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“Perguntaram a Dalai Lama: 

O que mais te surpreende na humanidade? 

E ele respondeu: 

Os homens... Por que perdem a saúde pra ganhar dinheiro, depois 

perdem o dinheiro pra recuperar a saúde.”



RESUMO 

Esta pesquisa assumiu como objetivo geral a compreensão dos fundamentos 

teórico-metodológicos das ações educativas inseridas no Projeto “Saúde do Escolar” 

da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, desenvolvido na educação 

escolar básica, particularmente com respeito à saúde do escolar. Como objetivos 

específicos o estudo buscou apreender os pressupostos de saúde, educação, 

educação em saúde que fundamentam as ações estratégicas propostas no Projeto 

“Saúde do Escolar” da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia desenvolvido 

na educação básica e a analisar os princípios teórico-conceituais no campo da 

saúde do escolar que fundamentam as ações educativas em saúde. O referencial 

teórico abrangeu uma revisão sobre as concepções do processo saúde-doença, 

concepções e práticas de promoção de saúde, concepções pedagógicas de 

Educação e escola como espaço de promoção de ações educativas em saúde. A 

metodologia envolveu análise documental que abrangeu nove documentos onde 

apreendeu núcleos temáticos: as concepções de educação, de saúde, de educação 

em saúde e de saúde do escolar. As responsabilidades compartilhadas sugerem 

ações norteadas pelo SUS, e que tragam em seu bojo uma proposta que diminua o 

distanciamento entre aquilo que se encontra no plano teórico dos discursos e aquilo 

que acontece no fazer prático em saúde.  Identifica obstáculos nas condições de 

trabalho dos profissionais para implantar e implementar um fazer saúde na prática 

cotidiana da escola, aproximado aos pressupostos do discurso teórico presentes nos 

documentos estaduais e federais. Reconhecer esses desafios demandam novos 

estudos provenientes do campo prático das ações em promoção de saúde na 

escola, tendo como sujeito de pesquisa os atores sociais. Com a análise 

empreendida foi possível delinear uma proposta de intervenção consubstanciada no 

“PROJETO EDUCASAÚDE: das demandas sociais em saúde para construção 

coletiva da integralidade em saúde”, sendo um projeto de promoção em saúde para 

crianças e adolescentes em fase de escolarização e que vivem em um contexto de 

vulnerabilidades individuais e sócio-institucionais. Esse projeto conta com 

contribuições intersetoriais organizadoras de uma atenção integral. 

Palavras-chaves: educação, saúde do escolar, Promoção em saúde, projetos e 

programas em saúde em escolar. 



ABSTRACT 

 

This research took as its general objective the understanding of theoretical and 

methodological foundations of the educational initiatives included in the project 

"Health School" of the Ministry of Education, Rondônia, developed in basic school 

education, particularly with respect to the health of school. The specific objectives 

sought to apprehend the conditions of health, education, health education that 

underpin the strategic actions proposed in the project "Health School" of the Ministry 

of Education of Rondonia developed in basic education and to examine the 

theoretical and conceptual principles in the field of school health education initiatives 

that support health. The theoretical framework included a review of conceptions of 

health-disease process, concepts and practices of health promotion, education and 

pedagogical conceptions of schools as a place to promote educational activities in 

health. The methodology involved document analysis that included 09 (nine) and 

seized documents as thematic conceptions of education, health, health education 

and health education. The shared responsibilities suggest actions guided by the 

SUS, and bring in its wake a proposal to narrow the gap between what is in the 

theoretical discourse and what happens in practice to health. Identifies obstacles in 

the working conditions of professionals to deploy and implement a health in everyday 

practice to school, come to the assumptions of theoretical discourse in the 

documents and federal regulations. Recognizing these challenges require new 

studies from the field of practical actions in health promotion at school, and as 

research subjects social actors. With this analysis it was possible to outline a 

proposal for intervention materialized in the "PROJECT EDUCASAÚDE: social health 

of demands for collective construction of integral healthcare, being a project for 

health promotion for children and teenagers being educated and living in a context of 

individual vulnerability and socio-institutional. This project, with contributions 

intersectoral organizing comprehensive care. 

 

 

Keywords: education, school health, health promotion, projects and programs in 

health education. 
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APRESENTAÇÃO 

       É inegável, no mundo atual, o quanto as pessoas comuns, profissionais e 

instituições com inclinação e atenção na área da saúde, se preocupam com 

qualidade de vida por meio da promoção de saúde.  

 Foi com base nessa realidade social que me motivei a cursar o ensino 

superior em Educação Física, e iniciei em 1995 na Universidade Camilo Castelo 

Branco/SP, e me graduei em 2000 pela Universidade Federal de Rondônia/RO. 

Esse curso de licenciatura plena em Educação Física me forneceu subsídios de 

atuação tanto na área da Educação, quanto na área da Saúde. Minha prática 

educativa e linha teórica defendida foram se canalizando para prática da atividade 

física como um meio de promover saúde e formar um indivíduo que busque um 

estado de equilíbrio e bem estar em o seu cotidiano.  

 As realizações marcantes nessa etapa de formando foram: minha 

monografia que teve como título “A Especialização Precoce na Prática Desportiva 

em Porto Velho”, (apresentada num congresso internacional de educação física em 

Alagoas), um estágio de dois anos no SESC (em que a preocupação sempre foi a 

saúde de seus associados e não o rendimento físico), curso de pós-graduação em 

pedagogia escolar (neste pude compreender melhor meu meio de trabalho onde já 

atuo por 9 anos), curso de pós – graduação em Magistério Superior (aqui vislumbrei 

as possibilidades de fomentar olhares sobre a relevância das ações de promoção de 

saúde em escolas públicas voltadas para a melhoria de qualidade de vida, entre 

meus pares, ou seja, profissionais da área). 

           As pesquisas, estágios, cursos em minha prática profissional cotidiana e 

participação em projetos (como o Universidade Solidária, Ação Global, Plano de 

Desenvolvimento da Escola e o Projeto Político Pedagógico da escola), contribuíram 

nessa inclinação para atuar com a promoção de saúde na escola. 

 O contexto em que minha prática profissional está inserida e onde se aplicará 

a presente pesquisa está localizado no estado de Rondônia - Região Norte que 

compõe a república federativa do Brasil (FIGURA 1). 

 



.  

Figura 1. Localização geográfica do estado de Rondônia. 

Fonte: BRASIL ESCOLA (2008). 

 

O estado de Rondônia é privilegiado em recursos naturais no tocante à sua 

vegetação (a cada dia  mais ameaçada pelo desmatamento) e à sua hidrografia, 

contando com 3 bacias principais: rio Madeira, rio Jiparaná e com os rios Guaporé-

Mamoré, e uma bacia secundária, do rio Roosevelt (BRASIL ESCOLA (2008).  

O Estado de Rondônia tem uma área de 237.576,167 km², abrigando uma 

população de aproximadamente 1,6 milhões de habitantes. Em Porto Velho, capital 

do Estado, há cerca de 380 mil pessoas. Há em Rondônia 52 municípios e uma 

densidade demográfica de 6,6 habitantes por km², com crescimento demográfico de 

2,2% por ano (BRASIL ESCOLA (2008).   

Como características sociais, o Estado conta com 66,8% de sua população na 

zona urbana, 36% com acesso à água tratada, 48,3% com acesso a rede de esgoto, 

o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é de 0,735, com expectativa de vida de 

70,6 anos, a mortalidade infantil é de 24,6 para mil nascidos e a taxa de 

analfabetismo é de 8,6% (BRASIL ESCOLA (2008). 



 A economia do Estado se baseia praticamente em extrativismo vegetal 

(madeira e borracha), agropecuária e extrativismo mineral (grande jazida de 

cassiterita), sendo seus principais produtos de exportação: a madeira e 

produtos advindos da agropecuária. Suas atividades produtivas compõem 

cerca de 0,6% do PIB nacional, e PIB per capta estadual de 6.468 reais 

(BRASIL ESCOLA (2008).  

 O quadro 1 apresenta uma melhor visualização para que se observe os 

parâmetros desse contexto em relação ao cenário nacional.  

 

Quadro  1. Características do Estado de Rondônia. 

 Fonte: BRASIL ESCOLA (2008). 

 É nesse contexto que a presente pesquisa se desenrola, estando 

relacionada à promoção de saúde do escolar, preocupação presente em minha 

prática profissional. 

 

CARACTERÍSTICAS ESTADO PAÍS 

Área 237.576,167 km² 8.514.876,599 km² 

Municípios 52 5.564 

População 1,6 milhões 189,335 milhões 

Densidade demográfica 6,6 hab./km² 22 hab/km² 

IDH 0,735 0,800
[

 

Expectativa de vida 70,6 anos 72,19 

Mortalidade infantil 24,6 /mil 25,8/mil 

Taxa de analfabetismo 8,6% 5,47 % 

PIB Per capto R$ 6468,00 R$ 13.515,00 

Acesso a água tratada 36%  

Acesso a rede esgoto 48,3%  
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Concepções do processo saúde-doença: uma breve incursão 

 

 A preocupação com ações relacionadas ao processo saúde-doença, 

sejam elas especificamente do contexto escolar ou processo saúde-doença em 

contextos gerais, implica um conhecimento prévio, de forma reflexiva, sobre as 

diversas concepções de saúde.  

  A relevância dessa incursão encontra-se no fato de que conhecer as 

representações sociais e coletivas das concepções nos momentos históricos, 

contribui para refletir sobre ações em saúde, no que tange a sua possibilidade 

de efetivação, perspectivas de conservadorismo ou avanço.  

 Na concepção mágico-religiosa, da idade antiga, a doença era um 

efeito que tinha como causa original o pecado, a maldição ou a cólera divina, 

tendo Deus como o “Grande Médico” (SCLIAR, 2008). 

Ainda, na Grécia antiga, a representação de conceitos por meio do 

processo saúde-doença, permuta entre uma concepção mágico-religiosa de 

cura através da fé direcionada a várias divindades mitológicas (Asclepius, 

Higieia e Panacea) e uso de plantas e métodos naturais (SCLIAR, 2008). 

Nessa época, entra em cena também uma visão racional da medicina 

através de Hipócrates (460-377 a. C.) que de acordo com Scliar (2008, p. 32), 

ao citar texto de Hipócrates intitulado “A Doença Sagrada” afirma que “A 

doença sagrada não é, em minha opinião, mais divina ou mais sagrada que 

qualquer outra doença, tem uma causa natural e sua origem supostamente 

divina reflete a ignorância humana.” 

No postulado de Hipócrates a saúde era baseada no equilíbrio de 

fluídos (humores) onde era defendida a ligação entre paciente e meio ambiente 

para explicar a doença e assim poder tratá-la, trazia já naquela época um traço 

do conceito ecológico/ecossistêmico de saúde enfermidade (SCLIAR, 2008; 

MINAYO, 2006). 
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Para Scliar (2008, p. 33) ao citar Galeno (129-199), “a causa da doença 

era endógena, ou seja, estaria dentro do próprio homem, em sua constituição 

física ou em hábitos de vida que levassem ao desequilíbrio.” 

Na Idade Média européia, sobre influência da religião cristã, manteve-

se a concepção mágico-religiosa do processo saúde-doença, de acordo com 

Scliar (2008, p. 33) “a doença como resultado do pecado e a cura como 

questão de fé”.  

Sobre administração de ordens religiosas cristãs, os hospitais se 

desenvolveram como lugar de abrigo e conforto para os doentes e não de cura, 

evitando-se também viver contra a natureza (SCLIAR, 2008).  

De acordo com a visão de mundo da Europa da Idade Média pode-se 

afirmar uma concepção do processo saúde-doença de uma realidade que era 

incutida nas pessoas, pois, de acordo com Moraes (2003), “era sagrada por ter 

sido estabelecida por Deus e cabia ao homem contemplar e compreender a 

harmonia existente no universo”.  Nesse sentido, apregoava-se a idéia de que 

o homem tinha que se ajustar a ordem natural em busca da salvação da alma 

(FURUSATO, 2008, p. 17). 

Na idade moderna, denotamos uma contraposição teórico-conceitual 

no processo saúde-doença em relação à concepção teocêntrica da Idade 

Média, quando Paracelsus (1493-1541) influencia a medicina por meio do 

desenvolvimento da química (SCLIAR, 2008; MORAES, 2003).  

 Sobre influência do movimento Renascentista ascende o racionalismo 

científico, em que o teocentrismo vai cedendo lugar ao antropocentrismo, e 

tendo como forte expressão as idéias de René Descartes que postulava a 

dualidade entre corpo e mente dentro de um paradigma que fragmentava a 

verdade total em partes para análise e entendimento da realidade (SCLIAR, 

2008; MORAES, 2003). 

 Sobre a concepção mecânica do processo saúde-doença, Werner 

(2000) afirma que: 

 
Na maioria das vezes a saúde é vista como ausência de doença. 
Essa concepção aparece articulada com a idéia de doença como uma 
entidade, um ser sólido localizado no corpo do indivíduo, com uma 
causa específica. Por essa concepção, quando o aluno não aprende, 
o problema estaria relacionado a um defeito no corpo, provavelmente, 
no cérebro,(...) Nessa perspectiva aponta-se para uma percepção 



20 

 

mecânica e estática do processo saúde-doença, que pouco nos ajuda 
a compreender o seu real significado (p.24). 

 

 O corpo, para Descartes, funcionava como uma máquina, na qual, se 

as partes estivessem em pleno estado de uso, logo o todo funcionaria 

satisfatoriamente. Nessa lógica de raciocínio o estado de boa saúde, na época, 

também era considerado como o silêncio dos órgãos (SCLIAR, 2008). 

 Dentro dessa analogia comparativa do funcionamento do corpo 

humano com o funcionamento de uma máquina, Werner (2000) aponta que: 

 
Ao estabelecer uma relação linear entre causa e efeito, sem levar em 
conta a multiplicidade de fatores envolvidos no binômio Saúde-
Doença, o homem é reduzido a uma simples máquina, constituído por 
peças de um robô. De mais a mais, a idéia de doença, limitada ao 
defeito em uma ou várias peças do corpo é uma ficção, pois além de 
não considerar os aspectos inter-funcionais do organismo, isola a 
doença do sujeito social que a sofre e das condições concretas de 
vida que a produzem (p. 24). 
 
 

 O ideário cartesiano-newtoniano foi fundamental para o 

desenvolvimento da anatomia, criação de novas profissões na área da saúde 

devido à  fragmentação e à especialização. Ainda no sentido de contribuição 

desse paradigma, a concepção mecânica ofereceu subsídios teóricos para 

Revolução Industrial, o conhecimento técnico científico do séc. XVIII foi 

aplicado no processo de industrialização, o poder do homem agora manipula a 

natureza e não mais a natureza age sobre um humano pacífico e em postura 

de aceitação (FURUSATO, 2008; SCLIAR, 2008; MORAES, 2003). 

