas para o desenvolvimento indi-
vidual, familiar e ambiental precisam ser implementadas para que se 
possa reduzir os danos (SCHWARTZ et al., 2016).

A vulnerabilidade em famílias é um tema relevante, pois, existe a 
necessidade de restringir os agravos à saúde, seja física ou mental, com 
a implementação de políticas de desenvolvimento que possam garantir 
a qualidade de vida dessas pessoas. Mais além da renda, o Índice de 
Desenvolvimento Familiar considera seis dimensões das condições de 
vida, que são: a) ausência de vulnerabilidade; b) acesso ao conhecimento; 
c) acesso ao trabalho; d) disponibilidade de recursos; e) desenvolvi-
mento infantil; e f ) condições habitacionais (BARROS; CARVALHO; 
FRANCO, 2003). Essas seis dimensões representam o acesso aos 
meios necessários para que as famílias satisfaçam suas necessidades 
e possam cumprir suas funções (PALACIOS; RODRIGO, 2009).

Algumas faixas etárias ou condições elevam o volume de recur-
sos necessários à satisfação das necessidades básicas da família, como 
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crianças, adolescentes, jovens, idosos, gestantes, lactentes, pessoas com 
doenças crônicas ou necessidades especiais, de forma a aumentar a 
vulnerabilidade familiar. A família necessita de recursos adicionais, 
sejam financeiros, de espaço ou mobiliário e mesmo mais tempo dos 
adultos em alguma tarefa (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003).

No caso de adolescentes, pode-se pensar em despesas adicionais 
relacionadas às (a) questões nutricionais: há aumento na demanda de 
energia e de todos os nutrientes, objetivando suprir as necessidades 
devido às mudanças fisiológicas) (LADEIRA; PEREIRA, 2019); (b) 
questões escolares: o adolescente passa a ter mais tempo de estudo, a 
escola costuma ser mais longe do lar – às vezes exige o uso de transporte 
público -, há maior exigência acadêmica, os pais têm mais dificuldade 
em acompanhar as atividades escolares, aumento de gasto com material 
escolar... (SCHOEN, MARTELETO, 2019); (c) atividades de lazer 
e extracurriculares: algumas exigem a participação dos pais – uma 
apresentação de teatro, uma competição esportiva -, gastos extras 
com o transporte ou com o pagamento de mensalidades, adolescente 
menos presente na família, pois está com os amigos, e, portanto, pode 
ocorrer menor colaboração com as tarefas domésticas... (Schoen, 
2019); (d) cuidados cotidianos: como vestuário, zelar pela segurança, 
capacidade de resolver os problemas... (SCHOEN, FARIAS, 2019); 
(e) transmissão e implementação de regras e hábitos de convivência; 
quando as mudanças e necessidades de desenvolvimento vivenciadas 
pelos adolescentes são percebidas pelas famílias como disruptivas de 
seu funcionamento, exigindo, assim, um rearranjo de suas normas 
de interação (LILA et al., 2020; PALACIOS; RODRIGO, 2009); 
(f ) presença de pessoas que necessitam cuidado especial: é possível 
que a família lance mão do adolescente para colaborar nos cuidados 
de um filho muito pequeno, uma pessoa com deficiência intelectual 
ou um idoso acamado, de forma que o adolescente fique privado 
das atividades próprias da sua faixa etária como sair com amigos ou 
mesmo de se dedicar aos estudos; e (g) trabalho infantil: presença de 



164

adolescentes que trabalham não só aponta a violação de direitos, no 
caso de exploração infantil, como pode indicar uma provável difi-
culdade da família na obtenção de renda pelos adultos e também a 
possibilidade do adolescente estar envolvido em atividades ilegais ou 
insalubres (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003; NAZA-
RENO; SOUZA JUNIOR; IGNÁCIO, 2012).

A vulnerabilidade pode aumentar quando há algum indivíduo 
com doença crônica, em especial quando a família não possui acesso 
a serviços de qualidade, apresenta baixa educação em saúde e/ou 
quando os profissionais de saúde não a reconhecem em seu contexto 
de vulnerabilidade (Dias et al., 2017). Educação em Saúde – mais 
atualmente, alfabetização em saúde – refere-se à capacidade das pes-
soas para obter, processar e entender informações básicas de saúde, 
incluindo o autocuidado e os cuidados/serviços do sistema de saúde, 
necessárias para tomarem decisões adequadas e implementarem hábitos 
e cuidados que promovem a saúde, previnem ou minimizam agravos. 
Alfabetização em Saúde Mental costuma ser ainda mais precária em 
famílias em situação de vulnerabilidade.

É mister que o profissional de saúde conheça o conceito de 
vulnerabilidade familiar e identifique os pacientes que estão nessa 
situação, de modo a transformar sua prática e melhor atender seu 
paciente e suas famílias. Para tanto, o objetivo deste trabalho foi iden-
tificar os tipos e o nível de vulnerabilidade familiar que os pacientes 
atendidos pelo serviço de Psicologia de um ambulatório especializado 
nesta faixa etária estão expostos.

DESENVOLVIMENTO

Realizou-se uma pesquisa documental, retrospectiva em pron-
tuários correspondentes ao período de 2019 e 2020. Projeto aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unifesp, 
CAAE nº 16183819.4.0000.5505. Foram coletadas as informações de 
prontuários clínicos de 54 adolescentes, dos 10 aos 19 anos (média de 
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idade 15 anos, DP 2,14) que estavam em atendimento psicoterápico em 
um ambulatório multidisciplinar especializado nesta faixa etária, nos 
anos de 2019 e 2020. A maioria era do sexo feminino (N= 32; 59,3%).

O Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente – CAAA – 
tem por objetivo fornecer assistência integral à saúde do adolescente, 
em seus aspectos orgânicos, psicoemocionais e sociais, contando com 
diferentes profissionais, entre eles o psicólogo. É parte integrante da 
Disciplina de Especialidades Pediátricas do Departamento de Pediatria 
da Universidade Federal de São Paulo, abrangendo as idades de 10 
aos 19 anos, em atendimento ambulatorial do Hospital São Paulo.

Dos pacientes obesos que passaram por este serviço, 22,2% deles 
apresentaram comportamentos indicativos de ansiedade/depressão; 
25,9% problemas com o contato social; 18,5%, problemas com a 
atenção e 31,5% comportamentos agressivos (SARMENTO et al., 
2010). Em um estudo envolvendo os pacientes que estavam na sala 
de espera aguardando a consulta médica no CAAA (VALVERDE 
et al., 2012), observou-se que o principal problema de saúde mental 
foi Ansiedade/Depressão. Um trabalho realizado com os adolescentes 
que passavam por psicoterapia, observou-se que havia mais meninos 
(54,1%) que meninas (45,9%) neste serviço (SCHOEN-FERREIRA 
et al., 2002). A faixa etária de maior procura por ajuda psicológica 
foi de 13 a 15 anos. A principal queixa era problemas acadêmicos, 
inclusive 39,3% dos adolescentes já haviam repetido alguma série 
escolar, seguida de problemas de relacionamento, em casa ou na escola. 
Em pesquisa mais recente (Schoen et al., 2018), constatou-se que a 
maioria dos atendimentos era com adolescentes do sexo feminino 
(51,47%) e a média de idade dos pacientes, no primeiro atendimento 
psicológico no CAAA, foi de 13,81 anos. Um quinto dos adoles-
centes estava com a escolaridade defasada. Os principais motivos de 
encaminhamento para avaliação e atendimento psicológicos foram 
problemas escolares (23,3%), seguido de comportamentos ansiosos 
(9,7%), problemas em relação ao comportamento alimentar (9,70%), 
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comportamentos depressivos (9,70%), e conflitos familiares (8,16% 
das queixas). Observou-se que os adolescentes que passaram por 
avaliação psicológica alcançaram pontuações mais baixas que o valor 
de referência preconizado pelo manual do WISC-III: metade dessa 
população obtive QI Verbal entre 70 e 105, QI de Execução entre 66 
e 102, e QI Total entre 65 e 105 (valor de referência: 100+15, entre 
85 e 115) (SCHOEN, KAMIYA, 2021). Em trabalho verificando a 
insegurança habitacional, que envolveu 955 fichas de primeira consulta 
médica, constatou-se que a maioria dos pacientes era do sexo feminino 
(57,9%), o número de cômodos por residência variou de 1 a mais de 16 
(média: 4,8) e número médio de habitantes por residência foi de 4,2, 
variando de 2 a 12 pessoas. O número de cômodos por domicílio foi 
menor que a média nacional; o número de habitantes por domicílio 
foi maior. Ressalta-se que 13,6% dos adolescentes compartilhavam 
cama com outra pessoa (SCHOEN et al., 2016).

A partir do Índice de Desenvolvimento da Família - IDF (BAR-
ROS; CARVALHO; FRANCO, 2003) foi elaborado um questionário a 
ser preenchido com os dados constantes nos prontuários dos pacientes. 
Este questionário recebeu o nome de Índice de Vulnerabilidade Familiar 
adotado neste trabalho – IVFa. Os dados coletados foram os seguintes:

1) dados demográficos: idade, sexo, escolaridade, distância da 
escola (se é possível ir a pé);

2) vulnerabilidade [cada item, se presente, recebeu um ponto, 
total possível: 10 pontos]: (V1) alguma mulher teve filho nascido 
vivo no último ano; (V2) alguma mulher teve filho nascido vivo nos 
últimos dois anos; (V3) presença de criança; (V4) presença de criança 
ou adolescente; (V5) presença de criança, adolescente ou jovem; 
(V6) presença de idoso; (V7) ausência de cônjuge; (V8) menos da 
metade dos membros encontram-se em idade ativa; (V9) existe criança 
no domicílio cuja mãe já tenha morrido; e (V10) existe criança no 
domicílio que não viva com a mãe; 
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3) acesso ao conhecimento [cada item, se presente, recebeu um 
ponto, total possível: 6 pontos]: (C1) presença de adulto analfabeto; 
(C2) presença de adulto analfabeto funcional; (C3) Ausência de adulto 
com fundamental completo; (C4) ausência de adulto com secundário 
completo; (C5) ausência de adulto com alguma educação superior; e 
(C6) ausência de trabalhador com qualificação média ou alta);

4) acesso ao trabalho [cada item, se presente, recebeu um ponto, 
total possível: 6 pontos]: (T1) menos da metade dos membros em 
idade ativa encontram-se ocupados; (T2) ausência de trabalhador 
que esteja a mais de seis meses no trabalho atual; (T3) ausência de 
ocupado no setor formal; (T4) ausência de ocupado em atividade 
não-agrícola; (T5) ausência de ocupado com rendimento superior 
a 1 salário mínimo; e (T6) ausência de ocupado com rendimento 
superior a 2 salários mínimos; e

5) desenvolvimento infantil [cada item, se presente, recebeu 
um ponto, total possível: 10 pontos]: (D1) presença de ao menos 
uma criança com menos de 14 anos trabalhando; (D2) presença de 
ao menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando; (D3) 
presença de ao menos uma criança de 0-6 anos fora da escola; (D4) 
presença de ao menos uma criança de 7-14 anos fora da escola; (D5) 
presença de ao menos uma criança de 7-17 anos fora da escola; (D6) 
presença de ao menos uma criança de até 14 anos com mais de 2 
anos de atraso; (D7) presença de ao menos um adolescente de 10 a 
14 anos analfabeto; (D8) presença de ao menos um jovem de 15 a 
17 anos analfabeto; (D9) presença de ao menos uma mãe que tenha 
algum filho que já tenha morrido; e (D10) presença de mais de uma 
mãe que tenha algum filho que já tenha morrido.

Não foram coletados dados das dimensões renda ou disponi-
bilidade de recursos como proposto no Índice de Desenvolvimento 
da Família (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003), portanto 
Índice de Vulnerabilidade Familiar adotado neste estudo – IVFa 
– observa menos variáveis. Para não haver uma área com maior 
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influência que a outra, para este estudo, foi realizada a média por 
área (dez itens, total possível dez, média 1; seis itens, total possível 
seis, média 1). Por haver quatro dimensões, o total possível foi de 4 
(maior vulnerabilidade familiar).

Foi realizada uma busca ativa nos prontuários de pacientes que 
estavam em atendimento psicológico nos anos 2019 e 2020, no intuito 
de localizar, nas anotações referentes à anamnese, os dados de interesse.

Pela Tabela 1 observa-se que havia mais pacientes do sexo femi-
nino (N= 32; 59,3%), com média de idade de 14,9 (Desvio-Padrão: 
2,14). A média de idade das meninas foi de 14,9 anos (DP: 2,31) e 
a média de idade dos meninos foi de 15,2 anos (DP: 1,89). Foram 
identificados cinco pacientes que apresentavam defasagem escolar, 
sendo quatro do sexo masculino.

Tabela 1: Distribuição dos adolescentes por sexo em relação às variáveis demográficas
Sexo

Características Fem Masc Total
Idade
11 a 13 anos 10 3 13
14 a 16 anos 14 14 28
17 a 19 anos 8 5 13
Nível educacional*
Ens Fund II 15 8 23
Ens Médio 11 11 22
Ens Básico Completo 6 2 8
Distância da escola**
Vai a pé 15 13 28
Não vai à pé 14 9 23
total 32 22 54

*não foi possível identificar a escolaridade de um paciente (sexo masculino)
**não foi possível coletar esse dado em três prontuários (sexo feminino)

Por este estudo envolver adolescentes, todas as famílias pon-
tuaram no Índice de Vulnerabilidade Familiar adotado neste estudo 
– IVFa - em V4 (presença de criança ou adolescente) e V5 (presença 
de criança, adolescente ou jovem). Três pacientes pontuaram unica-
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mente nesses itens. O item seguinte com maior pontuação foi o C5 
“ausência de adulto com alguma educação superior” (média do item: 
0,55) seguido de T2 “ausência de trabalhador que esteja a mais de 
seis meses no trabalho atual” (0,5, ou seja, em metade dos lares havia 
trabalhadores há pouquíssimo tempo no emprego atual) e T3 “ausência 
de ocupado no setor formal” (0,44).

Em três itens do IVFa nenhum paciente pontuou (média 0): D5 
“presença de ao menos uma criança de 7-17 anos fora da escola”; D7 
“presença de ao menos um adolescente de 10 a 14 anos analfabeto” 
e D10 “presença de mais de uma mãe que tenha algum filho que já 
tenha morrido”. Em ordem inversa, os que menos pontuaram, mas 
algum dos pacientes vivia em uma família com esta questão vulnerá-
vel, foram: D4 presença de ao menos uma criança de 7-14 anos fora 
da escola” (0,02 – um adolescente), D6 “presença de ao menos uma 
criança de até 14 anos com mais de 2 anos de atraso escolar” (0,02 – 
um adolescente) e D8 “presença de ao menos um jovem de 15 a 17 
anos analfabeto” (0,03 – dois adolescentes).

Em relação às dimensões do IVFa, a dimensão Vulnerabili-
dade foi a que teve maior média (0,36), como pode ser observado na 
Tabela 2. Dos pacientes com maior vulnerabilidade familiar, aquele 
que obteve o total mais alto no IVFa (2,1) pontuou em todos os 
itens relativos à dimensão Trabalho; a dimensão Conhecimento 
foi a mais vulnerável para o segundo (2,0) e o terceiro (1,90) com 
pontuações mais altas no IVFa.

Tabela 2: Média em cada dimensão do Índice de Vulnerabilidade Familiar adotado
Dimensão média mínima Máxima
Vulnerabilidade 0,36 0,2 0,7
Conhecimento 0,27 0 1
Trabalho 0,32 0 1
Desenvolvimento 0,04 0 0,2
Total 1 0,2 2,1
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CONSIDERAÇÕES

O sistema de relacionamento do adolescente inclui sua famí-
lia, sua escola, o ambiente físico em que vive e o contexto em que a 
saúde pública - e uma de suas áreas de trabalho, a saúde mental -, 
estão presentes (PANIAGUA-SUÁREZ; GONZÁLEZ-POSADA, 
2019). Este trabalho procurou olhar para o adolescente e sua família 
na sua fragilidade, observando seus pontos mais vulneráveis (tipos e 
o nível de vulnerabilidade familiar) e também algumas de suas forta-
lezas. Embora os adolescentes participantes desse estudo estivessem 
em psicoterapia, buscando, também, seu desenvolvimento individual 
(físico, cognitivo e emocional), é de fundamental importância a análise 
do desenvolvimento em contextos sociais, com atenção especial ao 
adolescente inserido no seu grupo familiar.

A família é um contexto de desenvolvimento essencial para os 
adolescentes (LILA et al., 2020), e a vulnerabilidade familiar pode ser 
considerada um problema psicossocial relevante para a saúde pública 
(PANIAGUA-SUÁREZ; GONZÁLEZ-POSADA, 2019). Obvia-
mente os índices aqui coletados (vulnerabilidade, trabalho, conheci-
mento e desenvolvimento) não são os únicos fatores que influenciam 
a vulnerabilidade familiar. Presença de membros adictos a drogas 
ou álcool, presença de membros com necessidades educativas ou de 
saúde especiais, local e tipo de moradia, entre tantos fatores. Quando 
um ser humano chega à adolescência, a importância da família não 
diminui. Pelo contrário, nesta fase a família desempenha um papel 
fundamental em aspectos importantes do desenvolvimento, como a 
formação da identidade, a aquisição de autonomia e, em termos gerais, 
o ajustamento psicossocial, com muitas variáveis que podem afetar o 
bom desenvolvimento do adolescente. 

Dentre todos os meios de que uma família pode dispor para 
satisfazer suas necessidades, o acesso ao conhecimento, segundo Barros 
et al (2003), certamente, encontra-se entre os mais importantes. A 
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escola contribui para o desenvolvimento cognitivo e a construção de 
repertório acadêmico que favorece a exploração e inserção no contexto 
social e laboral. Detectou-se cinco adolescentes com defasagem escolar, 
portanto, necessitando de atenção para a área pedagógica. A vulne-
rabilidade é uma dimensão relativa, ou seja, todos somos vulneráveis, 
mas cada indivíduo tem seu próprio grau e tipo de vulnerabilidade 
(PANIAGUA-SUÁREZ; GONZÁLEZ-POSADA, 2019), de forma 
que cada paciente do CAAA pode ser muito mais vulnerável a um 
tipo específico de agravo, ao passo que outro pode ter essa mesma 
circunstância como fortaleza para seu desenvolvimento.