 A concepção de enfermidade para os românticos da época, de acordo 

com Scliar (2008, p. 34) “é o caminho para o entendimento do que é a vida, 

para a aceitação da morte, principalmente de Deus”.  

 De acordo com Buss e Filho (2007) aponta-se um paradigma no 

processo saúde-doença: 

 
Nas últimas décadas do século XIX, com o extraordinário trabalho de 
bacteriologistas como Koch e Pasteur, afirma-se um novo paradigma 
para a explicação do processo saúde-doença. A história da criação 
da primeira escola de saúde pública nos Estados Unidos, na 
Universidade Johns Hopkins, é um interessante exemplo do processo 
de afirmação da hegemonia desse “paradigma bacteriológico (p.18). 
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 Por volta de 1800, a estatística surge através de uma idéia de 

“contabilidade da doença”, a saúde do corpo social poderia ser expressa em 

números e teria seus indicadores. Logo em seguida começam os primeiros 

trabalhos de saúde pública e recrutamento de médicos sanitaristas (SCLIAR, 

2008). 

 Por volta de 1900, as concepções do processo saúde-doença sofrem 

influências da microbiologia e da patologia. Na esteira desse paradigma 

teórico-conceitual, o Brasil (e o mundo) desenvolve diversas ações sanitárias 

onde são implantadas e implementadas no combate de diversas doenças como 

varíola, febre amarela e peste bubônica. Nesse período é criado o instituto 

Butantã e a atual Fundação Instituto Oswaldo Cruz – FIOCRUZ (FURUSATO, 

2008).  

 Uma outra concepção do processo saúde-doença é a “Organicista”, em 

que a saúde é entendida como efeito das dificuldades de adaptação do 

organismo ao meio ambiente. Nesse sentido, a doença era entendida como 

uma “incompetência” ou uma “imaturidade” do organismo se adaptar ao meio.  

 Para Werner (2000) a concepção organicista traz uma abrangência 

maior que a concepção mecanicista quando pontua: 

 
O indivíduo, no caso, não teria uma peça defeituosa, ele teria um 
organismo como um todo mais imaturo, incompetente e fraco. Nessa 
concepção o processo saúde-doença é mais dinâmico, pois se 
considera que muitos fatores causais estão envolvidos. Assim, 
competência/incompetência de adaptação do organismo individual 
frente às situações ambientais, entrariam em jogo a hereditariedade, 
constituição do indivíduo, os fatores nutricionais, hormonais, 
emocionais e até sociais (p. 26). 
 
 

 Mesmo em meio a essa positividade da concepção organicista em 

relação à mecanicista, emerge uma negatividade por indicar a doença como 

causa individual, não apenas de uma parte do corpo como na concepção 

mecânica, mas o seu organismo como um todo que é incompetente, frágil e 

defeituoso, ainda assim culpabilizando o organismo individual. Explicando e 

corroborando com o fato dessa concepção organicista trazer essa negatividade 

Werner (2000), ressalta:  

 
Tudo que encontramos a respeito de imaturidade supõe que o 
ajustamento e a conformidade são os modos desejáveis de vida, e 
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quanto mais próximo alguém está de um estado de domesticação, 
mais sadio está mentalmente. Com monótona regularidade, estas 
definições pregam sobre – e defendem – uma sociedade que a cada 
dia e em todas as partes está se tornando cada vez mais opressiva. 
Portanto as normas que se recomendam para a conduta madura são 
normas que se devem aplicar a um rebanho maduro (...) mas não ao 
homem maduro (p. 27). 
 
 

 Com um novo olhar para o processo saúde-doença, que evolui em 

relação às perspectivas de concepções mecanicistas e adaptabilidade 

orgânica, aparece a “concepção dialética de saúde com uma perspectiva 

histórico-cultural”.  Dentro dessa concepção, o referido autor, expõe uma 

relação mais complexa e íntima do processo saúde-doença com a qualidade de 

vida quando aponta: 

 
O corpo de cada indivíduo é concebido na primeira pessoa, como 
uma obra, como um texto que vai sendo escrito através da história. 
Assim a constituição do corpo e da saúde do sujeito deve ser 
considerada como um processo de transformação social e cultural do 
ser biológico. Nessa perspectiva, o processo saúde-doença é visto 
como a permanente interação/tensão entre o biológico e o social (p. 
29). 
 
 

 As concepções de saúde na perspectiva histórico-cultural trazem 

estreitas relações com o equilíbrio e o dinamismo do processo saúde-doença, 

conceituado no início deste capítulo através do diálogo sobre saúde entre 

pensadores (IKEDA, 2007; WERNER, 2000). 

 Neste sentido, o processo saúde-doença tem uma interdependência 

com a conjuntura social, econômica, política e cultural que segundo Scliar 

(2008, p. 30), o conceito de saúde “não representa a mesma coisa para todas 

as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de 

valores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, 

filosóficas.” 

 Dentre as âncoras dessa concepção ampliada de saúde emerge a 

teoria da complexidade que trata os objetos em contexto, onde os sistemas são 

interligados e o comportamento de uma influencia no da outra (MINAYO, 2002, 

2006). 

 O pensamento complexo com preocupação no processo saúde-doença 

também sugere que o entendimento da complexidade do todo dependerá de 

como se percebe o enlace de influências mútuas, pois existe uma dinâmica de 
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evolução sistêmica num dado espaço e tempo. Nessa dinâmica sistêmica, 

Minayo (2002, p. 53) afirma que, “por se manterem fora de equilíbrio, numa 

situação de ordem e desordem, tais sistemas são difíceis de serem 

analisados”.  

 Uma interface relevante com a concepção ampliada de saúde refere-se 

às práticas no âmbito da promoção de saúde. Eis o próximo tópico a ser 

explorado.  

 

 

1.2 Promoção de saúde: conhecendo um campo de conceitos e práticas 

  

 A compreensão das práticas no âmbito da promoção da saúde 

demanda um resgate da trajetória de constituição deste campo, o qual se 

inscreve nos movimentos de entender saúde.  

 O processo-histórico de “Promoção de Saúde” pode ser compreendido 

mais amplamente quando inscrito em uma rede de encontros e construção de 

políticas internacionais e nacionais desde 1967, quando a Organização Mundial 

de Saúde lançou os objetivos e metas do Projeto Saúde para Todos. A busca 

de novos espaços, parcerias, ações e políticas público-privadas para a 

promoção de saúde, numa perspectiva de melhoria de qualidade de vida, foram 

motivações para diversas discussões em eventos internacionais:  
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Quadro 2: Promoção da Saúde: uma breve cronologia. 

1974 • Informe Lalonde: Uma Nova Perspectiva sobre a Saúde dos Canadenses/A New 
Perspective on the Health of Canadians 

1976 • Prevenção e Saúde: Interesse para Todos, DHSS (Grã-Bretanha) 
1977 • Saúde para Todos no Ano 2000 – 30a Assembléia Mundial de Saúde 
1978 • Conferência Internacional sobre Atenção Primária de Saúde – Declaração de Alma-

Ata 
1979 • População Saudável/Healthy People: The Surgeon General’s Report on Health 

Promotionand Disease Prevention, US-DHEW (EUA) 
1980 • Relatório Black sobre as Desigualdades em Saúde/Black Report on Inequities in 

Health,DHSS (Grã-Bretanha) 
1984  • Toronto Saudável 2000 – Campanha lançada no Canadá 
1985 • Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde: 38 Metas para a Saúde na 

Região Européia 
1986 • Alcançando Saúde para Todos: Um Marco de Referência para a Promoção da 

Saúde/ Achieving Health for All: A Framework for Health Promotion – Informe do 
Ministérioda Saúde do Canadá, Min. Jack Epp 
 

• Carta de Ottawa sobre Promoção da Saúde – I Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde (Canadá) 

1987 • Lançamento pela OMS do Projeto Cidades Saudáveis 
1988 • Declaração de Adelaide sobre Políticas Públicas Saudáveis – II Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde (Austrália) 
• De Alma-Ata ao ano 2000: Reflexões no Meio do Caminho – Reunião Internacional 

promovida pela OMS em Riga (URSS) 
1989 • Uma Chamada para a Ação/A Call for Action – Documento da OMS sobre promoção 

da saúde em países em desenvolvimento 
1990 • Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre a Criança (Nova York) 
1991 • Declaração de Sundsvall sobre Ambientes Favoráveis à Saúde – III Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde (Suécia) 
1992 • Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) 

• Declaração de Santa Fé de Bogotá – Conferência Internacional sobre Promoção da 
Saúde na Região das Américas (Colômbia) 

1993 • Carta do Caribe para a Promoção da Saúde – I Conferência de Promoção da Saúde 
do Caribe (Trinidad e Tobago) 

•  Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos (Viena) 
1994 • Conferência das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento (Cairo) 
1995 • Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher (Pequim) 

• Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Social (Copenhague) 
1996 • Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II) 

(Istambul) 
• Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre Alimentação (Roma) 

1997 • Declaração de Jacarta sobre Promoção da Saúde no Século XXI em diante – IV 
Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (Indonésia) 

2000 • Declaração do México  

2005 • Conferência de Banguecoque  

 
Fonte: Buss PM (2000)  

 
 
 Observa-se, desta forma, que ações internacionais são realizadas a 

partir da formulação da concepção de saúde defendida pela Organização 
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Mundial de Saúde (OMS), em 1948, na busca de superar a hegemonia da 

concepção estritamente biomédica. O Informe Lalonde, conforme indicado no 

quadro anterior, teve contribuição fundamental ao se pensar saúde como 

direito a uma vida plena. 

 Formulado em 1974 por Marc Lalonde (Ministro da Saúde e do Bem - 

estar Social do Canadá), o Informe Lalonde situa o campo da saúde 

abrangendo esferas da biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e 

organização da assistência à saúde (SCLIAR, 2008). Nas palavras de  

Heidman et al. (2006): 

 

Foi o primeiro documento oficial a receber a denominação de 
promoção à saúde. Os fundamentos deste informe se encontravam 
no conceito de “campo da saúde” e introduzem os chamados 
“determinantes de saúde”. Este conceito contempla a decomposição 
do campo da saúde em quatros amplos componentes da saúde: a 
biologia humana (genética e função humana); o ambiente (natural e 
social), o estilo de vida (comportamento individual que afeta a saúde) 
e a organização dos serviços de saúde (p. 353).  

 

 Os autores reconhecem dois acontecimentos importantes que foram 

palco para futuras discussões e ideias para formulação e estruturação de 

ações dentro da nova conceituação lançada pela OMS, destacando a 

Declaração de Alma Ata, em 1978: 

[...] a abertura da China Nacionalista ao mundo exterior, com duas 
missões de observação de especialistas ocidentais da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em 1973-1974, e o movimento canadense 
desenvolvido a partir do Relatório Lalonde: uma nova perspectiva na 
saúde dos canadenses em 1974 (p. 353). 
 

 
 Na Conferência de Alma-Ata (1978), a partir da proposta do “Saúde 

para Todos no ano 2000” e assentada sob a estratégia de “atenção primária à 

saúde”, também subjaziam nas discussões, a saúde como direito humano 

fundamental, desigualdades, responsabilidade governamental pela saúde dos 

cidadãos, participação popular em processo decisório no campo da saúde 

(HEIDMAN et al., 2006). 

 Na Conferência Internacional de Promoção de Saúde, realizada em 

Ottawa,Canadá (1986) foram reafirmados: a importância da promoção de 

saúde enfocando os aspectos sociais sobre a saúde dos indivíduos e da 

população, a necessidade de um empoderamento da comunidade, de forma 
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participativa nas ações em promoção de saúde, para atuar na melhora de 

qualidade de vida. Nesse sentido, a carta de Ottawa define promoção de saúde 

como processo de capacitar a comunidade, para o agir participativo, em prol da 

melhora na qualidade de vida (STOTZ e ARAÚJO, 2004; HEIDMAN et al., 

2006).  

 Nesse escopo, Heidman et al. (2006) observa que com a abrangência 

da formulação da carta de Ottawa, o imbrincamento na área de saúde, no que 

tange a seus conceitos e ações de promoção passa a ser construída como: 

 
[...] cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela 
capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as 
circunstâncias da própria vida e pela luta para que a sociedade 
ofereça condições que permitam a obtenção de saúde por todos os 
seus membros. A educação em saúde integra parcela do 
entendimento de promoção à saúde, abrangendo em seu conjunto 
cinco estratégias: políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis 
à saúde, reorientação dos serviços de saúde, reforço da ação 
comunitária e desenvolvimento de habilidades pessoais (p. 353). 

 

 De acordo com Heidman et al. (2006), na II Conferência Internacional 

sobre Promoção à Saúde, consubstanciada na Declaração de Adelaide, teve 

como foco de discussão as políticas públicas voltadas para a promoção de 

saúde, demonstrando que essa declaração enuncia que:  

 
[...] as políticas “caracterizam-se pelo interesse e preocupação 
explícitos de todas as áreas das políticas públicas em relação à 
saúde e à eqüidade e pelos compromissos com o impacto de tais 
políticas sobre a saúde da população” (...) Identificou quatro áreas 
prioritárias para promover ações imediatas em políticas públicas 
saudáveis: apoio à saúde da mulher; alimentação e nutrição; tabaco e 
álcool; criação de ambientes favoráveis (p. 355). 
 
 

A III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 

consubstanciada na Declaração de Sundsval, teve discussões acerca da 

criação de ambientes favoráveis à saúde, emergindo discussões sobre a 

situação de extrema pobreza, privação e ambientes de risco numa dimensão 

planetária (BUSS, 2000; HEIDMAN et al. 2006). 

Nesse sentido, percebe-se a necessidade fundamental de contribuições 

oriundas de outras áreas e segmentos sociais para entrar em consonância com 

a concepção de promoção de saúde internacionalmente aceita, e a criação de 

ambientes favoráveis a ela. Para tanto, é preciso considerar as dimensões 
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sociais, políticas, econômicas e potencializar o reconhecimento da capacidade 

do gênero feminino nos diversos setores (BUSS, 2000; HEIDMAN et al. 2006). 

 
Na IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde que se 

consolidou na Declaração de Jacarta, contou com a presença de 

representantes do setor privado. Discutiu-se o empoderamento da ação 

comunitária, definido na Carta de Ottawa, onde a promoção à saúde deve ser 

realizada com participação da população e que as pessoas sejam ouvidas, com 

direito à voz e acesso ao processo decisório ao mesmo tempo em que 

reconhece a necessidade de adquirir habilidades e conhecimentos para 

transformações de ambientes de risco e melhoria das condições de vida e 

saúde (BUSS, 2000; HEIDMAN et al. 2006).  

 Na V Conferência Internacional de Promoção da Saúde que se 

consolidou no constructo da Declaração do México vem a reforçar, destaca 

Heidman et.al. (2006),  “a importância das ações de promoção à saúde nos 

programas e políticas governamentais, no nível local, regional, nacional e 

internacional.” Há também uma valoração nas ações intersetoriais com o intuito 

de  implementar e implantar ações de promoção, ampliando as parcerias na 

área da saúde (BUSS, 2000; HEIDMAN et al. 2006). 

Na VI Conferência Internacional de Promoção de Saúde realizada em  

Bangkok (2005) que resultou na Carta de Bangkok,  reforça a necessidade de 

quadros a serem transformados a partir de indicadores como o aumento das 

doenças transmissíveis e crônicas. De acordo com Heidman et al. (2006) a 

Carta de Bangkok também traz uma necessidade de: 

 
[...] nomear e controlar os efeitos da globalização na saúde como o 
aumento das iniqüidades, a rápida urbanização e a degradação do 
meio ambiente. Procura dar uma nova direção para a Promoção à 
Saúde, buscando alcançar saúde para todos através de quatro 
compromissos: desenvolvimento da agenda global, responsabilidade 
de todos os governos, meta principal da comunidade e da sociedade 
civil, necessidade para boa administração prática (p. 356). 
 
 

 A Promoção de saúde amplia-se para além da potencialização da 

atenção primária da medicina preventiva, da busca precípua na mudança do 

estilo de vida individual. O enfoque de mudança do estilo de vida com olhar no 
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comportamento individual, recebeu críticas em eventos internacionais tal como 

observa Heidman et al. (2006): 

 
Apesar dessa evolução, esta abordagem tinha o enfoque voltado para 
a mudança dos estilos de vida, com ênfase na ação individual, 
adotando-se uma perspectiva comportamental, preventivista. Houve 
inúmeras críticas, principalmente por negligenciarem o contexto 
político, econômico e social, “culpabilizando as vítimas” e 
responsabilizando determinados grupos sociais por seus problemas 
de saúde, cujas causas encontram-se fora de sua governabilidade (p. 
353). 

  

  

 Identifica-se que as concepções de promoção de saúde foram 

historicamente construídas, articulando apoios educacionais e ambientais, 

condições de vida e de saúde dos indivíduos numa dimensão ampliada do 

processo saúde-doença. 

Na esteira desse movimento e na tentativa de se aproximar das 

discussões internacionais acontecem diversos eventos nacionais importantes:  
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Quadro 3: Promoção da Saúde no Brasil: breve cronologia. 

Década de 1970 
 

• Críticas ao modelo assistencial vigente, centrado na assistência 
médico-hospitalar. Medicina social. Ciências sociais em saúde 
• Tese O Dilema Preventivista, de Sérgio Arouca 
• Surgimento dos primeiros projetos de atenção primária/medicina 
comunitária (Montes Claros/MG, Papucaia/RJ e Niterói/RJ) 
• Surgimento do “movimento sanitário” 
• Conferência Internacional Atenção Primária e Declaração de Alma-
Ata 
 

Década de 1980 
 

• Movimento de redemocratização do país  
• Protagonismo político do “movimento sanitário”  
• Preparação da VIII Conferência Nacional de Saúde, com ampla 

participação social (1985) 
• VIII Conferência Nacional de Saúde, com afirmação de 

princípios da promoção da saúde (sem este rótulo): 
determinação social e intersetorialidade. No Canadá, aparece a 
Carta de Ottawa (1986) 

• Processo constituinte, com grande participação do “movimento 
sanitário” (1986-1988) 

• Constituição Federal, com características de promoção da 
saúde (1988) 

Década de 1990 
 

• Lei Orgânica da Saúde, reafirmando os princípios promocionais 
da Constituição (1990) 

• Organização dos Conselhos de Saúde em todo os níveis: 
participação social, composição paritária,representação 
intersetorial (1991) 

• RIO 92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (1992) 

• Plano Nacional de Saúde e Ambiente: elaborado, não sai do 
papel (1995) 

• (a partir de 1995) PACS e PSF; NOB 96 (Piso Assistencial 
Básico); Pesquisa Nacional de Opinião sobre Saúde; Debates 
sobre Municípios Saudáveis 

• Surgimento da revista Promoção da Saúde (Ministério da 
Saúde) e anúncio do I Fórum Nacional sobre Promoção da 
Saúde (1999) 

Fonte: Buss PM (1998) 
  
 No Brasil, podem ser identificadas diversas conferências nacionais em 

saúde que contribuíram para o atual modelo de saúde que se tem atualmente, 

bem como, aspirações de melhorias nessa área (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008). 

  O quadro abaixo apresenta uma melhor visualização dos eventos das 

Conferências Nacionais em saúde: 
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Quadro 4.  Temas das Conferências Nacionais de Saúde  

1ª CNS 1941 Situação sanitária e assistencial dos estados 
2ª CNS 1950 Legislação referente à higiene e segurança do trabalho 

3ª CNS 1963 Descentralização na área de saúde 
4ª CNS 1967 Recursos humanos para as atividades em saúde 

5ª CNS 1975 I. Implementação do Sistema Nacional de Saúde; II. Programa de saúde materno-
infantil; III. Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica; IV. Programa de controle das 
grandes endemias e V. Programa de extensão das ações de saúde às populações rurais 
6ª CNS 1977 I. Situação atual do controle das grandes endemias; II. Operacionalização dos 
novos diplomas legais básicos, aprovados pelo governo federal em matéria de saúde; III. 
Interiorização dos serviços de saúde e IV. Política Nacional de Saúde 
7ª CNS 1980 Extensão das ações de saúde através dos serviços básicos 

8ª CNS 1986 I. Saúde como Direito; II. Reformulação do Sistema Nacional de Saúde e III. 
Financiamento Setorial 
9ª CNS 1992 Municipalização é o caminho 

10ª CNS 1996 I. Saúde, cidadania e políticas públicas; II. Gestão e organização dos serviços 
de saúde; III. Controle social na saúde; IV. Financiamento da saúde; V. Recursos humanos 
para a saúde e VI. Atenção integral à saúde 
11ª CNS 2000 Efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com 
controle social 
12ª CNS 2003 Saúde um direito de todo e um dever do Estado. A saúde que temos, o SUS que 
queremos 

Fonte: Ministério da Saúde (2008) 

 

 As ações preventivas e de educação em saúde são inseridas nas 

práticas de promoção de saúde, porém, existem confusões conceituais 

relacionadas à prevenção, educação e promoção de saúde. Sobre as possíveis 

fronteiras dessas distinções conceituais, Souza e Grundy (2004) afirmam que: 

 

A distinção entre prevenção, educação em saúde e promoção da 
saúde ainda não é muito clara, mesmo para profissionais da área. 
Embora os limites para tais definições não sejam rígidos, a 
compreensão desses conceitos facilita a elaboração de estratégias 
para efetivação da prática de promoção de saúde. A prevenção 
baseia-se, geralmente, na concepção de risco ou da probabilidade de 
se tornar doente. A educação em saúde envolve a transmissão de 
informações relativas à saúde, visando à mudança de comportamento 
e à adoção de estilo de vida saudável, em que o indivíduo passa ser 
o principal responsável pelo seu estado de saúde. Ainda que 
desejáveis e necessárias, as abordagens e campanhas educativas, 
quando mal conduzidas, podem ter efeito deletério, uma vez que 
podem despertar preocupação exagerada, tornando certos "grupos 
de risco" em "grupos de risco em pânico". A promoção de saúde 
implica um processo mais abrangente e contínuo, que envolve 
prevenção, educação e a participação de diferentes setores da 
sociedade na elaboração de estratégias que permitam a efetividade 
da educação em saúde. Dessa forma, a promoção transcende as 
atividades e as decisões individuais para tornar-se uma atividade 
coletiva (p. 1354). 
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No sentido de conceituar educação em saúde e promoção de saúde, 

mas, ao mesmo tempo, refletindo sobre as possíveis distorções conceituais de 

ambos, Candeias (1997) esclarece: 

 
Muitos são os princípios e os conceitos que fundamentam a prática 
da educação em saúde e da promoção em saúde. Sem cair em 
armadilhas reducionistas, a educação em saúde (não confundir com 
informação em saúde) procura desencadear mudanças de 
comportamento individual, enquanto que a promoção em saúde, 
muito embora inclua sempre a educação em saúde, visa a provocar 
mudanças de comportamento organizacional, capazes de beneficiar a 
saúde de camadas mais amplas da população, particularmente, 
porém não exclusivamente, por meio da legislação (p. 210). 
 

 
 

A promoção em saúde, com vistas a mudança de comportamento 

sócio-organizacional, terá maior alcance dependendo da participação ativa e 

crítica de sujeitos. 

 

 

1.3. Educação e as Concepções Pedagógicas: uma aproximação  

 

 No movimento histórico da educação produziram-se diferentes 

concepções pedagógicas, cujas características influenciam práticas educativas 

em saúde. Com o objetivo de compreender melhor o objeto de estudo desta 

pesquisa, aproximou-se de um panorama das diferentes maneiras pelas quais 

a educação é compreendida, teorizada e praticada. Os interlocutores 

privilegiados neste tópico da Dissertação foram Saviani (2008), Freire (1996), 

Freire (1992), Ribeiro (1998) e Libâneo (1994). 

 

A concepção tradicional de educação 

 Trata-se de uma educação em que se encontra base teórica na 

pedagogia tradicional cujo ensino é centrado no professor e utiliza-se da 

transmissão de conteúdos como estratégia para apropriação de conhecimento. 

Dessa forma, os alunos são estimulados a assumir uma postura passiva de 

neutralidade sócio-política frente a disciplina rigorosa favorecedora de uma 

reprodução memorizada do que se escutava durante as aulas, caracterizava 

essa tendência de educação tradicional (SAVIANI, 2008; MORAES, 2003; 
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WERNER, 2000; FREIRE, 1996; FREIRE,1992; RIBEIRO,1998; LIBÂNEO, 

1994). 

 A expressão “concepção tradicional” abrange, segundo Savianni 

(2008), correntes pedagógicas que se formularam desde a Antigüidade dentro 

de uma visão filosófica essencialista de homem e uma visão pedagógica 

centrada no educador, como já visto, no adulto, no intelecto, nos conteúdos 

cognitivos transmitidos pelo professor aos alunos, na disciplina e na 

memorização.  

 

A concepção libertária de educação 

 No Brasil, a pedagogia libertária encontrou seu apogeu no final do 

século XIX. O fazer pedagógico libertário se baseia na perspectiva de 

liberdade, criticando formas autoritárias oriundas da pedagogia tradicional. O 

fato era que os anarquistas tinham o propósito de uma educação que se 

posicionasse em contradição à formação educacional gerida pelo Estado ou 

pela Igreja (SAVIANI, 2008; RIBEIRO,1998; LIBÂNEO, 1994). 

 A educação no ideário libertário se expressa em um movimento que se 

consubstancia na criação das escolas autônomas e auto-geridas. Esse 

movimento traz uma crítica à educação burguesa, denuncia o uso da escola 

como instrumento de sujeição dos trabalhadores por parte do Estado, da Igreja 

e dos partidos (SAVIANI, 2008; RIBEIRO,1998). 

 Suas proposições traziam estudos dos autores libertários, extraindo 

deles os principais conceitos educacionais como o de “educação integral” e 

“ensino racionalista”. Criação de universidade popular, centros de estudos 

sociais e escolas, foram práticas influenciadas por essa concepção de 

educação integral (SAVIANI, 2008; RIBEIRO,1998; LIBÂNEO, 1994). 

 

A concepção escolanovista de educação 

 

 Por volta de 1930, no Brasil, iniciou-se o movimento ainda em 

contraposição à pedagogia tradicional, chamado de Escola Nova ou 

Escolanovismo. O Escolanovismo se manifestou em um contexto de 

desenvolvimento industrial e de expansão urbana na era de Getúlio Vargas, e 
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se ancora numa visão filosófica baseada na existência, na vida, na atividade. A 

natureza humana é considerada mutável, determinada pela existência. Dentre 

as diferenças da visão escolanovista relacionadas à visão tradicional encontra-

se o privilégio do adulto, considerado o homem acabado, completo, por 

oposição à criança, ser imaturo e incompleto. Na concepção escolanovista, o 

homem é considerado completo desde o nascimento e inacabado até morrer, o 

adulto não pode se constituir como modelo, razão pela qual a educação passa 

a centrar-se na criança (SAVIANI, 2008; RIBEIRO,1998; LIBÂNEO, 1994). 

  Sobre um olhar pedagógico que expressa o movimento do tradicional 

para o escolanovismo, as características do tradicionalismo vão dando lugar e 

se transformando em características do escolanovismo. Nesse sentido, 

configura como uma prática que desloca o eixo do intelecto para as vivências, 

do lógico para o psicológico, dos conteúdos para os métodos, do professor 

para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, 

da direção do professor para a iniciativa do aluno, da quantidade para a 

qualidade, de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da 

lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada na biologia e 

na psicologia (SAVIANI, 2008; RIBEIRO,1998; LIBÂNEO, 1994). 

A ênfase que caracterizava a pedagogia nova era a psicológica, 

marcada por trabalhos sustentados pelas proposições piagetianas como 

pensamento lógico dos indivíduos em processo de desenvolvimento. Ganha 

força também a ideia de alunos como sujeitos ativos durante a aprendizagem, 

refletindo sobre seus interesses, suas necessidades, suas capacidades 

individuais que passaram a ser considerados fundamentais para uma educação 

efetiva condizente com seu tempo. Nesse sentido, dentro de uma concepção 

de desenvolvimento de aprendizagem organicista o aluno é considerado como 

ser ativo (SAVIANI, 2008; RIBEIRO,1998; LIBÂNEO, 1994). 

Na teoria interacionista-construtivista de Piaget (1978), a proposição de 

adaptação a um novo esquema mental a partir de um dado estímulo envolve 

mecanismos de assimilação e acomodação (WERNER, 2000). 
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A concepção tecnicista de educação 

 A concepção pedagógica tecnicista, que traz traços produtivista, 

postula que a educação é um bem de produção e não apenas um bem de 

consumo. Registra sua importância no processo de desenvolvimento 

econômico inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade 

(SAVIANI, 2008; RIBEIRO,1998; LIBÂNEO, 1994). 

A pedagogia tecnicista aponta para uma reordenação do processo 

educativo tornando-o objetivo e operacional. Buscou-se, no modelo tecnicista, 

um racionalismo baseado em correntes filosófico-psicológicas, nesse sentido, 

planejava-se uma educação com organização racional capaz de minimizar as 

interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência (SAVIANI, 

2008; LIBÂNEO, 1994). 