Dos pacientes do CAAA que estavam em processo de psicote-
rapia nos anos 2019 e 2020, mais da metade morava perto da escola 
a ponto de ir caminhando (Tabela 1). Tal facilidade pode ser consi-
derada como um fator de proteção, diminuindo a probabilidade de o 
adolescente faltar aula por motivos como intempéries ou por conta de 
a pessoa que o acompanha à escola estar doente, por exemplo. Tam-
bém é um recurso financeiro que deixa de ser gasto (a passagem do 
transporte público). Mesmo que o aluno tenha direito ao passe escolar, 
o responsável gasta com a passagem quando precisar acompanhá-lo à 
escola ou sua presença for necessária em alguma reunião.

Era esperado que a dimensão Vulnerabilidade obtivesse maior 
pontuação, visto o estudo envolver somente famílias de adolescentes 
(nessa dimensão, os pacientes deste ambulatório pontuam em dois 
itens: V4 e V5). Entretanto, outros fatores relativos à demografia da 
família também influenciaram essa dimensão: pode-se olhar para 
os outros membros desse grupo social, que também exigem maior 
cuidado, como mulheres parturientes, bebês, crianças pequenas ou 
idosos. Com membros em diferentes etapas da vida, a família pre-
cisa ir se reorganizando para dar conta das necessidades específicas 
e favorecer a entrada de cada um, com sucesso, na próxima etapa 
(LILA et al., 2020). Em 13 famílias havia ausência de cônjuge, que 
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pode acarretar em menos adultos colaborando com os cuidados com 
os membros mais frágeis da família.

Analisar as características da família que podem levar a uma 
maior vulnerabilidade é uma responsabilidade que se estende para além 
da tarefa de apenas alertar sobre o problema. Como os adolescentes 
encontravam-se em psicoterapia, busca-se que desenvolvam estratégias 
para superar os obstáculos que os mantêm mais ou menos vulneráveis, 
que identifiquem as condições e situações que os tornam suscetíveis 
ao adoecimento emocional, físico ou mesmo ao fracasso escolar e 
consigam identificar suas fortalezas para que possam se desenvolver 
de forma integral, tornando-se autores de sua própria história e menos 
vulneráveis às situações estressantes cotidianas. A alfabetização em 
saúde também passa pela identificação dos pontos vulneráveis (indi-
viduais, familiares ou ambientais) e assunção de comportamentos que 
colaboram para o desenvolvimento de habilidades e competências que 
facilitem lidar com as dificuldades e promovam práticas que permitam 
superar as situações que os tornam mais frágeis.

Dessa forma, este trabalho que identificou diferentes dimen-
sões de vulnerabilidade familiar (embora observando poucas dimen-
sões) visa a promoção da saúde física, mental e social, prevenção de 
agravos nos diferentes contextos e estimula o profissional de saúde 
e educação a ampliar seu olhar.

Há determinantes sociais, como fatores econômicos, sociais, 
culturais, étnicos, comportamentais, de saneamento, de saúde física ou 
emocional que influenciam a ocorrência de problemas educacionais 
e de saúde, mas que, ao serem identificados, podem ser minimizados. 
Indubitavelmente, vulnerabilidade diminui o controle e capacidade da 
família (e de seus integrantes) mobilizar recursos materiais, pessoais 
e sociais que lhe permita evitar a deterioração de suas condições de 
vida. Parece que sempre falta dinheiro para satisfazer as necessida-
des básicas e as opções de lazer e de sonhar são insuficientes. Ao se 
identificar os pontos mais frágeis, procura-se auxiliar a família e o 
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próprio adolescente a ter consciência de sua realidade e buscar meca-
nismos para transformá-la, favorecendo a emergência da resiliência 
numa perspectiva de configurações vulneráveis e fatores de proteção, 
funcionando este serviço de saúde como rede de apoio.

É importante ponderar que a existência de vulnerabilidades em 
relação a diferentes dimensões não significa precariedade de relações 
sociais, embora, não há dúvidas, que as afetem. Em qualquer contexto 
é possível identificar riquezas nas interações familiares que favorecem 
o desenvolvimento e mobilização de recursos, com a finalidade de 
colaborar com cada integrante da família. Espera-se que, por estarem 
em psicoterapia, os adolescentes possam se fortalecer e os fatores 
indicativos de vulnerabilidade sejam diminuídos.
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CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E 
RECUPERAÇÃO DA SAÚDE: PRÁXIS 
ETNOMÉDICAS EM UMA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA NO SERTÃO BAIANO

Elaine de Lima de Jesus65

Eraldo Medeiros Costa Neto66

Bruna Farias de Santana67 

INTRODUÇÃO

O conhecimento tradicional é um saber construído coletiva-
mente, de forma oral e dinâmica, que se perpetua por gerações, de 
maneira que as informações estão sempre passando por mudanças e 
inovações e se adequando às particularidades territoriais e étnicas de 
seus praticantes (RABBANI, 2016).

Tendo como enfoque o bem-estar, a adesão aos conhecimen-
tos e práticas tradicionais de recuperação da saúde é um fenômeno 
transcultural que perdura, uma vez que milhares de pessoas, em todo 
o mundo, ainda recorrem aos bens naturais (plantas, animais e mine-
rais) em busca da cura para os males físicos e espirituais (CUNHA, 
2018). Com razão, as comunidades tradicionais geralmente possuem 
o saber-fazer para investigar acerca das condições de saúde de seus 
integrantes, já que engloba cuidados do corpo, do social e do ambiente, 
aspectos de qualidade de vida abordados pela Organização Mundial 
de Saúde, a qual define saúde como um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermi-
dade (DIEGUES, 2019; WHO, 1984).

 Com o avanço da ciência ocidental, o desenvolvimento de 
técnicas médicas aprimoradas para sobrevivência e os produtos tec-
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nológicos da indústria farmacêutica, Biomedicina e Nanotecnologia, 
os saberes populares foram sendo substituídos e relegados a segundo 
plano (FITTIPALDY et al., 2020). Porém, apesar da disseminação 
da ciência moderna, as pessoas insistem em utilizar diferentes prá-
ticas da medicina caseira e alternativa, devido ao hábito de procura 
por recurso imediato e eficaz no combate a doenças cotidianas, ou 
devido a experiências negativas com o tratamento recebido em um 
ambiente biomédico, muitas vezes autoritário e preconceituoso, em 
comparação a um ambiente comunitário com as benzedeiras, que é 
caseiro e acolhedor (CUNHA, 2018; SILVA; ZANK, 2022).

A partir disso, pode-se observar que as comunidades buscam 
restabelecer a saúde de seus integrantes com práticas de cuidado com 
o corpo e o espírito, que são realizadas por rezadeiras, curandeiras, 
parteiras e benzedeiras - e suas contrapartes masculinas -, detentoras 
de saberes tradicionais capazes de promover a cura e o tratamento 
eficaz para quase toda enfermidade, por meio de orações e auxílio 
de instrumentos, como plantas medicinais, agulhas, água, terra, gar-
rafas, toalhas e barbantes (CUNHA, 2018). A transmissão cultural 
desses conhecimentos ocorre principalmente de forma vertical, por 
meio da oralidade e da observação. Há risco de perda dessas práticas 
culturais pelo desinteresse das novas gerações, como evidenciado 
em outras comunidades rurais ou tradicionais. Contudo, novas for-
mas de transmissão cultural podem viabilizar a manutenção dessas 
práticas (SILVA; ZANK, 2022). 

Baseando-se nisto, qual seria a importância das rezadeiras, 
curandeiras, parteiras e benzedeiras para o tratamento e prevenção 
de doenças em uma comunidade tradicional quilombola? Quais são os 
saberes e ritos utilizados por estas mulheres durante o desenvolvimento 
de suas práticas? Qual a importância dos recursos ambientes para a 
viabilização dessas práticas? Como se dá a adesão a esses tratamen-
tos tradicionais? Como ocorrem as principais formas de transmissão 
cultural desses conhecimentos? 
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ÁREA DE ESTUDO E COLETA DE DADOS

 Este estudo foi realizado na comunidade quilombola da Tapera 
Melão, localizada a aproximadamente 6 km da zona urbana do muni-
cípio de Irará, região semiárida da Bahia, e composta por cerca de 800 
moradores, os quais estão distribuídos em 192 famílias, ocupando 
uma área ao redor de 1.500 hectares de terras. A fonte de renda da 
comunidade ocorre por meio de programas de Políticas Públicas, da 
agricultura familiar, principalmente dos cultivos de mandioca, aipim, 
milho, feijão, fumo, amendoim, coentro e frutas, e da agropecuária, 
dividindo-se todos os produtos gerados para consumo próprio e para 
comercialização na feira livre do município durante a semana. Para 
ter acesso à saúde e à educação, os moradores precisam se deslocar 
para comunidades vizinhas ou ao centro urbano do município, pois 
não há nenhuma Unidade Básica de Saúde nem escolas em fun-
cionamento nesse território quilombola. A expressão da religiosi-
dade local tem forte influência do catolicismo, com alguns elementos 
de religiões de matriz africana.