 No ensino programado da pedagogia tecnicista a fragmentação do 

conhecimento em unidades mínimas procura garantir a assimilação imediata, 

passível de avaliação da capacidade reprodutiva dos alunos. Valorizando o uso 

de métodos e técnicas precisos para o ensino, a escola contribui para formar 

novos usuários e produtores da tecnologia, que nesse momento está em 

crescimento no país e no mundo. A organização lógica e psicológica dos 

conteúdos é preparada por especialistas que entregam ao professor um 

material instrucional, pronto para ser aplicado eficazmente (SAVIANI, 2008; 

LIBÂNEO, 1994). 

Na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, enquanto na  

escolanovista a iniciativa deslocou-se para o aluno, e na concepção tecnicista o 

elemento principal passou a ser a organização racional dos meios, ocupando o 

professor e o aluno posição secundária (SAVIANI, 2008; LIBÂNEO, 1994). 

A concepção libertadora de educação nas teorias críticas 

Com a anistia e a abertura política no final do regime militar, por volta 

do final dos anos 70 e início dos 80, ocorre uma mobilização de educadores na 

direção de uma educação crítica, a serviço das transformações sociais, 

econômicas e políticas, onde o termo forte era superação das desigualdades 
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sociais. Surge no meio educacional, a “pedagogia libertadora” e a “pedagogia 

histórico e sócio-cultural” defendidas por educadores de base marxista. Em 

contraposição às tendências pedagógicas supra descritas, surgem essas novas 

tendências das teorias críticas com um caráter progressista que trazem como 

ponto forte a dimensão político-social (SAVIANI, 2008; LIBÂNEO, 1994; 

FREIRE, 2001; PEREIRA, 2003). 

 A pedagogia libertadora, também denominada pedagogia da libertação, 

faz parte dos postulados centrais de Paulo Freire, a qual é conhecida e 

pesquisada em diversas universidades ao redor do mundo. A Pedagogia 

Libertadora utiliza "temas geradores", ou seja, os alunos são alfabetizados com 

as palavras que usam no dia a dia, sempre associando o processo de 

alfabetização com a vida. Ao potencializar as vivências dos educandos sobre 

os conhecimentos sistematizados, a pedagogia libertadora põe no centro do 

trabalho educativo temas e problemas políticos e sociais, entendendo que o 

papel da educação é, fundamentalmente, abrir caminho para a libertação dos 

oprimidos (SAVIANI, 2008; PEREIRA, 2003; FREIRE, 1996; FREIRE,1992; 

FREIRE, 2001; FREIRE, 2003;  LIBÂNEO, 1994). 

 A pedagogia libertadora postula a construção do conhecimento pelo 

diálogo entre os sujeitos envolvidos na educação, mediada pelo meio em que 

vivem. Os conteúdos são extraídos e apreendidos do meio no sentido de 

transformá-lo.  No Brasil, esta tendência foi responsável pelo movimento 

social denominado educação popular, voltado para as camadas sociais menos 

favorecidas economicamente, sugere uma ação cultural expressada a partir da 

percepção crítica da realidade do povo, constituída pelo seu conjunto de 

dúvidas, anseios e esperanças (SAVIANI, 2008; PEREIRA, 2003; FREIRE, 

1996; FREIRE,1992; FREIRE, 2001; FREIRE, 2003;  LIBÂNEO, 1994). 

   

1.4. O espaço escolar e a promoção de ações educativas em saúde 

Segundo BUSS (2000, p.163)  

 
É necessário mais do que o acesso a serviços médicos-assistenciais 

de qualidade, é preciso enfrentar os determinantes da saúde em toda 

a sua amplitude, o que requer políticas públicas saudáveis, uma 
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efetiva articulação intersetorial do poder público e a mobilização da 

população. 

 

 
 As ações educativas em promoção de saúde estariam em diferentes 

espaços do cotidiano das pessoas, seja na escola, família, comunidade, 

trabalho, lazer entre outros. Dentro dessa lógica a Constituição Brasileira de 

1988, Lei de Diretrizes e Bases-LDB/, Parâmetros Curriculares Nacionais-

PCNs, SUS, e ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente, contemplam e 

fomentam, em seus dispositivos legais, a ideia da escola enquanto espaço para 

ações educativas de promoção de saúde.  

 De acordo com a Constituição de 1988, em seu artigo 205, traz a saúde 

como um direito de todos, dever do Estado e da família, e sua promoção 

deverá ocorrer por meio da colaboração da sociedade, objetivando o 

desenvolvimento e exercício de sua cidadania. Para dar conta dessa 

proposição de “colaboração da sociedade e desenvolvimento pleno do sujeito 

que exerce sua cidadania”, é que aparecem programas suplementares de 

assistência à saúde reconhecida no artigo 208 inciso VII. Esses programas 

suplementares de assistência à saúde, de acordo com o artigo 212, § 4º, serão 

financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros 

recursos orçamentários. Dentro desse escopo, em seu artigo 214 inciso III 

estabelece um plano anual que visa à integração das ações do poder público 

que conduzam a melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2004). 

A LDB 9394/96 estabelece em seu artigo 12 inciso VI, que os 

estabelecimentos de ensino ao respeitarem as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de se articularem com as famílias e a 

comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. 

Sobre os docentes, no artigo 13 Inciso VI da mesma LDB,  estabelece que eles 

se incumbirão de colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade. 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (2008) enfatiza que a LDB 

9394/96, em seu artigo 32 estabelece que o ensino fundamental obrigatório 

terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da 



37 

 

capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores, dando sentido e significado na 

aprendizagem adquirida para construção de hábitos e comportamentos 

saudáveis. 

           A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também em seu artigo 1º 

estabelece que a educação abrange processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino/pesquisa, nos movimentos sociais de organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. Nesse sentido, as ações educativas em promoção 

de saúde dentro do ambiente escolar incorporam esses processos formativos 

na medida em que a interdisciplinaridade e os temas transversais, previstos 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs do ensino fundamental, são 

imprescindíveis para uma aprendizagem significativa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs que foram instituídos pelo 

Ministério da Educação em 1998, buscam atingir novas metas no 

desenvolvimento do ensino, centrados em uma visão de cidadania, de 

equacionamento entre direitos e deveres e de uma visão mais integral e crítica 

dos processos de ensino (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2008). 

A composição dos níveis de ensino da educação básica regidos pela 

LDB e norteados pelos PCNs podem ser visualizados através da figura II: 

Figura 2. Composição dos níveis de ensino da educação básica 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação Básica (2008) 
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Nos Parâmetros Curriculares da educação básica, em acordo com os 
temas transversais sugeridos para serem desenvolvidos no ensino básico, 
trazem a ideia de que a escola é lócus de diversas práticas sociais, é o 
principal meio para o ensino aprendizagem e é, também, lugar de construção 
de cidadania. A escola é espaço para a construção da vida. Dentro de seus 
muros e salas de aula que se configuram valores, constituem-se interesses e 
se perfilam ideais humanos. Diversos autores reconhecem que a escola é um 
campo social que é permeável às abordagens transdisciplinares e à profusão 
de abordagens e de diferentes correntes teóricas em todas as áreas de 
conhecimento (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2008).  

Figura 3. Estrutura do Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação Básica (2008) 

 

A escola é um território privilegiado para a incorporação de 

conhecimentos sobre saúde e sobre o exercício da sexualidade, assim como a 
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possibilidade de transformar o atual quadro de vulnerabilidade social em que 

contingentes significativos de crianças e jovens brasileiros vivem atualmente 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2008).  

Nesse contexto, a escola representa um espaço importante para o 

desenvolvimento de ações educativas em promoção de saúde visando à 

melhoria da qualidade de vida o que é previsto na Constituição Brasileira de 

1988 (SENADO FEDERAL, 2008).  
 Observa-se a construção de uma cultura mais atenta à promoção de 

saúde, não apenas no plano individual, mas também nas políticas públicas 

(quanto se gasta com a saúde curativa e o quanto se investe com ações em 

promoção de saúde).  

Os alunos clamam por uma educação que traga uma aprendizagem 

significativa, ou seja, que tenha sentido e significado útil para o seu dia a dia. 

Como prova disto, ocorre uma grande indiferença na introdução de conteúdos 

sem sentido prático no cotidiano da realidade do educando. Segundo Moreira 

(2000, p.4): 

Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. 
Longe disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, 
de maneira substantiva e não arbitrária, para poder captar os 
significados dos materiais educativos. Nesse processo, ao mesmo 
tempo que está progressivamente diferenciando sua estrutura 
cognitiva, está também fazendo a reconciliação integradora de modo 
a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu 
conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento, 
produz seu conhecimento. 
 

 

Verifica-se a importância de se desenvolver no espaço escolar, ações 

diversificadas educativas que promovam saúde, contribuindo assim para a 

construção de uma cultura em que haja hábitos que melhorem a  qualidade de 

vida e uma aprendizagem realmente significativa para o educando.  
 As ações educativas em promoção de saúde na escola pública, 

voltadas para melhoria de qualidade de vida, podem transpor os muros da 

escola quando observamos o aprendizado que o aluno incorpora e leva à 

família, e em seguida, irradia para a comunidade.  
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 As ações educativas em promoção de saúde devem informar e 

comunicar, mas, principalmente, ser uma aprendizagem significativa que tenha 

sentido para provocar transformações no comportamento do aluno, de forma 

que os sujeitos se apropriem de hábitos saudáveis e reflexões críticas sobre o 

processo saúde-doença, a partir de uma metodologia que respeite a 

subjetividade no processo de construção dialógica de um conhecimento que 

possa colocar em prática no seu cotidiano e que busque uma real qualidade de 

vida.  

 

1.5 Questões orientadoras da pesquisa 

A partir da própria experiência do pesquisador e do diálogo com a 

literatura, emergem como questões orientadoras deste estudo:  

Que pressupostos de saúde e de educação fundamentam as ações 

estratégicas propostas no Projeto “Saúde do Escolar” da Secretaria de Estado 

da Educação de Rondônia que se utilizam do espaço escolar de educação 

básica para promoção de saúde? 

Quais as bases teóricas e metodológicas que sustentam as ações 

desenvolvidas no âmbito estadual e inseridas no Projeto “Saúde do Escolar” da 

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia que se utilizam do espaço 

escolar de educação básica para promoção de saúde? 

Qual o lugar que a escola de educação básica ocupa nos documentos 

federais e estaduais relativos ao Projeto “Saúde do Escolar” da Secretaria de 

Estado da Educação de Rondônia que se utilizam do espaço escolar de 

educação básica para promoção de saúde? 

  

 Percebe-se a necessidade de compreender os pressupostos 

educacionais de diretrizes, projetos, programas entre outros documentos que 

tragam a proposta de saúde do escolar. Desta forma o presente estudo poderá 

contribuir para o processo de operacionalização do desenvolvimento de ações 

educativas de promoção de saúde do escolar nas unidades escolares da rede 

pública.  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

• Compreender os fundamentos teórico-metodológicos das ações 

educativas inseridas no Projeto “Saúde do Escolar” da Secretaria de 

Estado da Educação de Rondônia, desenvolvido na educação escolar 

básica, particularmente com respeito à saúde do escolar. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

• Identificar os documentos pertinentes aos fundamentos teórico-

metodológicos das ações educativas inseridas no Projeto “Saúde do 

Escolar” da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia. 

• Apreender os pressupostos de educação, saúde e educação em saúde 

que fundamentam as ações estratégicas propostas.  

• Analisar as concepções de educação, saúde e educação em saúde 

presentes nos documentos. 

 

Esta pesquisa tem como finalidade central a elaboração de uma 

proposta educativa em saúde junto a escolares da rede pública de educação 

de Rondônia. 
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III – METODOLOGIA 

 A pesquisa será documental com fontes primárias escritas. A palavra 

documento de origem latina – documentum indica aquilo que ensina ou serve 

de exemplo ou prova, documento é o conhecimento fixado materialmente e 

suscetível a ser utilizado para consulta, estudo ou prova. A análise documental 

busca identificar informações nos documentos a partir de questões ou 

hipóteses de interesse (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

 Para ratificar essa ideia Lüdke e André (1986, p.38) afirmam que: 

 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 
qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras 
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema..., 
a análise documental busca identificar informações factuais nos 
documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse. 

 

 A escolha de análise de documento foi porque se constitui uma fonte 

poderosa de pesquisa de onde podem ser retiradas as evidências que 

fundamentem afirmações e declarações do pesquisador num determinado 

contexto, por não ser obstrusiva, não causar alterações no ambiente, nem nos 

sujeitos estudados, propiciar coleta quando temos limitação de deslocamento e 

ter baixo custo (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

  Essas características justificam sua escolha nessa dissertação por 

tornar mais viável considerando uma maior aproximação quanto à realidade do 

pesquisador para concretizar a pesquisa. Porém essa viabilidade deve 

contribuir para a criteriosa seleção dos tipos de documentos relevantes para 

pesquisa, e essa escolha não é aleatória. Há geralmente propósitos, ideias, 

hipóteses que guiam sua seleção (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

 Para ratificar o porquê de sua escolha Lüdke e André (1986, p.40) 

afirmam que: 

[...] a utilização de documentos é também criticada por representar 
escolhas arbitrárias, por parte de seus autores, de aspectos a serem 
enfatizados e temáticas a serem focalizadas. Esse ponto, porém, 
pode ser contestado lembrando-se do próprio propósito da análise 
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documental de fazer inferências sobre valores, sentimentos, 
intenções e a ideologia das fontes ou dos autores dos documentos. 
Essas escolhas arbitrárias dos autores devem ser consideradas, pois, 
como um dado a mais na análise. 

 

O percurso de coleta dos documentos utilizados na pesquisa deu-se a 

partir de uma reunião realizada com as Gestoras Estaduais do Projeto “Saúde 

do Escolar”- PSE nas dependências da Secretaria de Estado da Educação de 

Rondônia – SEDUC/RO.  

O critério de identificação dos documentos transcorreu conforme a 

ordenação e grau de importância em que foram apresentados os mesmos 

pelas gestoras. Assim, os documentos foram codificados da seguinte maneira:  

• Documentos impressos produzidos pelo Ministério da Educação - MEC 

em parceria com Ministério da Saúde - MS e outros relacionados ao 

projeto Saúde Preventiva nas Escolas - SPE (codificados pelas duas 

primeiras letras DF); 

• Documentos impressos produzidos pelo Projeto “Saúde do Escolar”-PSE 

da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia – SEDUC/RO 

(codificados pelas duas primeiras letras DE).  