Os dados foram coletados durante o mês de abril de 2022, 
mediante entrevistas semiestruturadas realizadas em uma amostra de 
21 pessoas, as quais foram separadas em dois grupos de atores sociais 
da comunidade: 11 especialistas locais (curandeiras, curandeiros, ben-
zedeiras, benzedores e parteira) e 10 não especialistas (demais morado-
res). Os especialistas locais, doravante mencionados como “rezadores 
(as)”, foram selecionados como amostra por julgamento, compondo 
um conjunto dos rezadores mais requisitados pela comunidade. Uma 
das pessoas desse grupo de especialistas foi classificada como prati-
cante do curandeirismo, por incorporar entidades, possuir terreiro 
e promover festas em prol dessas entidades, cobrando uma quantia 
para as consultas. Essa interlocutora não se denomina curandeira, e 
sim rezadora, sendo, portanto, respeitada essa denominação. Houve 
também uma especialista, cuja função é auxiliar os partos naturais, 
responsabilizando-se por cortar o cordão umbilical da criança após o 
parto. Os não especialistas (“não rezadores”) são os demais moradores, 
usuários ou não das práticas de curas tradicionais, selecionados como 
amostragem por conveniência. As perguntas foram feitas de modo que 
se pudessem adquirir dados relacionados às práticas de cura, frequência 
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e relevância do conhecimento na recuperação da saúde dos moradores, 
e os instrumentos utilizados com os seus respectivos significados. 

Antes de iniciar a fase de coleta de dados, o projeto foi explicado 
aos moradores em reunião que aconteceu na Associação de Moradores, 
quando foi assinado o Termo de Anuência pelo responsável legal da 
comunidade. A Pesquisa fora conduzida segundo os princípios éticos 
da Sociedade Latino-americana de Etnobiologia. 

BENZEÇÃO: ORAÇÕES, INSTRUMENTOS DE CURA E FÉ

O ato de benzer envolve orações, objetos e elementos da natu-
reza, como água, terra e plantas de uso medicinal. As orações pra-
ticadas pelos rezadores contemplam a cura e a proteção do corpo 
de enfermidades orgânicas ou espirituais e energéticas, assim como 
a proteção de lugares. Foram citadas 22 orações, algumas descritas 
pelos interlocutores (Quadro 1). 
Quadro 1: Orações citadas, finalidade e instrumentos utilizados nas práticas de 
benzeção da comunidade quilombola da Tapera Melão, Irará, Bahia.

Nome da oração Finalidade Instrumento que utiliza
Azia Cura Palavras, sinal da cruz com a mão direita

Apagar incêndio Proteção de espaço Terra, palavra
Arma de fogo Proteção do corpo Palavra

Campainha caída (garganta 
inflamada)

Cura Palavras, sinal da cruz com a mão direita

Cólica Cura Palavras, sinal da cruz com a mão direita
Cisco no olho Cura Palavras, sinal da cruz com a mão direita
Desmentidura Cura Terra, palavra
Dor de dente Extração de dente Palavras, sinal da cruz com a mão direita

Engasgo Cura Palavras, sinal da cruz com a mão direita
Estuporado Cura Folha verde, palavra

Estancar sangue Cura Palavras, sinal da cruz com a mão direita
Fogo selvagem Cura Palavras, sinal da cruz com a mão direita

Invasão de praga Proteção do espaço Palavras, sinal da cruz com a mão direita
Mordida de aranha Proteção contra ação do 

veneno
Palavras, sinal da cruz com a mão direita

Mordida de cachorro Anti-inflamatória Palavras, sinal da cruz com a mão direita
Mordida de cobra Proteção contra ação do 

veneno
Palavras, sinal da cruz com a mão direita

Olhado Estabilizador de energia Folha verde, palavras
Peito aberto Cura Cordão, palavras
Sol e sereno Cura Água, palavras, toalha, garrafa de vidro
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Nome da oração Finalidade Instrumento que utiliza
Torcicolo Cura Folha verde, palavras

Vento Cura Folha verde, palavras
Vento caído Cura Folha verde, palavras

Para fazer as orações, são necessários números ímpares de 
galhos, sempre em três, sete ou nove (Tabela 1). Os interlocutores 
não sabem ao certo o motivo da contagem, respondendo apenas que 
se trata de ensinamentos dos antigos. Os objetos são principalmente 
de uso doméstico, como linha e toalha, que podem ser encontrados em 
casa. As plantas medicinais observadas na benzeção foram utilizadas 
majoritariamente no tratamento de vento, categoria de enfermidade 
espiritual que causa desordens energéticas, como mal-estar físico, e no 
tratamento de olhado, categoria de enfermidade espiritual ou ener-
gética muito comum em comunidades rurais e urbanas (SANTANA 
et al., 2022; SILVA; ZANK, 2022). 

Tabela 1: Plantas utilizadas pelos rezadores nas práticas de benzeção da comunidade 
quilombola daTapera Melão, Irará, Bahia.

Nome popular Pista taxonômica Obtenção Ori-
gem

Uso na benzeção Número 
de galhos 

     
Alho Allium sativum L. Cultivado Exótica Erisipela 3 
Andu Cajanus Indicus (L.) 

Millsp. 
Silvestre Exótica Vento 9 

Arruda Ruta graveolens L. Cultivado Exótica Olhado 3 
Caiçara Solanum mauritianum 

Scop. 
Silvestre Nativa Vento 9 

Capim-pé-de-
-galinha 

Eleusine indica (L.) 
Gaertner 

Silvestre Exótica Desmentidura 3 

Coarana Cestrum nocturnum L. Silvestre Exótica Vento 9 
Guiné Petiveria alliacea L. Silvestre Exótica Vento 9 

Maria-Preta 
(Folha-santa) 

Varronia curassavica 
Jacq. 

Silvestre Nativa Vento 9 

Pinhão-roxo Jatropha gossypiifo-
lia L. 

Cultivado Nativa Vento 9 

Quioiô Ocimum gratissimum 
L. 

Cultivado Exótica Vento 9 

Tira-teima Justicia gendarussa 
Burm.f. 

Cultivado Exótica Vento 
Olhado 

7 

Vassourinha 
(Bassourinha) 

Scoparia dulcis L. Silvestre Nativa  Olhado 3 



180

Nome popular Pista taxonômica Obtenção Ori-
gem

Uso na benzeção Número 
de galhos 

Velame Croton heliotropiifolius 
Kunth. 

Silvestre Nativa Vento 9 

Outra enfermidade local muito comum na comunidade é o 
estupor, conhecido pela comunidade como “estaporação”, a qual é 
decorrente das mudanças bruscas de temperatura sofridas pelo corpo. 
Para a oração, deve-se utilizar qualquer folha verde, sendo necessário 
observar os pontos cardeais e fazer a reza passando as folhas pelo 
corpo, jogando a energia para o lado oeste. Há um horário específico 
para a reza ser executada, assim como o ensinamento da oração, pois 
as palavras não podem ser proferidas à noite, momento em que o “mal” 
está solto pelo mundo. Durante a reza para a cura do estupor, a energia 
do corpo do enfermo é repassada para o benzedor, que sente calafrios, 
tontura e mal-estar durante o procedimento, permitindo que a energia 
do corpo do enfermo se restabeleça e a cura aconteça. Alguns contam 
que a experiência exige força e, por isso, não podem ser realizadas 
durante a noite nem em jejum, momento em que o corpo está “aberto”.

Nesse sentido, a benzeção é um momento de troca de cuidado 
entre os moradores; momento de abençoar e de restabelecer o bem-estar, 
não consistindo apenas em cuidar do corpo, da mente e do espírito, 
como também em formas de proteção e cuidado com a família, os 
vizinhos e conhecidos; é um momento de expressão de fé, de resgate 
de forças e de palavras ancestrais que foram elaboradas, reelaboradas 
e transmitidas ao longo das gerações, conectando-se com a prática 
de fazer o bem. A necessidade da fé precisa ser por parte de quem 
benze e de quem está recebendo a graça da cura, o que possibilita o 
restabelecimento da saúde e, assim, geram novas procuras de benzeção, 
permitindo a continuidade das práticas tradicionais. 

A RELAÇÃO COM O AMBIENTE

Não é recomendado que os elementos utilizados na benzeção 
fiquem expostos a lugares com muita movimentação de pessoas e polui-
ção, pois esses elementos absorvem energias que podem ser prejudiciais 
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ao enfermo. Isso inclui as plantas medicinais, exóticas ou nativas, que 
precisam ser cultivadas ou extraídas próximas de casa (Tabela 1). De 
acordo com Nunes et al. (2020), o hábito de cultivar e colher as plantas 
promotoras da cura cria uma ligação e um conceito que as santifica, 
concedendo-as caráter sobrenatural. As plantas escolhidas para ben-
zer são utilizadas enquanto estão frescas, evidenciando a cor verde. 
Todavia, não são empregadas de modo convencional, e sim passadas 
pelo corpo para realizar a limpeza energética. Cada planta tem sua 
particularidade energética capaz de suportar e retirar a enfermidade do 
corpo de quem está sendo benzido. É possível observar, nesse aspecto, 
como os serviços ecossistêmicos são proporcionados a essa comuni-
dade - a exemplo da qualidade do ar, da água fresca, da utilização da 
terra próxima às residências para oração e cultivo de plantas de uso 
medicinal -, promovendo benefícios na manutenção dasaúde orgânica 
e espiritual dessa população quilombola (ZANK et al., 2016). 