Todos os documentos coletados, sejam eles de codificação DF ou DE, 

foram privilegiados, devido serem norteadores de práticas no âmbito do Projeto 

“Saúde do Escolar” – PSE, da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia 

– SEDUC/RO: 

• DFPD/1 – Documento Federal: Projeto e Diretrizes de Implementação; 

• DFGP/2 - Documento Federal: Guia de Formação de Profissionais de 

Saúde e de Educação; 

• DFCE/3 – Documento Federal: Caderno das coisas importantes para o 

estudante; 

• DFGK/4 – Documento Federal: Guia de Professores do Kit de 

mobilização do teste de HIV/AIDS; 
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• DFFK/5 – Documento Federal: Folheto do Estudante do Kit de 

mobilização do teste de HIV/AIDS; 

•  DEPO/6 – Documento Estadual: Projeto de Oficina de Prevenção de 

DST/AIDS; 

• DEGA/7 – Documento Estadual: Guia de Prevenção da Gravidez na 

Adolescência; 

• DEGH/8 – Documento Estadual: Guia HIV/AIDS na escola, nem 

diferença nem discriminação; 

• DEEU/9 – Documento Estadual: Entrevista única com gestora estadual. 

Como uma estratégia de ampliação dos conteúdos presentes nos 

documentos, optou-se pela realização de uma entrevista semi-estruturada com 

a gestora estadual da equipe de elaboração das estratégias e ações educativas 

em promoção de saúde do programa. De acordo com LAKATOS &, MARCONI, 

(2006, p. 278) a entrevista é definida como: 

[...] uma conversa oral entre duas pessoas, das quais uma delas é o 
entrevistador e a outra é o entrevistado. O papel de ambos pode 
variar de acordo com o tipo de entrevista. Todas elas têm um objetivo, 
ou seja, a obtenção de informações importantes e de compreender as 
perspectivas e experiências das pessoas entrevistadas. 

 

Foi escolhida a entrevista semi-estruturada do tipo focalizada (ANEXO 

1), pelo fato de o entrevistador ter mais liberdade para desenvolver cada 

situação em qualquer direção que considere adequada, explorando mais a 

questão.  

Os eixos de análises, A PRIORI, (pressupostos e concepções 

educacionais, promoção de saúde, saúde da criança e adolescente em fase de 

escolarização, processo saúde-doença e educação em saúde,) foram 

levantados a partir do estudo do referencial teórico e dos eixos de interesse 

para esta pesquisa.  

Os dados obtidos foram organizados e sistematizados, Lüdke e André 

(1986): 
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Selecionado os documentos, o pesquisador procederá à análise 
propriamente dita dos dados. Para isso recorre, geralmente à 
metodologia de análise de conteúdo, que é definida por Krippendorff 
(1980) como ‘uma técnica de pesquisa para fazer inferências válidas 
e replicáveis dos dados para o seu contexto’ (...) caracteriza-se como 
um método de investigação do conteúdo simbólico das mensagens. 
Essas mensagens, diz ele, podem ser abordadas de diferentes 
formas e sob inúmeros ângulos (p. 41).   

 

Na fase de análise foram delineadas unidades de registros temáticos, 

assim como suas respectivas unidades de contextos seguindo um percurso 

metodológico descrito por Franco (2003, p.35-41):  

A unidade de registro é a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é 
registrada de acordo com as categorias levantadas (...) O tema é uma 
asserção sobre determinado assunto. Pode ser uma simples 
sentença (sujeito e predicado), um conjunto delas ou um parágrafo. 
Uma questão temática incorpora, com maior ou menor intensidade, o 
aspecto atribuído pelo respondente acerca do significado de uma 
palavra ou sobre conotações atribuídas a um conceito. (...) A unidade 
de contexto deve ser considerada e tratada como a unidade básica 
para a compreensão da codificação da unidade de registro e 
corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões 
(superiores às da unidade de registro) são excelentes para a 
compreensão do significado exato da unidade de registro... pode ser 
a frase para a palavra e o parágrafo para o tema.  

                                           

Quanto à formulação de categorias na fase de análise, Franco (2003, 

p.51-52) afirma que: 

Não existem fórmulas mágicas que possam orientá-lo, nem é 
aconselhável o estabelecimento de passos apressados ou muito 
rígidos. Em geral, o pesquisador segue seu próprio caminho baseado 
em seus conhecimentos e guiado por sua competência, sensibilidade 
e intuição. Esse longo processo... implica em constantes idas e 
vindas da teoria ao material de análise, do material de análise à 
teoria, e pressupõe a elaboração de várias versões do sistema 
categórico. As primeiras, quase sempre aproximativas, acabam sendo 
lapidadas e enriquecidas para dar origem à versão final, mais 
completa e satisfatória (...) categorização é uma operação de 
classificação de elementos constitutivos de um conjunto... O critério 
de categorização pode ser semântico (categorias temáticas: por 
exemplo, todos os temas que signifiquem ansiedade ficam agrupados 
na categoria ansiedade             

 Em relação aos aspectos éticos, este projeto foi aprovado pelo 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIFESP (vide anexo 7.1), com a 

entrevistada tendo assinado o Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

(vide anexo 7.2).  
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. CONHECENDO OS DOCUMENTOS 

Foram analisados nove documentos:  

DFPD/1/2008 – Documento Federal: Projeto e Diretrizes de Implementação;  

DFGP/2/2008 - Documento Federal: Guia de Formação de Profissionais de 

Saúde e de Educação; 

DFCE/3/2008 – Documento Federal: Caderno das coisas importantes para o 

estudante; 

DFGK/4/2008 – Documento Federal: Guia de Professores do Kit de 

mobilização do teste de HIV/AIDS; 

DFFK/5/2008 – Documento Federal: Folheto do Estudante do Kit de 

mobilização do teste de HIV/AIDS; 

 DEPO/6/2007 – Documento Estadual: Projeto de Oficina de Prevenção de 

DST/AIDS; 

DEGA/7/2007 – Documento Estadual: Guia de Prevenção da Gravidez na 

Adolescência; 

DEGH/8/2008 – Documento Estadual: Guia HIV/AIDS na escola, nem diferença 

nem discriminação; 

DEEU/9/2008 – Documento Estadual: Entrevista única com gestora estadual. 

 

Identifica-se, no setor do Projeto “Saúde do Escolar” – PSE, da 

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia – SEDUC/RO, uma ausência 

de documentos norteadores direcionados às práticas da área de educação 

física. 
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 A presença de documentos que ofertem práticas que contemplem as 

dimensões sociais de esporte participação e esporte educacional é 

fundamental nas estratégias de educação em saúde (TUBINO, 1987).  

No movimento analítico foi possível identificar 5  (cinco) documentos 

federais e 4 (quatro) estaduais.  

No âmbito dos documentos federais, os quais foram identificados como 

DF, obteve-se as seguintes caracterizações: 
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Codificação  Elaboração  Divulgação  Obtenção  

DFPD/1 2008 2008 JULHO/2008 

Título: Projeto e Diretrizes de Implementação 
do SPE. 

Natureza:  

Projeto/ Manual  

Localização: 

MEC/SEB/SPE 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

MS/Secretaria de Vigilância em 
Saúde/Programa Nacional de 
DST/AIDS/MEC/SEB/SPE 

Público Alvo: Instituições de saúde/educação e 
organizações da sociedade civil  

Objetivo(s): Nortear a implantação e implementação do projeto “Saúde e prevenção nas escolas” nos 
níveis federal, estadual e municipal com a busca da saúde sexual e reprodutiva. 

Observações no momento da coleta de dados: 

O projeto e as diretrizes do “Saúde e prevenção nas escolas” traz procedimentos que aspiram uma 
articulação das esferas do governo (federal, estadual e municipal) para concretizar sua implantação e 
implementação. O projeto visa  reduzir vulnerabilidades de adolescentes e jovens às doenças 
sexualmente transmissíveis, a infecção pelo HIV, a AIDS e gravidez na adolescência não planejada. O 
projeto e diretrizes traz estratégias  de articular ações no âmbito das escolas e UBSs.  

“A concretização do Projeto está apoiada na formação continuada dos profissionais de saúde e de 
educação [...] o projeto prevê a disponibilização de materiais didáticos e preservativos nas escolas ” (p. 
16) 
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Codificação Elaboração  Divulgação  Obtenção  

DFGP/2 JANEIRO/2008 2008 JULHO/2008 

Título: Guia para a formação de profissionais de 
Saúde e de Educação do  “Saúde e Prevenção 
nas Escolas”  

Natureza:  

 

Manual/Guia 

 

Localização: 

MEC/SEB/SPE 

 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em 
Saúde/Programa Nacional de 
DST/AIDS/MEC/Secretaria de Educação 
Básica/Saúde e Prevenção nas Escolas 

Público Alvo: Profissionais de saúde e de 
educação para articulação dos sujeitos (estudantes, 
família, e profissionais de saúde e educação) 

Objetivo(s): Valorizar contribuições setoriais possíveis e necessárias, assim como produzir 
transformações mais efetivas nas condições geradoras de vulnerabilidades das populações jovens a 
partir de um curso de educação continuada para profissionais de saúde e de educação 

Observações no momento da coleta de dados: 

O documento tem característica operacional e é bem prescritivo, pois, traz princípios de formação 
continuada de profissionais de saúde e educação para atuarem nas escolas. O pressuposto conceitual 
de formação continuada no documento é entendido como um curso de aperfeiçoamento onde ensina a 
metodologia que o profissional deve trabalhar nas escolas através de uma sequência de oficinas que 
estão dividas em sete (7) unidades temáticas.  Durante a coleta desse documento, um ponto de 
reflexão provoca inquietação:  

Até que ponto a concretização das ações do agente promotor de saúde dentro da escola (depois de 
formado para tal fim) será prioridade?  
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Codificação  Elaboração  Divulgação  Obtenção  

DFCE/3 JANEIRO/2008 2008 JULHO/2008 

Título: Caderno das coisas importantes do  
“Saúde e Prevenção nas Escolas”  

Natureza:  

Caderno 

 

Localização: 

MEC/SEB/SPE 

 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em 
Saúde/Programa Nacional de 
DST/AIDS/MEC/Secretaria de Educação 
Básica/Saúde e Prevenção nas Escolas 

Público Alvo: jovens e adolescentes da educação 
básica 

Objetivo(s): Despertar interesse e curiosidade nos educandos da educação básica sobre o referido 
tema; 

Incentivar prevenção de DST/HIV/AIDS; 

Ampliar o diálogo sobre outras informações em saúde importantes para o jovem; 

Dialogar sobre cidadania, comportamento, sexualidade e bem estar.  

Observações no momento da coleta de dados: 

Documento tem caráter lúdico e não tem regras para o estudante registrar assuntos que identifica 
como importante, é confidencial, traz algumas informações e perguntas a respeito da temática 
intencionada em linguagem fácil. Adequado para o público do ensino fundamental.  
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Codificação  Elaboração  Divulgação  Obtenção  

DFGK/4 JANEIRO/2008 2008 JULHO/2008 

Título: Eu Preciso fazer o teste do HIV/AIDS? 
Mobilização Nacional dos Adolescentes e jovens 
do Ensino Médio para Prevenção da Infecção 
pelo HIV e da AIDS – Guia do Professor  

Natureza:  

 

Guia  

 

Localização: 

MEC/SEB/SPE 

 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em 
Saúde/Programa Nacional de 
DST/AIDS/MEC/Secretaria de Educação 
Básica/Saúde e Prevenção nas Escolas 

Público Alvo: jovens e adolescentes da educação 
básica 

Objetivo(s): Oferecer às escolas (e aos professores) instrumentos para renovar sua participação 
nessa união de esforços frente à temática, ampliando as formas de proteção dos grupos sociais mais 
vulneráveis à infecção por HIV/AIDS. 

Observações no momento da coleta de dados: 

Este guia do professor é parte integrante de um kit de Mobilização Nacional de Adolescentes e Jovens 
do Ensino Médio para Prevenção da Infecção pelo HIV e da AIDS. Este guia traz de maneira bem 
descritiva, como o professor deve proceder dentro dessa ação na escola. 

 Utiliza-se uma oficina (árvore do prazer), enquanto uma estratégia de motivação para conscientização 
e para obter participação na ação. Traz um questionário eletrônico na sequência para multiplicar a 
informação, indica filmes para assistir com temas para discutir, questionário de vulnerabilidades, uma 
sequência de perguntas e respostas para tirar dúvidas e indica postos de testagem do HIV/AIDS em 
todo país.   
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Codificação  Elaboração  Divulgação  Obtenção  

DFGK/5 JANEIRO/2008 2008 JULHO/2008 

Título: Eu Preciso fazer o teste do HIV/AIDS? 
Mobilização Nacional dos Adolescentes e 
jovens do Ensino Médio para Prevenção da 
Infecção pelo HIV e da AIDS – Folheto do 
estudante  

Natureza:  

 

Folheto do estudante  

Localização: 

MEC/SEB/SPE 

 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em 
Saúde/Programa Nacional de 
DST/AIDS/MEC/Secretaria de Educação 
Básica/Saúde e Prevenção nas Escolas 

Público Alvo: jovens e adolescentes da educação 
básica 

Objetivo(s): Mobilizar para testagem de HIV/AIDS nos jovens e adolescentes da educação básica; 

Verificar como está a vulnerabilidade de HIV/AIDS nos jovens e adolescentes da educação básica; 

Observações no momento da coleta de dados: 

Este folheto do estudante é parte integrante de um kit de Mobilização Nacional de Adolescentes e 
Jovens do Ensino Médio para Prevenção da Infecção pelo HIV e da AIDS. Este folheto traz de maneira 
bem descritiva, como o estudante deve proceder dentro dessa ação na escola. 

 Utiliza-se um questionário eletrônico para verificar em que grau está vulnerabilidade do estudante à 
contrair o HIV/AIDS. Ao final traz uma metodologia de correção onde o estudante mesmo pode 
identificar.  
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 No que se refere aos documentos estaduais, tem-se a seguinte 

caracterização: 

 

Codificação  Elaboração  Divulgação  Obtenção  

DEPO/6 2007 2008 JULHO/2008 

Título: Oficina de Prevenção de DST/AIDS  Natureza:  

 

Projeto 

Localização: 

SEDUC/GACA/PAE/PSE 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

SEDUC / Gerência de Controle e Avaliação –
GACA / Programa de Apoio ao Estudante –
PAE / Projeto Saúde do Escolar - PSE 

Público Alvo: educadores do ensino médio da rede 
estadual  

Objetivo(s): Capacitar educadores da rede estadual de ensino com atuação no ensino médio nas 
temáticas de adolescência, relações de gênero, orientação sexual, vulnerabilidades, gravidez na 
adolescência, DST/HIV/AIDS, violência doméstica. Diminuir evasão escolar. Quebrar estereótipos do 
educador tradicional. Proporcionar uma re-vivência da adolescência. 