Há uma consciência dos interlocutores sobre o valor que a natu-
reza tem para a manutenção da vida em comunidade, a qual se reflete 
na crença de que as plantas utilizadas diariamente para benzer, fazer 
chás e banhos nunca irão acabar. Eles afirmam com muita convicção 
que, mesmo que uma espécie acabe, há outras plantas que podem 
substituir a ação da extinta, pois existem muitos “matos” (denominação 
para as plantas que não se conhecem as propriedades de cura e que não 
são cultivadas, mesmo que saibam o nome popular) com propriedades 
medicinais. Nesse sentido, é perceptível o engajamento dos interlo-
cutores no processo de conservação dos seus saberes tradicionais, por 
meio da substituição, se necessário, de espécies de importância local por 
outras viáveis, algo muito evidenciado em situações de desmatamento e 
aumento da urbanização, o que reflete uma adaptação cultural frente às 
contingências ambientais e/ou socioculturais (SANTANA et al., 2022).

A ADESÃO AO TRATAMENTO

Pode-se observar a existência de uma adesão ao tratamento 
tradicional, apesar do possível acesso à biomedicina, havendo poder 
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de escolha e análise da necessidade de recorrer ao conhecimento 
científico ou tradicional. A depender dos sintomas e das condições, 
algumas enfermidades só podem ser curadas pela benzeção (especial-
mente quando não atendem aos critérios da biomedicina ou quando 
não tiveram sucesso na procura por métodos biomédicos), enquanto 
outras se faz necessário recorrer à medicina oficial. 

“Depende da doença. Se você tiver de vento, o dotô não vai 
dar jeito, se você tiver de oiado, o dotô não vai dá jeito, se 
você tiver com uma dismintidura no pé, você pode ir pra 
ele, ele vai injetar seu pé, é o que ele vai fazer, mai você 
rezando ele de dismintidura e puxando a junta chega pro 
lugar, demora menos tempo”. Rezador G., 62 anos.

“Quando ao depender dos sintomas, eu sei que é coisa de 
médico ou de benzer, na maioria das vezes o médico nem 
resolve, corro pra benzeção”. Não Rezador H., 56 anos. 

A complementaridade, com a escolha por recorrer entre uma 
ou ambas as formas de tratamento, é importante nos processos de 
recuperação da saúde dessa comunidade, e amplia a autonomia do 
sujeito na promoção do próprio bem-estar (SILVA; ZANK, 2022).

Os interlocutores não especialistas também são capazes de saber 
qual enfermidade eles próprios ou outras pessoas estão sofrendo e 
reconhecer qual benzeção será utilizada, quando for o caso, assim como 
adotar outros procedimentos de cuidados primários autoaplicáveis, 
como a utilização de chás, banhos, entre outros, somente recorrendo 
à medicina oficial em último caso.

“Qualquer coisinha de bom ou de ruim ou qualquer dor, eu 
vou logo, corro logo pra Deus e rezar e me benzer e procurar 
fazer o que tem que ser feito. Primeiro eu corro logo pra me 
rezar ou um chá, uma reza, pedir logo a Deus a proteção, 
alguma coisa, aí depois eu corro pro chá, no último caso é o 
médico”. Não Rezador A., 46 anos. 

A acessibilidade também é um fator fundamental na escolha dos 
métodos para os cuidados com a saúde, o que também explica a prefe-
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rência inicial por tratamentos tradicionais em relação aos científicos. 
A acessibilidade diz respeito a uma comodidade tanto em relação ao 
deslocamento, porque são coisas acessíveis na comunidade, como em 
relação aos laços afetivos e sociais estabelecidos na convivência e na 
confiança sobre a eficácia do tratamento. 

“Sim, sim, porque aqui eu vou no terreiro (quintal) e pego as 
folhas que eu quero e faço meu chá, pra eu ir na rua (centro 
urbano) tem todo o transtorno de você procurar um carro, ir 
pra rua, chegar lá esperar, esperar sua vez ser chamada, depois 
você tem que esperar um certo tempo daquele remédio reagir 
e tudo. Melhora, não vou dizer a você que não melhora, mas 
demora é maior do que você em casa, fazer seu chá, é mais 
cômodo na verdade. Que melhora, você chegar lá e tomar uma 
dipirona de um certo tempo, melhora sim, melhora, até se você 
tiver sua dipirona em casa, você toma em casa, que você sabe 
que se você ir pra lá (hospital), você vai tomar dipirona, então 
dá no mesmo, entendeu!? Então eu faço meu chá, uma gripe 
ou o que for, uma coisa maior, um problema mais sério, vamo 
dizer que não vai ter jeito, aí você tem que ir pra rua mesmo 
atrás do médico)”. Não rezador A., 46 anos.

TRANSMISSÃO CULTURAL

Como acontece na construção do conhecimento tradicional, 
o aprendizado das orações e folhas é ensinado pelos mais velhos de 
forma oral e observacional. Segundo Marin et al. (2017), benzer é 
uma missão concedida por Deus, podendo ser aprendida através de 
sonho - intuição denominada como inata -, ou por outro benzedor, 
comumente um parente próximo do aprendiz.     

 No total, nove rezadores aprenderam com os mais velhos, oito 
sendo com alguém da família. Dentre esses dez, um aprendeu por sonho, 
oito foram através da escuta e repetição, e apenas um afirmou escrever 
algumas rezas, aprendendo outras por meio de escuta e repetição.

O aprendizado da benzeção é fomentado pelo cuidado com 
o outro; o viver nesta comunidade é contribuir para sobreviver em 
comunhão, sem discriminar nem excluir pessoas do acesso a este 
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auxílio, existindo um orgulho em poder ajudar, de ser útil à comuni-
dade e de ter poderes de auxiliar na cura das pessoas. Contudo, é de 
comum acordo entre os entrevistados (rezadores ou não) que as novas 
gerações não têm o mesmo respeito com os preceitos antigos, o que 
pode gerar o fim da tradição. A dificuldade de passar adiante estes 
conhecimentos se deve aos efeitos globalizantes da civilização moderna, 
que se traduzem em um estilo de vida que promove o deslocamento 
dos mais jovens para ambientes urbanos em busca de oportunidades 
de trabalho, educação formal e acesso à medicina moderna ocidental. 

Ao perguntar sobre a importância do aprendizado para futuras 
gerações, todos responderam que qualquer pessoa poderia aprender. 
Os rezadores e as rezadeiras têm consciência que este conhecimento é 
importante para recuperação da saúde e que, se isso se perder, será um 
grande desfalque para a comunidade. Contudo, ao serem questionados 
se passariam os seus conhecimentos para outra pessoa, foi observado 
uma desconfiança em relação a fé da nova geração, sendo que três 
responderam que não gostam de ensinar. Dessa forma, a perpetuação 
desse conhecimento tradicional pode ser prejudicada em consequência 
do comportamento de desinteresse dos jovens, apontado pelos entre-
vistados especialistas, e pela insegurança desses em ensinar os seus 
saberes, o que parece refletir um conflito intergeracional que poderia 
ser amenizado se houvesse maior tempo convívio entre as gerações, 
fator fundamental na transmissão cultural de forma oral e experiencial. 

Diante dessa inviabilidade, e considerando as novas dinâmicas 
familiares, há outras formas de transmissão cultural, envolvendo tec-
nologias e novas formas de ensino-aprendizagem, que parecem mais 
adaptadas a esse contexto social, como no caso de cursos de benzeção 
(ou benzeduras) e usos de aplicativos para trocas de informações, que já 
ocorrem com as benzedeiras do leste de Santa Catarina (SILVA; ZANK 
et al., 2022). Além da realização dos cursos, é importante o reconheci-
mento e a oficialização desses, os quais “poderão servir como ferramenta 
política para legitimar o ato de benzer” (SILVA; ZANK et al., 2022). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o exposto discutido baseado nas entrevistas con-
cedidas, é perceptível a importância cultural e de sobrevivência que 
o benzimento tem para a comunidade, além de facilitar a acessibi-
lidade à recuperação da saúde. As práxis de cuidado desenvolvida 
pelos moradores promovem o cuidado mútuo e o fortalecimento 
comunitário, aproximando relações.

Os processos adaptativos que os quilombolas apresentam em 
relação a novos meios de cura, à preservação e ao desmatamento, 
possibilitam entender a dinâmica que o conhecimento tradicional 
proporciona, já que sempre são apresentados novos meios de adequação 
para melhor vivência do grupo, possibilitando a introdução de novas 
plantas, recuperação, novas formas de sobreviver e se relacionar com o 
meio. Uma das formas de evidenciar essa adaptação é a continuidade 
das práticas por meio da adesão tratamento tradicional em comple-
mentaridade com a medicina alopática. 