Observações no momento da coleta de dados: 

Este projeto de oficina propõe capacitar educadores em uma carga horária de 40 hs (distribuída em 
uma semana) . O educador recebe certificado e autonomia para multiplicar o aprendizado recebido. O 
documento privilegia algumas unidades temáticas tratadas nas oficinas (adolescência, relações de 
gênero, orientação sexual, vulnerabilidades, gravidez na adolescência, DST/HIV/AIDS, violência 
doméstica). Prevê enquanto estratégia de ensino-aprendizagem exposição teórica do conteúdo pela 
facilitadora enviada pela SEDUC-RO, dinâmicas de grupo, encenações, vivências e trocas de 
experiência.  
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Codificação  Elaboração  Divulgação  Obtenção  

DEGA/7 2007 2007 JULHO/2008 

Título:  

Prevenção da Gravidez na Adolescência  

Natureza:  

 

Guia informativo 

 

Localização: 

SEDUC/GACA/ PAE/PSE 

 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

SEDUC / Gerência de Controle e Avaliação –
GACA / Programa de Apoio ao Estudante –
PAE / Projeto Saúde do Escolar - PSE 

 

Público Alvo:  

Educadores, orientadores e diretores do ensino 
médio da rede estadual  

 

 

Objetivo(s): Disseminar informações.  

Esclarecer dúvidas. 

 Testar conhecimentos. 

Observações no momento da coleta de dados: 

Este Guia informativo propõe disseminar informações, esclarecer dúvidas e testar conhecimentos de 
educadores, orientadores educacionais e diretores em 8 hs (2 períodos). O documento privilegia 
estratégias como textos com informações de métodos contraceptivos, questionário para testar 
conhecimento e perguntas e respostas com situações problemas para esclarecer dúvidas.  
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Codificação  Elaboração  Divulgação  Obtenção  

DEGH/8 2008 2008 JULHO/2008 

Título:  

AIDS e a Escola – nem indiferença nem 
discriminação.  

Natureza:  

 

Guia informativo 

 

Localização: 

SEDUC/GACA/ PAE/PSE 

 

 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

SEDUC / Gerência de Controle e Avaliação –
GACA / Programa de Apoio ao Estudante –PAE / 
Projeto Saúde do Escolar - PSE 

 

Público Alvo:  

Educadores e multiplicadores.  

Objetivo(s): Disseminar informações quanto à dúvidas no caso de criança ou adolescente 
soropositivo, ou até, educador soropositivo, e como lidar com os sujeitos e a situação.  

Observações no momento da coleta de dados: 

Este Guia informativo propõe disseminar conhecimentos aos educadores através de perguntas e 
respostas sobre dúvidas na transmissão do HIV/AIDS, trazendo maneiras para se proceder com 
portadores (seja estudante ou educador) e situações de discriminação e indiferença que aparecem no 
ambiente escolar.  
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Estes documentos evidenciaram as ênfases teóricas e metodológicas 

que sustentam as ações educativas desenvolvidas no contexto da saúde do 

escolar. Essas ênfases foram apreendidas nessa pesquisa, considerando os 

objetivos assumidos, a partir de quatro eixos: concepções de educação, 

concepções saúde, educação em saúde e saúde do escolar. 

Codificação  

 

Realização Natureza:  Obtenção  

DEEU/9 2008 Entrevista Única JULHO/2008 

Sujeito: Entrevista Única com coordenadora do Grupo 
gestor estadual do Programa Federal “Saúde Preventiva 
nas Escolas” e responsável pelo setor de “Projeto 
Saúde do Escolar” da SEDUC/RO 

 Localização: 

SEDUC/GACA/PAE/PSE 

 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  

SEDUC / Gerência de Controle e Avaliação –GACA / Programa de Apoio ao Estudante –PAE / Projeto 
Saúde do Escolar – PSE 

Objetivo(s): Obter dados, referentes ao objeto em estudo, que possam iluminar a análise e 
compreensão dos documentos coletados. 
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4.2. CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO 

 

Nesse eixo, a partir de seis (6) documentos (codificados como: 

DFPD/1, DFGP/2, DFCE/3, DFGK/4, DEPO/6, DEEU/9) foram identificadas 45 

unidades de contexto e 76 unidades de registro. Essas unidades foram 

agrupadas pelo pesquisador que através de “idas e vindas” das unidades de 

registro à literatura, e vice-versa, emergiram unidades de significação 

compreendidas em seis categorias: educação como um processo (1) de inter-

relação entre sujeitos; (2) integral; (3) transformador; (4) que abrange sujeito 

em situação de vulnerabilidade; (5) que abrange a escolarização e (6) de 

construção da cidadania. 

4.2.1. Processo de inter-relação de sujeitos 

Nos documentos analisados, educação emerge com ênfase nas 

interações entre os sujeitos.  

 [...] compromisso de gestores, profissionais de saúde e educação e 
da participação ativa dos estudantes e de toda comunidade escolar, 
resgatando-se a história e as singularidades da realidade local 
(DFPD/1, p. 7). 

 

A relação entre os sujeitos e deste com o objeto se dá através de um 

encontro dialógico entre o EU e o TÚ. Esse inter-relacionamento implica um 

diálogo responsável, recíproco e muitas vezes negociação com o interlocutor. 

Esse encontro de reciprocidade expresso nas relações entre os sujeitos 

através do diálogo, que ora pergunta e ora responde, é denominado de inter-

subjetividade. 

 Werner (2000) afirma que: 

 
[...] a participação do outro na constituição do sujeito é fundante, à 
medida que a relação do sujeito com o mundo só é possível através 
da mediação de um outro sujeito: ‘o caminho do objeto para a criança 
e da criança para o objeto, passa por outras pessoas (p. 77). 
 
 

 A relação intersubjetiva de diálogo e reciprocidade se dá através de uma 

parceria com o outro para superações de problemas e desenvolvimento do 
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humano no cotidiano da vida. Nesse sentido, o documento traz pressupostos 

de aprendizagens teórico-metodológicos construtivistas, histórico-cultural e 

interacionista quando visa “... reconhecer que o jovem é detentor de saberes e 

práticas que devem ser respeitadas e valorizadas (DFPD/1, p. 15)”.  

Através de relações interpessoais de diversos atores locais os 

documentos apontam para “... que possam se fortalecer para estabelecer 

relações interpessoais favoráveis (DFGK/4, p. 7 e 8)”.  

Assim, ao ouvir e dar voz aos sujeitos através das inter-relações 

identifica-se uma perspectiva teórico-metodológica que investe no aprendizado 

significativo com maior escuta às demandas e problemáticas que a 

peculiaridade local exige.  

 

4.2.2. Processo integral 

Um outro núcleo temático abrange educação como processo de 

desenvolvimento integral:  

[...] influência sobre o modo como adolescentes e os jovens pensam e 
se comportam (DFPD/1, p. 11). 

[...] comunicar-se com as realidades de vida, experiências, interesses 
e afetos, criando oportunidades de reflexão crítica e interação de 
sujeitos sociais (DFGK/4, p. 7 e 8). 

[...] identificação das especificidades de cada ciclo do 
desenvolvimento humano, o reconhecimento da diversidade étnico-
racial, a assunção de um conjunto de valores éticos e o exercício da 
cidadania (DFPD/1, p. 12). 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, (FERREIRA, 2001, p. 424), a 

palavra integral significa “total, inteiro, global”. Os pressupostos teórico-

metodológicos da concepção de educação como processo de desenvolvimento 

integral aponta para um caminho orientado por práticas educativas que “São 

importantes no desenvolvimento biopsicossocial e na formação dos sujeitos 

sociais e políticos (DFPD/1, p. 10) ”. 

Com base nos registros teóricos achados nos documentos e expostos 

nesta categoria, identifica-se o movimento de ruptura com tendências 

pedagógicas de concepções fragmentadas do conhecimento, baseadas em 
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eficiências técnico-produtivistas e/ou ações realizadas com metodologias de 

uma educação bancária.  

 A categoria processo de desenvolvimento integral sugere, também, um 

necessário empoderamento da comunidade e da participação ativa dos sujeitos 

para reconhecer as peculiaridades locais. Esse reconhecimento da realidade 

local é fundamental para o desenvolvimento integral do sujeito, dado a 

possibilidade de aprendizagens significativas que são construídas no meio em 

que estes sujeitos, que também são os atores sociais, vivem e se relacionam 

com o que se está aprendendo de forma consciente.  

 

4.2.3. Processo transformador  

A terceira categoria refere-se à educação como um processo 

transformador emergindo “transformações em si mesmas e no mundo em que 

vivem (DFGP/2, p. 124)”, logo, ”transformações mais efetivas nas condições 

geradoras de vulnerabilidade das populações jovens (DFPD/1, p. 10)”. 

O reconhecimento das experiências de vida dos estudantes 

confrontando o saber escolar com a prática da vida real, em suas mais 

diversificadas nuances (social, política, econômica, psicológica e cultural), 

ajuda os sujeitos a romper com saberes estereotipados e que, muitas vezes,  

atendem outras necessidades que não a dele. Ao ultrapassar essa forma de 

aceitação passiva de saberes e conhecer o meio em que os sujeitos vivem 

para uma reelaboração crítica de saberes significativos, os documentos 

pressupõem que os sujeitos têm predisposição à mudança, assim, educação 

com olhar para transformação de uma dada realidade.  

Transformar uma realidade implica entendê-la como mutável, tal como 

sugere Freire (1996): 

[...] o saber da história como uma possibilidade e não como 
determinação. O mundo não é. O mundo está sendo. Como 
subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com 
que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de 
quem constata o que ocorre mas também o de quem intervém como 
sujeito de ocorrências (p. 85). 
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Nesse sentido, a educação como um processo transformador implica 

na construção intersubjetiva de ações, dentro de uma perspectiva metodológica 

crítico-transformadora, em que se vislumbre possibilidades de maior sentido e 

significado para eficiência de uma realidade dada. As “vozes” oriundas dos 

sujeitos e atores sociais se configuram como possibilidade fundamental para 

uma real transformação nos desafios impostos as realidades locais de nossa 

sociedade.  

 

4.2.4. Processo que abrange sujeitos em situações de vulnerabilidades 

Nos documentos analisados, educação emerge com ênfase no 

processo que abrange sujeitos em situação de vulnerabilidades:  

 
As pessoas jovens estão entre as principais vítimas do modelo 
econômico adotado nas últimas décadas, no qual a exclusão social 
se aprofunda (DFPD/1, p. 11). 
 
[...]  vulnerabilidade desse grupo populacional: a inserção social, 
profissional e educacional, além das dificuldades de serem ouvidos 
em suas opiniões e necessidades, são os maiores problemas 
enfrentados pelos jovens brasileiros na atualidade (DFPD/1, p. 11). 

 

Ao entender vulnerabilidade como “... a enorme exposição do 

adolescente e do jovem aos riscos (DFPD/1, p. 11)”, percebe-se que o 

desenvolvimento dos sujeitos jovens, nas relações de vulnerabilidade e o 

retrato social mutável têm ligações interdependentes com as condições e modo 

de vida das pessoas. 

  O conceito de vulnerabilidade presente nos documentos como 

ferramenta central para formulação de ações estratégicas se justifica pelo fato 

de entender que 

 

Em diferentes momentos em sua vida, sob determinadas condições 

que podem mudar, as pessoas podem estar vulneráveis a alguns 

problemas e não a outros (DFGK/4, p. 7 e 8).  
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 O objetivo central apontado pelos documentos é: 

 
[...] popularizar, entre adolescentes e jovens brasileiros escolarizados, 
o conhecimento e a utilização de critérios para avaliar sua 
vulnerabilidade à infecção pelo HIV e à AIDS (DFGK/4, p. 7 e 8). 

 

Com os resultados levantados e com a leitura aproximada da realidade 

dada, o documento espera que: 

 

A partir da análise situacional, serão evidenciados o histórico e as 
experiências acumuladas, as práticas em andamento, assim como a 
existência de demandas não atendidas (DFPD/1, p. 20).  

 

Nesse sentido, com o “Diagnóstico da realidade local e identificação 

das ações prioritárias (DFPD/1, p. 20)” os documentos apontam para a 

relevância das parcerias como meio de estruturar e viabilizar as estratégias 

teórico-metodológicas. 

Os documentos justificam essas parcerias como sendo importantes “[...] 

na efetivação das estratégias articuladas de redução da vulnerabilidade de 

adolescentes e jovens (DFPD/1, p. 16).”  

Identifica-se pois, que a educação como processo que contribui para o 

desenvolvimento de sujeitos em condições de vulnerabilidades, situa-se como 

autoavaliação, conhecimento, consciência da situação individual e do contexto 

local, bem como da construção coletiva de ações articuladas. 

Os documentos apontam para “Uma educação emancipadora sustenta-

se na idéia de que as pessoas, no contexto de suas inter-relações, podem 

fazer escolhas (DFGP/2, p. 124),” o aluno sendo sujeito do processo e co-

participante construtor de um conhecimento de sentido e significado. Portanto, 

subjaz nos documentos, uma crítica à educação tradicional bancária que 

encara o aluno como uma poupança em que se coloca um conhecimento 

pronto, absoluto e irrefutável que é dominado e repassado pelo professor 

centralizador do conhecimento. 

Nesse sentido, os documentos esclarecem que “não é possível dizer 

que uma pessoa é vulnerável. Só é possível dizer que uma pessoa está (mais 
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ou menos) vulnerável a um determinado problema, em um determinado 

momento de sua vida (DFGP/2, p. 35)”. ratificando a ideia de não-absolutismo 

das verdades e sim de sua transitoriedade e interdependência.  

 

4.2.5. Processo que abrange a escolarização  

A educação ainda emerge como processo que abrange a 

escolarização. Esta categoria envolveu cinco subcategorias: 

4.2.5.1– Currículo  

A dimensão curricular foi referida como fundamental na construção de 

práticas educativas em saúde na escola onde: 

 

 O currículo deve estar comprometido com a promoção da 
aprendizagem, com a inclusão dos sujeitos com necessidades 
especiais, com a diversidade cultural, social, étnico-racial, de gênero 
e orientação sexual, com a autonomia das escolas e dos sistemas de 
ensino, com a especificidade local (DFPD/1, p. 15). 

 

A base comum e diversificada do currículo presente na LDB, e os 

Parâmetros Curriculares da Educação Básica trazem a ideia de que a escola é 

lócus de diversas práticas sociais, construção coletiva de conhecimentos e 

lugar de construção de cidadania.  

Quando o documento traz que “O currículo deve estar comprometido 

(DFPD/1, p.15)”  apreende-se que a escola deve oportunizar espaços de 

discussão para a construção de melhores condições de vida, irradiando e 

transpondo, assim, seus muros e salas de aula, onde também, configuram-se 

em espaço de construção de valores, de interesses e ideais humanos.  