A autonomia e a continuidade do ato de benzer envolve a neces-
sidade de novas formas de transmissão cultural, já experimentado em 
outras circunstâncias com as parteiras, no passado. Nessa situação, 
por iniciativa de um médico da cidade junto com enfermeiras, houve 
um curso de parto ministrado para que mulheres da zona rural do 
município de Irará pudessem ajudar na realização do parto natu-
ral de forma mais segura nas suas respectivas comunidades, já que, 
na época, era habitual parir em domicílio, além da dificuldade para 
locomoção, pois os meios de transporte eram muito precários. Essa 
conexão entre tradicional e moderno poderia ser experimentada com 
relação à benzeção e à complementaridade entre medicina tradicional 
e alopática, já presentes na comunidade.

Além da realização de cursos e usos de novas tecnologias, também 
é essencial inserir os/as benzedores/benzedeiras nos atendimentos 
em postos de saúde a fim de conferir o não abandono dos pacientes 
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ao tratamento medicamentoso, principalmente dos mais velhos, que 
relataram experiências negativas com o ambiente biomédico, possibili-
tando, dessa forma, o sucesso farmacoterapêutico, já que o tratamento 
aliado à fé propicia melhor adesão terapêutica (SOUSA et al., 2021). 
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INTRODUÇÃO

O ensino do raciocínio clínico (RC) é um componente de grande 
importância no ensino médico e fatores relacionados ao desenvolvi-
mento cerebral (DC) podem exercer influência na aquisição desta 
competência (MCGREGOR et al., 2012). O estudo sistematizado 
do desenvolvimento cognitivo no adolescente teve impulso a partir 
de 1958, com a contribuição de Inhelder e Piaget (1958), que trata-
ram da lógica da criança e do adolescente, abordando a formação de 
estruturas de raciocínio. A partir dessa fonte, centenas de publicações 
passaram a contribuir para esse conhecimento, inaugurando, em lugar 
da psicometria convencional, uma forma mais ampla de conhecer 
processos e fundamentos cognitivos, pesquisando os seguintes ele-
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mentos principais: raciocínio, processo e técnica (KEATING, 2004). 
A formação e o desenvolvimento do cérebro que será ensinado a 
raciocinar sobre fatos médicos é um fundamento para tentar enten-
der como o adolescente, ou recém-saído da adolescência, ao entrar 
num curso de medicina, vai receber essas primeiras instruções. Este 
capítulo tem por objetivo revisar os principais fatores relacionados 
ao DC com potencial impacto no ensino do RC. Inicialmente são 
apresentadas definições anatômicas e funcionais sobre o cérebro do 
adolescente. Em seguida, são discutidos os sistemas de recompensa e 
controle e os efeitos na socialização, tomada de decisão e assumpção 
de riscos. São relatados possíveis impactos no raciocínio clínico (RC), 
nas dificuldades de aprendizado e na origem de distúrbios psicosso-
ciais. Ao final, é analisada a possibilidade de ensinar o RC desde os 
primeiros anos do curso como forma de minimizar tensões associadas 
ao desenvolvimento cerebral (DC).

DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL E FUNCIONAL NA 
ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE

Segundo Dumonteheil (2016), o desenvolvimento das subs-
tâncias branca e cinzenta com a reatividade na região subcortical 
é específica desta fase da vida, envolve especialmente as emoções e 
recompensas, que contrastam com o desenvolvimento do autocon-
trole, promovendo grande sensibilidade ao contexto social e afetivo. 
Desde o nascimento até a adolescência, o cérebro humano passa por 
um processo que gera aumento da conectividade e da complexidade 
da árvore sináptica, estabelecendo redes neuronais críticas para o 
desenvolvimento infantil. Essas redes neuronais são formadas por 
meio de experiências, aprendizado e avanço da idade ao longo da 
infância (KEATING, 2004). O cérebro, durante a infância até o final 
da adolescência, dobra de tamanho e aumenta em muito a quantidade 
de giros e sulcos (LEBEL e BEAULIEU, 2011). Tais transforma-
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ções visam dar velocidade e capacidade para resolução de problemas 
(WEINBERGER, ELVEVAG e GIEDD, 2005). 

A substância branca passa por expansão desde o nascimento até a 
terceira década, sendo aumentada em função do aumento do diâmetro 
dos axônios e da mielinização. As estruturas mais desenvolvidas nesta 
fase são o córtex frontal e os fascículos inferior longitudinal e fron-
toparietal (DUMONTEHEIL, 2016). O papel da dopamina neste 
crescimento é fundamental para o desenvolvimento do julgamento 
maduro e do controle de impulsos (WEINBERGER, ELVEVAG e 
GIEDD, 2005). Há, entretanto, uma variabilidade entre indivíduos 
que pode chegar a 50% por volta dos 20 anos. Tal variabilidade tem 
sido aventada como uma das explicações para a grande ocorrência de 
distúrbios psiquiátricos nesta faixa etária (ANDRADE et al., 2018).

A substância cinzenta, que contém corpos de células neuronais, 
árvores dendríticas e sinapses, apresenta decréscimo progressivo desde 
os primeiros anos. Com intensa variabilidade individual, este decréscimo 
pode ser atenuado em indivíduos com maior inteligência, medida por 
quociente de inteligência e pela memória verbal, especialmente no 
córtex pré-frontal (DUMONTEHEIL, 2016, TAMNES et al, 2013). 

Há, ainda, sugestão de que os diferentes hormônios sexuais 
promovem desenvolvimento em diferentes regiões corticais e sub-
corticais, o que explicaria, em parte, variações estruturais, cogniti-
vas e comportamentais entre os sexos (GOODINGS et al, 2014; 
BRAIN DEVELOPMENT COOPERATIVE GROUP, 2012). O 
aumento progressivo da ação de hormônios sexuais na mielinização 
dos neurônios promoveria acentuada redução no volume e espessura 
dos córtices frontal, parietal e temporal, com estabilização em torno 
dos 20 anos de idade. Ocorre, ainda, intensa reorganização das regiões 
corticais, com refinamento e estabilização de dendritos e sinapses, as 
podas sinápticas. Em avaliação evolutiva individual, observou-se que o 
córtex pré-frontal se desenvolve mais tardiamente que a amígdala e o 
núcleo accumbens (MILLS et al., 2014). Essas mudanças conferem ao 
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cérebro adolescente grande neuroplasticidade, sem similar em outras 
fases da vida (ANDRADE et al, 2018).

Avaliações das funções cerebrais em adolescentes observaram 
ativação de determinadas áreas relacionadas com comportamentos 
e tarefas específicos, sendo observada ativação do córtex pré-frontal 
lateral no adolescente menos marcante em relação aos adultos. Além 
do córtex pré-frontal, outra região envolvida com o autocontrole é o 
sulco interparietal. A ativação das áreas responsáveis pela rede mental 
social varia com o passar da adolescência, ocorrendo redução da ativa-
ção do córtex pré-frontal medial, e acentuação da ativação do córtex 
temporal anterior, do sulco temporal superior posterior e da junção 
temporoparietal. De outro lado, áreas ativadas por emoções ou recom-
pensas, como a amígdala e o estriado, apresentam picos de ativação 
durante a adolescência em estudos que promoveram estimulação das 
dessas situações (DUMONTHIEL, 2016).

RECOMPENSA E CONTROLE: UM EQUILÍBRIO DIFÍCIL

O córtex pré-frontal está envolvido com uma grande gama 
de funções: controle de impulsos, inibição de comportamento ina-
propriado, parada de uma atividade quando finalizada, ajuste ou 
mudança de comportamento quando exigido, espaço temporário 
para a memória operacional, organização das coisas, planejamento 
e estratégia, prioridades e objetivos, tomada de decisão, empatia, 
sensibilidade ao feedback (recompensa ou punição) e insight. (WEIN-
BERGER, ELVEVAG e GIEDD, 2005).

As estruturas mais intimamente relacionadas a recompensa são 
a área ventral tegmental e o núcleo accumbens, que formam o sistema 
mesolímbico dopaminérgico. Este circuito, em condições normais, 
controla as respostas a recompensas naturais cotidianas, fornecendo a 
informação para o indivíduo repetir a experiência para obter a recom-
pensa, por exemplo: a sequência fome-comida-saciedade ou neces-
sidade-experiência-recompensa. Mais ainda, é gerada uma memória 
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para que o cérebro esteja atento para que a possibilidade desta mesma 
experiência seja detectada e repetida futuramente. 

O sistema de recompensa, atuando sem efetivo controle pelo 
córtex pré-frontal medial, tende a promover vários tipos de adições e, no 
campo da cognição, gerar erros por precipitação (PASTOR e MEDINA, 
2021). Um desequilíbrio nesse binômio tem forte relação com a depen-
dência psicológica e é fortemente afetado pelo estresse (BAIK, 2020).

SOCIALIZAÇÃO, RISCOS E DECISÃO

Ao final da adolescência, o indivíduo terá áreas subcorticais 
aumentadas e ativadas, responsáveis pelo afloramento emocional e 
pela busca de recompensas associado a um sistema de autocontrole 
ainda em desenvolvimento, com um sentido social muito influente 
no comportamento, onde os pares têm papel fundamental (NURMI, 
2004). O indivíduo torna-se, então, muito sensível à exclusão por pares 
e mais propenso a assumir riscos na presença destes (DUMONTHEIL, 
2016). O processo de decisão enfrenta obstáculos internos do próprio 
desenvolvimento cerebral e pressões externas advindas do grupo, da 
sociedade e dos demais fatores ansiogênicos (NURMI, 2004).

O desencontro entre maturação mais precoce do sistema sub-
cortical e maturação mais tardia do córtex pré-frontal e do sulco 
interparietal desempenha papel na tendência a assumir riscos e 
procurar sensações, mais acentuada na adolescência (DUMON-
TEHEIL, 2016) e, de certa forma, influencia na capacidade de 
tomar decisões e na suscetibilidade a opiniões de colegas ou grupos 
(ALBERT, CHEIN e STEINBERG, 2013). 

IMPACTO DO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL NO 
RACIOCÍNIO CLÍNICO

A tomada de decisão, fundamental para o RC, está fortemente 
impactada pelo DC do adolescente e por influências sociais e psico-
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lógicas. O impacto dessa tensão cerebral na capacidade de raciocinar, 
resolver conflitos e tomar decisões precisa ser conhecido por aqueles que 
buscam ensinar habilidades nos primeiros anos de um curso superior 
cheio de desafios, como é a medicina, pois há relato de que boa parcela 
dos estudantes de medicina sente-se despreparada para assumir a res-
ponsabilidade de tomar uma decisão clínica (MCGREGOR, 2012). 

A falta de controle de impulsos somada à dificuldade na tomada 
de decisão tem sido associada à propensão mais acentuada de adolescen-
tes mais velhos e adultos jovens para ser iludido pelo que é conhecido 
como a falácia do jogador (WEINBERGER, ELVEVAG e GIEDD, 
2005). Esse é um conhecido obstáculo ao RC, comumente encontrado 
no ensino baseado em discussões de casos clínicos, mas que também 
impacta em outros aspectos da vida do jovem. Consideremos, como 
exemplos, o uso de drogas ou a gravidez na adolescência, nestes casos 
a frase popularizada entre adolescentes “não vai dar nada” é represen-
tativa da falácia do jogador, que tem sido definida como tendência a 
acreditar que, um próximo evento logo após uma sequência de eventos 
repetidos, será certamente diferente, refutando, sem refletir, a premissa 
estatística de que cada novo evento tem uma probabilidade totalmente 
independente do evento anterior ( JACOBS e KLACZYNSKI, 2002). 
Tal ação impulsiva, desconsiderando os verdadeiros fatores envolvidos 
com a probabilidade diagnóstica e considerando apenas eventos em 
sequência, tem sido responsável por erros diagnósticos, por parte de ini-
ciantes na arte do RC em treinamento numa escola médica e, também, 
por profissionais em atividade, podendo causar danos (PREISZ, 2019).

APRENDIZADO E PSICOPATOLOGIA

O aprendizado também sofre tais influências, uma vez que as 
práticas oferecidas no ensino médico tendem a ser regidas pelo nível 
de interesse, regulado em boa parte pelo balanço controle/recompensa, 
e têm sido classificadas nos níveis ingênuo, proposital ou deliberado. 
O nível ingênuo de prática estaria associado à repetição casual de 
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uma atividade sem esforço adicional em direção ao resultado; ao 
atingir um patamar “aceitável” a repetição não acrescenta à compe-
tência do indivíduo, podendo gerar frustração e desânimo. O nível 
proposital inclui objetivo, foco, esforço além do habitual, criativi-
dade e feedback; cria a possibilidade de contribuir para uma melhoria 
de aprendizado e manutenção da motivação. Finalmente, o nível 
deliberado acrescenta reflexão, busca por informação, capacidade de 
ensinar, aperfeiçoar, busca pela excelência para chegar ao nível de 
expert (ERICSSON e HARWELL, 2019).

Os desafios do aprendizado e do desenvolvimento contribuem 
para uma série de obstáculos que se apresentam aos jovens estudantes 
de medicina, como transtornos à saúde mental, dificuldades de apren-
dizado, questões relacionadas à consciência individual e coletiva e o 
uso de psicofármacos (MORGAN et al, 2017). Tais desafios tendem 
a ser maiores nas fases iniciais do curso de medicina e nos alunos 
mais jovens (MUJINYA et al, 2022).

ENSINO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO COMO 
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO INÍCIO DO CURSO

Uma vigorosa revisão sugere que, dada a neuroplasticidade do 
cérebro adolescente, treinamentos cognitivos, por meio de técnicas 
que envolvam treinamento de memória, atenção seletiva, meditação 
e atividade física, podem vir em auxílio neste contexto, uma vez que 
controlar impulsos, planejar e tomar decisões são componentes cru-
ciais do dia a dia das pessoas ( JOLLES e CRONE, 2014). Estudos 
específicos com estudantes de medicina mostram que a prática por 
propósito, ou mesmo deliberada, do RC é uma das ferramentas que 
podem colaborar para o desenvolvimento da metacognição dos alu-
nos desde os primeiros anos (ZIJL, LOON e CATE, 2017) e que a 
promoção de uma reflexão estruturada, com grande ênfase no método 
para o RC, pode ajudá-los na capacitação para a tomada de decisões 
diagnósticas e terapêuticas (MAMEDE et al., 2014). A discussão de 
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casos clínicos em grupo pode colaborar para a expressão da própria 
opinião e para a prática reflexiva (ZIJL, LOON e CATE, 2017).

CONSIDERAÇÕES

Os alunos recém-chegados ao curso médico no Brasil foram 
submetidos a um processo seletivo árduo e passaram por diferentes 
experiências num momento crucial de desenvolvimento do cére-
bro. A partir dos primeiros dias, passarão por profundas adaptações 
relacionadas ao modelo de ensino, método de estudo e avaliações, e 
questões pessoais e sociais. Enquanto o sistema de controle executivo 
cerebral está em formação, o sistema de recompensa está no auge da 
atividade. A atividade social praticamente exige como recompensa o 
reconhecimento pelos pares. Além de muitas questões psicossociais 
desencadeadas neste contexto, o processo de tomada de decisão está 
fortemente impactado pelo desenvolvimento e podem surgir alguns 
obstáculos ao raciocínio clínico. Graças à neuroplasticidade cerebral e 
aos métodos pedagógicos disponíveis, é possível oferecer treinamento 
estruturado em raciocínio clínico como apoio aos estudantes desde os 
primeiros anos do curso de medicina.
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DESENVOLVIMENTO CONTINUADO 
DOS DOCENTES NA GRADUAÇÃO  
EM SAÚDE

Rodolfo de Oliveira Medeiros74

Rosane Michelli de Castro75

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a formação de professores tornou-se objeto 
de estudos, sendo considerada aspecto relevante no cotidiano docente, 
considerando o cotidiano das instituições educativas, o perfil discente 
e as transformações sociais (FERREIRA; NUNES, 2019).

Neste tocante, entre as diversas estratégias de ensino e apren-
dizagem que se despontam na atualidade, as metodologias ativas de 
ensino e aprendizagem tem sido empregada por seu caráter inovador, 
tendo seu processo de ensino e aprendizagem caracterizado pelo pro-
tagonismo e autonomia discente, onde, através de um ensino pautado 
em vertentes democráticas, possibilita a criação de espaços reflexivos 
e do aprender a aprender (MEDEIROS, CASTRO, HIGA, 2022; 
SILVA et al., 2020). Nesses métodos, o professor assume a função de 
mediador experiente, estimulando o discente por meio de ações que 
promovam a construção e transformação do conhecimento (IARA; 
MENDES; RIBEIRO; PADILHA, 2020).

A Lei de Diretrizes e Bases Educacionais preconiza, como 
critérios para a formação docente, o estabelecimento de programas 
de educação continuada, além da articulação entre teoria e prática 
(BRASIL, 1996). Neste contexto, concordando com a proposição das 

74 Doutorando em Educação (UNESP). Docente Técnico em enfermagem (UNIMAR). 
 CV: http://lattes.cnpq.br/4254681594279811
75 Pós-doutorado em Educação (FCC). Doutorado em Educação (UNESP). Professora associada 

(UNESP). CV: http://lattes.cnpq.br/8973177509376264
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metodologias ativas de ensino e aprendizagem nos cenários educacio-
nais, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) apontam para uma 
formação centralizada no discente como sujeito participativo no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, sendo o professor, como mencionado, 
mediador e facilitador. Além disso, as DCN mostram-se favoráveis a 
mudanças que preconizam a correlação entre teoria e prática, favore-
cendo, desta forma, a construção de projetos pedagógicos inovadores 
para a formação profissional (KUSSAKAVA; ANTONIO, 2017).