Os documentos vislumbram a possibilidade de um currículo escolar em 

que se de conta de: 

Mobilizar as comunidades escolares para que, em parceria com os 
gestores, viabilizem a inclusão da temática relativa ao Projeto nos 
currículos das escolas e nos planos de ação das redes de ensino 
(DFPD/1, p. 21). 
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Nota-se então, a importância que os documentos atribuem à 

comunidade escolar na produção de conhecimentos e práticas temáticas 

relativas à saúde, através de um currículo formal ou oculto, quando baseado na 

atitude do educador no seu fazer pedagógico interdisciplinar e transversal.  

4.2.5.2 – Espaço escolar 

A promoção da saúde na escola, no âmbito dos documentos 

analisados, tem importante relação com o próprio espaço escolar. Nesse 

sentido, os documentos revelam que ocorre uma importante “... valorização do 

espaço escolar na construção de diferentes abordagens interdisciplinares, 

intersetoriais e complementares (DFPD/1, p. 15)”.  

A escola é reconhecida nos documentos como possibilidade de um 

espaço social permeável às abordagens transdisciplinares e de diferentes 

correntes teóricas em todas as áreas de conhecimento e co-responsável em 

instâncias sociais diversas. Nesse sentido, os documentos ratificam que “A 

escola, compreendida como cenário privilegiado (...) compartilhar decisões e 

responsabilidades com as demais instâncias sociais envolvidas (DFPD/1, p. 

16)”.  

Evidenciando dificuldades nesse processo, a gestora estadual revela 

que: 

 

Na própria escola, os educadores não, eles vêem as ações como 
mais um trabalho, como mais um (...), um curso que ele tem que 
fazer, como mais um (...), mais uma tarefa. Isso é um ponto em que a 
gente encontra muita dificuldade. Porque a escola, a gente sabe, tem 
um cronograma amplo, cheio de atribuições e que colocar uma ação 
do SPE lá dentro, realmente, é complicado. A gente entende. Só que 
a gente entende também, que o adolescente tem esse direito de ter 
essa promoção, de ter esse acesso à essas informações (DEEU). 

 

 Observa-se que é um desafio quando se encontra um espaço escolar 

cheio de atribuições e com profissionais sobrecarregados e desestimulados.  
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4.2.5.3 – Promoção da aprendizagem 

 As duas sub-categorias anteriores permitem reconhecer uma dimensão 

que os documentos revelam ao abranger a aprendizagem. 

 Nesse sentido, o processo de promoção de aprendizagem se configura 

nos documentos como uma 

[...] construção do conhecimento (DFPD/1, p. 15).   

[...] respeito aos processos individuais de aprendizagem precisa estar 
presente em todas as fases do trabalho (DFGP/2, p. 13). 

Sem duvida, é necessário ir além da anatomia e da fisiologia, para 
incluir as dimensões afetivas e sociais e trazer a consciência os 
valores envolvidos, dando ao prazer “direito de cidadania (DFGP/2, p. 
125). 
 
 
 

O aluno não será compreendido como máquina, como no caso das 

ideias mecanicistas, nem como mero ser vivo, que traz a concepção 

organicista, mas como sujeito social de relações sociais, culturais e históricas. 

Ao potencializar essas relações de intersubjetividade nos processos de 

construção do conhecimento os documentos consideram que 

 
Cada experiência bem sucedida poderá gerar novas concepções e 
novos materiais que venham a refletir as aprendizagens acumuladas 
(DFGP/2, p. 5). 
 
Em muitas situações, a capacidade de formular novas perguntas 
poderá ser a aprendizagem mais relevante do processo  (DFGP/2, p. 
12). 
 
 

Werner (2000) afirma que: 

 

[...] a participação do outro na constituição do sujeito é fundante, à 
medida que a relação do sujeito com o mundo só é possível através 
da mediação de um outro sujeito: ‘o caminho do objeto para a criança 
e da criança para o objeto, passa por outras pessoas’ (p. 77). 

 

Sobre a mutabilidade do conhecimento no processo de promoção de 

aprendizagem tem-se:  
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[...] conhecimentos sobre comportamentos considerados saudáveis 
são muitas vezes contraditórios e transitórios, não podendo ser 
encarados como verdades universais e permanentes (DFGP/2, p. 7). 

 

 A transitoriedade do conhecimento traz verdades momentâneas, não 

absolutas e nem eternas, nesse sentido os documentos revelam que: 

[...] informação cientifica, embora seja um direito, não é uma verdade 
que orienta escolhas racionais nem e suficiente para aumentar a 
liberdade de decisão das pessoas (DFGP/2, p. 7). 

 

 A sub categoria, promoção de aprendizagem, presente na categoria 

processo que abrange a escolarização do eixo de concepções de educação, 

sugere para uma possibilidade de construção de um conhecimento baseado no 

diálogo entre os sujeitos e deste com o meio, valorando assim, os aspectos 

subjetivos, injunções culturais e sócio-econômicas relevantes no processo de 

ensino aprendizagem. 

 

 4.2.5.4. – Diversidade de abordagens pedagógicas 

  Comprometer-se com uma aprendizagem significativa para os 

estudantes implica no reconhecimento de que diferentes estratégias e 

abordagens pedagógicas demandam ser mobilizadas:  

 
[...] planejamento e a realização das atividades devem considerar 
uma diversidade de abordagens pedagógicas que respeitem os 
adolescentes e jovens, favoreçam sua participação e o exercício da 
cidadania (DFPD/1, p. 15).  

 

Para exemplificar e demonstrar uma possibilidade prática que dê conta 

da proposição teórica acima, um documento sugere “O recurso da 

dramatização é utilizado em algumas oficinas e pode ser adequado e 

pertinente (DFGP/2, p. 13)”.  

Desvela-se pois, que o processo que abrange a escolarização 

demanda uma diversificação de abordagens pedagógicas onde diferentes 
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estratégias de ensino-aprendizagem são utilizadas para uma apreensão 

significativa e de sentido aproximado à busca de conhecer e de melhorar 

realidade. 

 

4.2.5.5. – Formação continuada  

No sentido de dar conta do desenvolvimento de uma prática 

pedagógica com abordagens diversificadas, de acordo com o pressuposto da 

categoria anterior, os documentos permitem, também, identificar a relevância 

da formação dos educadores e profissionais que atuam no âmbito da promoção 

da saúde na escola:  

[...] formação continuada de profissionais que atuam nas escolas e 
nas unidades de saúde (DFPD/1, p. 21). 

[...] a atualização permanente e contextualizada do fazer pedagógico 
(DFPD/1, p. 15). 

 

A formação continuada traz uma possibilidade de mudança, sendo ela, 

um momento de reflexão crítica sobre as práticas, cujo dimensionamento 

oferece uma possibilidade de abrangência “(...) na perspectiva de que os 

jovens se tornem formadores entre seus pares.” (DFPD/1, p. 21). 

 Os subsídios presentes nas práticas de formação continuada dos 

profissionais de saúde e de educação favorecem os sujeitos e todos aqueles 

envolvidos no processo de promoção de saúde na escola, uma aprendizagem 

significativa crítica que Moreira (2000) aponta como: 

 

[...] permitirá ao sujeito fazer parte da sua cultura e, ao mesmo tempo, 
estar fora dela, manejar a informação, criticamente, sem sentir-se 
impotente frente a ela; usufruir a tecnologia sem idolatrá-la; mudar 
sem ser dominado pela mudança; viver em uma economia de 
mercado sem deixar que este resolva sua vida; aceitar a globalização 
sem aceitar as suas perversidades; conviver com a incerteza, a 
relatividade, a causalidade múltipla, a construção metafórica do 
conhecimento, a probabilidade das coisas, a não dicotomização das 
diferenças, a recursividade das representações mentais; rejeitar as 
verdades fixas, as certezas, as definições absolutas, as entidades 
isoladas (p. 41).  
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A reflexão sobre a prática implica contribuição para um processo de 

mudança que, muitas vezes, trafega por um terreno de incertezas, resistências, 

conflitos e divergências em situações polêmicas. Essa possibilidade reflexiva 

propicia um aprender de como o sujeito aprende, por parte dos profissionais de 

saúde e educação, a promover saúde na escola.  

  

 4.2.6. Processo de descoberta e experienciação dialógica (cidadania, 

inclusão, saber prático, trabalho coletivo).  

A sexta categoria refere-se à educação como processo de descoberta 

e experienciação dialógica:  

[...] curiosidade de quem está descobrindo o mundo e, às vezes, 
sente o desejo de experimentar tudo o que se apresenta como novo 
(DFPD/1, p. 11). 
[...] Construir espaços de diálogo entre adolescentes, jovens, 
professores, profissionais de saúde e comunidade (DFPD/1, p. 15). 
 
[...] favoreçam sua participação e o exercício da cidadania (DFPD/1, 
p. 15). 
 
[...] seja capaz de dialogar com o saber prático das pessoas e grupos, 
oferecendo elementos que possam fazer sentido no universo cultural 
e nos projetos de vida das pessoas envolvidas (DFGP/2, p. 7). 
 
Requer a convicção de que as pessoas a serem educadas tem idéias, 
saberes, desejos e competências (DFGP/2, p. 124). 
 
 

Nos documentos denota-se uma curiosidade que se configura como 

um princípio educativo que, se bem aproveitado, estimula o processo de 

ensino-aprendizagem, porém Freire (1996) ratifica ao mesmo tempo em que 

alerta: 

 
[...] o bom clima pedagógico-democrático é o que o educando vai 
aprendendo à custa de sua prática mesma que sua curiosidade como 
sua liberdade deve estar sujeita a limites, mas em permanente 
exercício. Limites  eticamente assumidos por ele. Minha curiosidade 
não tem o direito de invadir a privacidade do outro e expô-la aos 
demais (p. 95). 
 
 

Observa-se então que os pressupostos teóricos dos documentos 

trazem um profissional que atue enquanto sujeito do processo das ações 

educativas em promoção de saúde: 
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Os profissionais são assim encarados como sujeitos de um processo 
de construção de novos conhecimentos e não como intermediários na 
transmissão de saberes preestabelecidos (DFGP/2, p. 12). 

 

Porém, na ótica da gestora estadual, há distanciamento entre o que se 

preconiza nos documentos federais e o que é praticado pelos gestores federais 

em relação ao diálogo no planejamento de ações junto aos gestores estaduais, 

que deveriam ser igualmente encarados como sujeitos do processo:  

 

[...] eu percebo as lacunas com relação às informações que são 
repassadas. Ééé às vezes eles decidem algumas ações, decidem que 
alguns representantes precisam fazer parte do SPE, mas eles, às 
vezes, acabam não nos comunicando, ou seja, o grupo gestor, (né?). 
Eles não nos comunicam que há essa ação ou que pode vir outra, 
uma pessoa X para participar da ação, e isso acaba às vezes 
atrapalhando, isso eu vejo como lacuna (DEEU). 

E quanto algumas lacunas na questão de às vezes as ações elas não 
estarem dentro das nossas necessidades, do nosso estado ou do 
nosso município. Então isso a gente precisa estar o tempo todo 
remodelando (né?), realmente verificando se aquela ação cabe no 
nosso município. Então isso eu vejo ainda como uma lacuna, até 
porque ela atinge o Brasil inteiro (né?) (DEEU). 

 

A autonomia conquistada e garantida oportuniza a liberdade de escolha 

somando-se com as interações dialógicas, possivelmente ocorrerá “... a 

assunção de um conjunto de valores éticos e o exercício da cidadania.” 

(DFPD/1, p. 12) quando essas forem orientadas para: 

 
[...] construção de conceitos, reflexão sobre a prática e a postura 
profissional diante das questões abordadas, aplicação de 
conhecimentos ou, ainda, o debate de idéias e posições sobre 
assuntos polêmicos (DFGP/2, p. 11). 
 
 

 Nesse sentido, um documento aponta que: 

 
[...] nesse caso, a educação não pode ser compreendida como um 
corretivo. Precisa ser uma oportunidade para a construção de um 
novo conhecimento, integrado as experiências que as pessoas 
trazem de sua vida (DFGP/2, p. 124). 

 

Dentro das expectativas das proposições metodológicas estabelecidas 

pelos documentos, observa-se que: 
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O caminho sugerido visa gerar oportunidades para a construção 
coletiva de novos conhecimentos a partir das experiências prévias e 
da interação do grupo (DFGP/2, p. 12). 
 
É importante estabelecer, junto com o grupo, uma combinação de 
critérios para evitar a formação de panelinhas (DFGP/2, p. 13). 
 
[...] rol de estratégias para incentivar a expressão de cada um dos 
participantes de forma respeitosa (DFGP/2, p. 13).  

 

Com base nos registros dos documentos, identifica-se um 

dimensionamento com olhar “... na perspectiva do fortalecimento de uma 

cultura de valorização da vida e proteção à saúde que inclua a prevenção 

(DFGK/4, p. 7 e 8)”. Percebe-se um movimento de busca por uma 

experienciação dialógica nos diversos níveis de gestão, no jovem da 

comunidade escolar com voz ativa e parcerias sensibilizadas e atuantes nas 

ações acordadas.   
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4.3. CONCEPÇÕES DE SAÚDE 

Nesse eixo, a partir de cinco documentos (codificados como: DFPD/1, 

DFGP/2, DFCE/3, DFGK/4, DEEU/9)  foram identificadas 43 unidades de 

contexto e 61 unidades de registro. Essas unidades foram agrupadas pelo 

pesquisador que através de “idas e vindas” das unidades de registro à 

literatura, e vice-versa, foram consubstanciadas em unidades de significação 

compreendidas quatro categorias: saúde como um processo de (1) promoção e 

prevenção; (2) dimensão sócio-política; (3) desenvolvimento humano e cultural; 

(4) direitos humanos. 

4.3.1.- Saúde como processo de promoção e prevenção  

Nos documentos analisados, saúde emerge com ênfase na promoção 

e prevenção. 

[...] as práticas de prevenção precisam comunicar-se com as 
realidades de vida, experiências, interesses e afetos (DFGK/4, p. 7 e 
8). 

Sabe-se hoje que a prevenção depende muito mais de atitudes de 
cuidado de si e dos demais do que de informações cientificas. E 
possível promover, desde a infância, o desenvolvimento de muitas 
competências para a proteção e o auto-cuidado, o respeito mutuo e a 
solidariedade (DFGP/2, p. 95). 

Por um lado, reforço a necessidade de prevenção das doenças de 
transmissão sexual em geral. Percebeu-se, também, que o controle 
dessas doenças não estava associado apenas a vontade pessoal e 
ao diagnostico e tratamento, mas a promoção de transformações 
sócio-culturais e da qualidade das relações humanas (DFGP/2, p. 95). 