Desse modo, considerando as necessidades de saúde cada vez mais 
amplas, considerando o ser humano a partir da ótica corpo e mente, 
em interação com o meio ambiente, percebe-se que as legislações 
vigentes e as próprias mudanças observadas na sociedade apontam a 
necessidade de formação e desenvolvimento contínuo de docentes da 
graduação em saúde, centralizado no uso das metodologias ativas, para 
que seja possível proporcionar aos docentes a condução do processo de 
ensino e de aprendizagem de forma coerente com a realidade histórica, 
social e cultural da sociedade. Portanto, o objetivo desta pesquisa é 
identificar estratégias que possibilite formação continuada de docentes 
da graduação em saúde em metodologias de aprendizagem ativa.

MÉTODO

Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva e quali-
tativa, por meio de Revisão Integrativa da Literatura (RIL). Este 
método possui abordagem ampla, fundamentado na Prática Baseada 
em Evidências (PBE), e permite que o pesquisador compreenda de 
uma maneira geral o fenômeno estudado. Assim, a RIL pode ser 
considerada um método de investigação que defende a obtenção de 
um novo conhecimento por meio de busca, apreciação e discussão de 
evidências científicas. A coleta dessas evidências é realizada de maneira 
sistemática e abrangente, possibilitando a divulgação de resultados de 
outras pesquisas com o mesmo rigor científico de estudos primários 
(GANONG, 1987; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).



199

A RIL foi realizada a partir de suas seis etapas: 1- Elaboração 
da pergunta norteadora; 2- Definição de critérios para inclusão e 
exclusão; 3- Definição dos elementos a serem extraídos e disposição 
dos estudos; 4- Avaliação dos resultados; 5- Interpretação e discussão 
dos resultados e 6- Redação final da pesquisa (BROOME, 2000; 
GANONG, 1987), a partir da seguinte pergunta de pesquisa: Quais 
estratégias devem ser utilizadas para capacitação de docentes da gra-
duação em saúde em metodologias de aprendizagem ativa? Como 
critérios de inclusão, utilizou-se estudos publicados entre os anos 
de 2017 e 2022, disponíveis online e na íntegra, nos idiomas inglês, 
português e espanhol. Os critérios de exclusão foram estudos secun-
dários, dissertações e teses. As buscas dos artigos foram realizadas nas 
seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE), Education Resources Information Center 
(ERIC), Science Citation Indexes (Web of Science), Banco de dados 
de resumos e citações de artigos para jornais e revistas acadêmicos 
(SCOPUS) e pela Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), a 
partir das seguintes estratégias de busca: ((“Educação Continuada” 
OR “Capacitação de Professores”)) AND (“Educação Superior” OR 
“Aprendizagem Baseada em Problemas “)), ((Graduate Education) OR 
(Problem-Based Learning)) AND ((Continuing Education) OR (Teacher 
Training)). Com o intuito de se evitar duplicações, os artigos foram 
submetidos ao software gerenciador de bibliografias para publicação 
de artigo científico (EndNote). Por fim, foi realizada leitura por pares 
dos títulos, resumos e íntegra dos artigos. O itinerário metodológico 
apresenta-se na figura abaixo:
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Fig. 1. Fluxograma do percurso metodológico para seleção dos artigos

Fonte: Adapatado de Galvão, Pansani e Harrad (2015).

Os 12 artigos foram codificados em Artigo 1= A1, Artigo 2=A2 
e assim sucessivamente até o A12.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características dos 12 artigos que constituíram a amostra 
final estão apresentadas, de modo sintetizado, no quadro 1.

Quadro1.Relação dos estudos para a RIL ordenados por: Periódico, Idioma, Autor, 
País e Ano.

N Periódico Idioma 1 Autor País Ano
A1 BMC med. educ. Inglês Burgess A Reino Unido 2017
A2 J educ. pract. Inglês Apau SK EUA 2017
A3 Book (Springer) Inglês Koltsiakis E Alemanha 2018
A4 J Phys. Inglês Roza Y Reino Unido 2018
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N Periódico Idioma 1 Autor País Ano
A5 Int. J. Cont. E. E. Inglês Alonso-Diaz L Reino Unido 2018
A6 Turk. J Distace Educ. Inglês Kovalchuck V Turquia 2017
A7 RPC Inglês Zhigalova OP Russia 2018
A8 J contin. Educ. health prof. Inglês Cervero RM EUA 2017

A9 Rev. Bras. Estud. Pedagog. Português Felden EL Brasil 2017
A10 Nurse Educ. Today Inglês Manley K Reino Unido 2018
A11 Rev. gaúcha Enferm. Português Ferreira RMF Brasil 2019
A12 Interdiscip. J PBL Inglês Hemker L EUA 2017

Fonte: Elaboração própria

Durante a etapa de categorização dos resultados, considerando a 
pergunta e o objetivo da pesquisa, foram construídas quatro categorias 
analíticas: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Workshop, 
Problem-Based Learning (PBL) e Educação à distância (EAD). 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A “Tecnologia de Informação e Comunicação”, recurso frequen-
temente utilizado nos dias de hoje, proporciona espaços que favore-
cem a aquisição de conhecimento das pessoas, através de Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA), desenvolvendo aspectos cognitivos, 
comportamentais, emocionais e sociais, levando em conta a ideia de 
que o docente deve ser capacitado para atuar nos diferentes ambientes 
de aprendizagem, levando em conta o perfil discente do atual contexto 
educacional (KOLTSIAKIS; PARASKEVA; BOUTA, 2018). Os 
AVAs são estruturados por momentos de reflexão, discussão e cons-
trução do conhecimento, e utilizam recursos simuladores, elementos 
de aprendizagem e questionários online (MACIEL, 2018).

WORKSHOP

Outra estratégia de capacitação docente em metodologias ativas 
foi o uso de Workshops, através de oficinas e grupos focais, com o intuito 
de formar no docente competências indispensáveis na formação dis-



202

cente, como habilidades técnicas, atributos pessoais, profissionalismo e 
inovação. Além disso, estudos apontam para o Workshop como modelo 
de capacitação docente que, ao ser replicado, aumenta a participação 
dos alunos (GOPALAN; BRACEY; KLANN; SHMIDT, 2018). 
Iqbak et al. (2020) e Barret e Pas (2020) concordam que o uso desta 
ferramenta se mostra relevante para o desenvolvimento de ações 
voltadas para o conhecimento e prático, além de espaços para que os 
mesmos reflitam sobre a prática (MEDEIROS, HIGA, CASTRO, 
2022). No tocante, a reflexão sobre a prática permite ao discente a 
construção de um olhar crítico e reflexivo sobre a aprendizagem dos 
conteúdos por parte dos discentes, a prática pedagógica e a cultura 
escolar (MARTINY; GOMES-DA-SILVA, 2014).

PBL 

O PBL, segundo as evidencias literárias, como estratégia de 
capacitação docente, proporciona espaços para a aquisição de conhe-
cimentos teóricos com aplicação prática, favorecendo a apropriação de 
conhecimentos metodológicos importantes na aplicabilidade prática 
das metodologias ativas. Segundo Hemker, Prescher e Narciss (2017), 
apontam que os docentes que se capacitaram através do PBL mos-
traram melhor manejo do método diante das possíveis dificuldades 
apresentadas pelos discentes em sala de aula.

A literatura evidenciou que nesta estratégia, o docente deve 
aprender conhecimentos relacionados à filosofia, sociologia, pedagogia 
e antropologia, para que seja possível maiores êxitos na prática docente 
(SILVA; MARQUES, 2018). Além disso, deve desenvolver compe-
tências para a realização de um feedback sobre o desempenho discente, 
visando contemplar os objetivos estabelecidos durante os encontros 
em sala de aula (BELFOR et al., 2017; WOSINSKI et al., 2018). 
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Por fim, a categoria “Educação à distância” consiste em uma 
ferramenta com potencial para proporcionar troca de saberes e de 
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experiências, partindo dos problemas identificados e das fragilidades 
relacionadas ao processo de trabalho e, posteriormente, da proposta 
de soluções, através de um ambiente online. Para isso, é necessário 
preparo docente, especificamente no uso de ferramentas específicas 
para a execução desta estratégia (SILVA et al., 2017). 

A partir de uma perspectiva mais ampla, assim como o PBL, 
a Educação à Distância estimula a reflexão da prática e possibilita a 
aquisição de novos saberes (CARMO; FRANCO, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é o caminho para mudar o mundo. Para isso, é 
iminente a necessidade de capacitação dos docentes envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem. Esta pesquisa possibilitou a iden-
tificação, por meio de evidências literárias, de estratégias para capa-
citação docente em metodologias ativas de ensino e aprendizagem. 
Considerando as especificidades de cada cenários, levando em conta 
ainda as necessidades de saúde dos indivíduos do mundo moderno, 
que transcendem o fator biológico, ampliando para campos psicosso-
ciais, as estratégias identificadas possibilitam aos docentes a reflexão 
sobre a prática pedagógica, além do aprimoramento de ferramentas 
tecnológicas em sala de aula, favorecendo a formação de profissio-
nais críticos, reflexivos e resolutivos, para atuarem de forma integral 
nos diferentes cenários da saúde.

Diante disso, espera-se que os resultados desta pesquisa pro-
porcionem aos docentes da graduação em saúde reflexões sobre suas 
práticas pedagógicas, para que seja possível a consciência necessária 
sobre a necessidade de se capacitar, levando em conta as necessidades 
educacionais do mundo moderno, de acordo com o que é preconizado 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
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