 

 Nos trechos destacados pode-se observar a ambiguidade na 

compreensão de promoção e prevenção, o que já se encontra discutido na 

literatura. Souza e Grundy (2004) definem que: 

A prevenção baseia-se, geralmente, na concepção de risco ou da 
probabilidade de se tornar doente (...) A promoção de saúde implica 
um processo mais abrangente e contínuo, que envolve prevenção, 
educação e a participação de diferentes setores da sociedade na 
elaboração de estratégias que permitam a efetividade da educação 
em saúde. Dessa forma, a promoção transcende as atividades e as 
decisões individuais para tornar-se uma atividade coletiva (p. 1354). 
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Em relação às distinções, Ayres (2007) alerta que: 

Este tipo de polarização, por exemplo, obscurece o fato de que a 
ausência ou redução de doença é, efetivamente, um dos indicadores 
para avaliar se estamos conseguindo promover saúde (p. 137). 

 

Os registros trazem um olhar para as ações preventivas em saúde, 

direcionadas ao sujeito jovem escolarizado, que indicam um dimensionamento 

mais ampliado do que em paradigmas anteriores. Os documentos pressupõem 

fundamentos para uma política pública de dimensionamento mais ampliado no 

envolvimento de atores no processo saúde-doença da população escolarizada, 

como é configurado no registro abaixo: 

 
[...] pressuposto de que a consolidação de uma política de prevenção 
e promoção à saúde nas escolas depende do compromisso conjunto 
de gestores e profissionais de saúde e de educação (DFGK/4, p. 5). 
 
 

Esse envolvimento maior, não apenas dos profissionais de saúde e 

educação, mas dentro de um processo, “planejado e participativo (DFPD/1, p. 

7)”, traz objetivos revelados no documento como: 

 

[...] a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, visando a 
reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), à infecção pelo HIV, à AIDS e à 
gravidez não-planejada, por meio do desenvolvimento articulado de 
ações no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde 
(DFPD/1, p. 7). 

 

Em relação às práticas em saúde executadas de forma isolada e onde 

as partes não se comunicam com o todo, Ayres (2007) pontua que: 

 

É o todo que dá sentido a uma parte, sem que o todo seja absoluto, 
nem a parte definitiva. Sabe-se que a realidade não está contida ali e 
que aquela é apenas uma entre outras expressões possíveis da 
realidade, mas há uma verdade ali que, naquele momento, reclama 
reconhecimento, compartilhamento e ação (p. 141). 
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4.3.2. Saúde em sua dimensão sócio-política 

A dimensão sócio-política caracteriza o que é saúde nos documentos 

analisados:  

[...] ampliação do impacto das políticas públicas de promoção da 
saúde das populações escolarizadas precisa apoiar-se na soma das 
contribuições dos setores saúde e educação, e não na economia de 
direitos, profissionais e serviços (DFGP/2, p. 127). 

 

Essa necessidade de ampliação das políticas públicas intersetoriais, 

emerge nos documentos sobre a justificativa de que: 

 

Hoje sabemos que nossa fragilidade – ou nossa capacidade de 
enfrentar os desafios – depende de um conjunto integrado de 
aspectos individuais, sociais e institucionais (DFGP/2, p. 34). 

 

 No evento da Conferência Internacional de Promoção de Saúde 

realizada em Ottawa-Canadá, (1986) foi firmada uma carta de compromisso 

onde a promoção de saúde em seus aspectos sócio-políticos num movimento 

de indivíduo e sua coletividade, apontam para o empoderamento da 

comunidade, de forma participativa nas ações em promoção de saúde, para 

atuar na melhora das condições de vida e de saúde da população (STOTZ e 

ARAÚJO, 2004; HEIDMAN et al., 2006). 

A carta de Ottawa define promoção de saúde como processo de 

capacitar a comunidade para um agir em prol da melhora na qualidade de vida. 

Nesse escopo, Heidman et al. (2006) observa que o imbrincamento de conceito 

de saúde, educação em saúde e promoção de saúde passa a ser construída 

como: 

 
[...] cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela 
capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as 
circunstâncias da própria vida e pela luta para que a sociedade 
ofereça condições que permitam a obtenção de saúde por todos os 
seus membros. Na, a educação em saúde integra parcela do 
entendimento de promoção à saúde, abrangendo em seu conjunto 
cinco estratégias: políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis 
à saúde, reorientação dos serviços de saúde, reforço da ação 
comunitária e desenvolvimento de habilidades pessoais (p. 353). 
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 Desta forma, a dimensão sócio-política presente nos documentos 

extrapola uma visão reducionista de elaboração de ações puramente 

higienistas, ou puramente comportamentais e vão muito além. Os documentos 

revelam que as ações planejadas trazem um pressuposto direcionado para 

uma abordagem que dá ênfase às condições de vida objetiva das populações, 

como se percebe nos trechos abaixo: 

[...] os comportamentos associados a maior vulnerabilidade não 
podem ser entendidos como uma decorrência imediata da vontade 
pessoal. Estão relacionados as condições objetivas nas quais os 
comportamentos acontecem e ao efetivo poder que as pessoas e 
grupos sociais podem exercer para transformá-las  (DFGP/2, p. 34). 

Conhecimentos e comportamentos tem significados e repercussões 
muito diversos na vida das pessoas, dependendo de uma 
combinação, sempre singular, de características individuais, 
contextos de vida e relações interpessoais que se estabelecem no 
dia-a-dia (DFGP/2, p. 35). 

 

Reconhece-se uma necessidade de enfatizar uma dimensão sócio-

política que aponte para uma maior justiça social, habitação, trabalho digno 

com melhores salários, educação de qualidade, saneamento, equidade e 

participação comunitária no processo (CARVALHO e GASTALDO, 2008). 

 Ficou revelado através dos documentos que “a experiência mostrou 

que os chamados ‘fatores de risco’ não podem ser transformados 

isoladamente, pois são parte de ‘um complexo único de múltiplas dimensões – 

biológica, social e cultural’(DFGP/2, p. 25)”. Ratificando essa linha de 

pensamento, Candeias (1997), aponta que:  

A expressão condições de vida permite que a definição de promoção 
em saúde ultrapasse os limites daqueles fatores estritamente 
comportamentais, observáveis em geral durante o relacionamento 
interpessoal que ocorre no âmbito do nível local, para prender-se a 
uma teia de interações muito mais complexa, constituída pela cultura, 
por normas e pelo ambiente sócio econômico, cada um deles se 
associando com o significado histórico do que se convencionou 
denominar de estilo de vida (p. 210). 
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 Dessa forma, tanto a literatura quanto os documentos, trazem 

concepções de promoção de saúde que superam a abordagem higienista com 

atuação no espaço escolar.  

Observa-se, nos registros, superações quanto ao modelo higienista 

acima descrito, quando os documentos atribuem relevância na construção de 

políticas públicas integradas apontando que:  

 

[...] articulação de políticas para valorizar as contribuições setoriais 
possíveis e necessárias, assim como a participação da sociedade 
civil, de forma que esse amálgama de capacidades, recursos e 
responsabilidades possa produzir transformações mais efetivas nas 
condições geradoras de vulnerabilidade das populações jovens 
(DFPD/1, p. 10). 

 

A elaboração de ações em promoção de saúde do escolar, dentro da 

dimensão político-social, presentes nos documentos dependem da “(...) 

formação dos sujeitos sociais e políticos (DFPD/1, p. 10)” no sentido de: 

 

[...] reconhecendo-se o sujeito integral como foco das diversas 
políticas públicas. A integração intersetorial e com a sociedade civil, 
em todas as fases de implantação do projeto desde o seu 
planejamento, é requisito básico para a sua efetivação (DFPD/1, p. 
16). 

 

Nesse reconhecimento do sujeito como um todo indivisível, as ações 

em promoção de saúde do escolar parecem presididas por uma concepção em 

que:  

 

[...] a educação em saúde deixa de ser reduzida a estratégias de 
aliciamento a modelos “corretos e saudáveis” de comportamento. É 
entendida como uma oportunidade de transformação das relações 
interpessoais e das condições de vida que estão na base da 
formação dos comportamentos e, portanto, requer escolhas politico-
pedagógicas significativas para cada situação e coletividade 
(DFGP/2, p. 26). 

 



75 

 

 Os documentos revelam possibilidades de transformações das 

relações interpessoais e condições de vida dos jovens, através de estratégias 

de promoção de saúde, portanto, a dimensão sócio-política de saúde 

reconhece um mundo cada vez mais interdependente e interativo. Essas 

mudanças, sendo uma delas o processo de empoderamento da comunidade 

escolar, vislumbram avanços no cotidiano das práticas de promoção em saúde 

na escola, dentro de concepções do processo saúde-doença que subjazem nas 

proposições dos documentos. 

 

4.3.3. Saúde como desenvolvimento humano e cultural 

O desenvolvimento humano como processo histórico-cultural 

evidenciou-se como um dos eixos da concepção de saúde nos documentos 

quando pontuam que os “Elementos da saúde e da educação estão presentes 

durante todo o desenvolvimento humano de maneira muito expressiva 

(DFPD/1, p. 10)”.  

 

[...] conceito de gênero, para distinguir o sexo biológico do sexo 
social. Este conceito foi construído a partir do “raciocínio de que ha 
machos e fêmeas na espécie humana, mas a maneira de ser homem 
e de ser mulher é realizada pela cultura (DFGP/2, p. 41). 

 

Os documentos valorizam o saber popular e local quando abrange: 

 

[...] oportunidades de reflexão crítica e interação de sujeitos sociais, 
para que possam se fortalecer para estabelecer relações 
interpessoais favoráveis á saúde (DFGK/4, p. 7 e 8). 

 

Para tanto, existe uma contribuição dos saberes culturais, populares e 

técnico-científicos nos processos conducentes ao desenvolvimento humano, 

pois essa dialética estabelecida propicia uma reflexão crítica, o que pode 

contemplar demandas reais de problemas de saúde da população (STOTZ e 

ARAÚJO, 2004). 
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 Ratificando essa ideia de valoração à cultura enquanto saberes 

popularmente construídos Stotz e Araújo (2004) afirmam que: 

 

O reconhecimento e validação dos saberes sobre saúde e doença 
têm sido abordados pela vertente que propõe a ‘construção 
compartilhada do conhecimento em saúde, relacionada à tradição da 
pedagogia problematizadora implantada por Paulo Freire, para quem 
ninguém sabe tudo e ninguém é de todo ignorante’ (p. 16). 

 

 Entende-se, portanto, que ao negar a história, a cultura, as condições 

de vida, e possibilidades de acesso a mecanismos de proteção das pessoas, 

as ações práticas de promoção em saúde nas populações escolarizadas 

acabam por se traduzirem em desconsiderar a vulnerabilidade no plano 

pessoal, entendida nos documentos como: 

 

No plano pessoal, a vulnerabilidade esta associada a 
comportamentos que criam a oportunidade de infectar-se e/ou 
adoecer (DFGP/2, p. 35). 

 

A vulnerabilidade pode ser entendida em três dimensões, sendo elas 

individual, social e programática ou institucional (AYRES et al., 2006). 

 De acordo com Ayres et al. (2006, p. 396), vulnerável individual se 

refere ao “princípio de que todos são suscetíveis à infecção (...) e que diz 

respeito ao grau e a qualidade de informação de que as pessoas dispõem (...) 

interesses e possibilidades efetivas de transformar essas preocupações em 

práticas de prevenção”. 

 Portanto, ao reconhecer a vulnerabilidade individual no processo 

saúde-doença, temos que reconhecer o saber comum que implica em superar 

os preconceitos por meio do respeito ao outro.  As pessoas, em cada 

situação de vida ou obstáculos de sua realidade, têm uma teoria implícita para 

traçarem uma lógica de sobrevivência, conforme sugere Stotz e Araújo (2004):  

 
Deve-se admitir que, para sobreviver, todos precisam dispor de uma 
teoria implícita. Para a maioria da população – que vive apenas de 
seu trabalho numa vida em que o presente está mais marcado pelo 
passado do que pelo futuro – os problemas de saúde relacionam- se 
a impasses da vida, a situações de opressão e da injustiça (p. 16). 
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 A saúde também traz uma concepção dentro da dimensão de um 

processo de desenvolvimento humano por meio do respeito à cultura, em que o 

“formar” é muito mais rico que formar o ser humano em suas destrezas ou 

mesmo técnicas estereotipadas para resolver problemas de todas as 

realidades culturais. 

A compreensão do desenvolvimento humano que respeita as 

realidades e a totalidade do conhecimento também abrange auto-conhecer-se, 

conforme Moraes (2003) aponta: 

[...] a partir desse crescimento interior, do autoconhecimento,que o 
indivíduo saberá quem ele é, qual o seu mais alto potencial e as 
qualidades que possui. Auto-conhecendo-se, ele poderá colaborar 
para a transformação de sua realidade, daquilo que lhe é exterior, 
compreendendo, inclusive, além de si mesmo, a natureza do outro, 
condição fundamental para se criar um mundo de paz, alegria e 
felicidade. Paz consigo mesmo, com a sociedade e com a natureza, a 
partir de uma visão ecológica que faz a leitura do mundo em termos 
de relações e de integrações, que reconhece os sistemas naturais 
inseridos numa totalidade maior, onde a natureza e o EU constituem 
uma unidade. Esse tipo de compreensão provoca profundas 
mudanças em termos de nossas percepções e valores, ao perceber o 
ser humano como parte de uma grande teia, um ser autônomo, mas 
integrado e integrante de totalidades maiores, um fio particular numa 
teia da qual todos fazemos parte (p. 16). 

 

Dentro dessa visão ecológica percebe-se a importância do contexto e 

da cultura no desenvolvimento individual e grupal, pois vai além das paredes 

da escola ampliando os espaços de convivência e aprendizagem.  

 

4.3.4. Saúde como direito humano  

A quarta categoria abrange saúde como direito humano: 

 

 [...] situações em que não haja a garantia dos direitos de cidadania 
(DFPD/1, p. 11). 

[...] um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também 
coletivos e contextuais, que estão relacionados com a maior 
suscetibilidade ao adoecimento e, ao mesmo tempo, com a maior ou 
menor disponibilidade de recursos de proteção (DFPD/1, p. 11).  
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[...] a garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos da 
população adolescente e jovem assume centralidade, incluindo-se a 
necessidade de superação dos processos de intolerância com a 
diversidade de orientações sexuais (DFPD/1, p. 14). 

 

Athayde (2000) afirma que: 

Embora haja diferenças em suas convicções e pensamentos, é 
importante que as pessoas se olhem, se percebam e procurem 
desenvolver suas idéias a partir da premissa de que são seres 
humanos ‘iguais’ (...) quando o debate se tornava complicado, e 
quando pairava no ar o perigo e a impossibilidade de encontrar  o 
ponto de acordo, o confronto desaparecia misteriosamente. Durante 
as discussões que se prolongaram durante três meses, os choques 
de opinião de caráter filosófico e ideológico eram freqüentes. Mas o 
fervor mútuo em querer concluir um ato de nobreza do ser humano 
fazia com que no final os conflitos se dissipassem (p. 128). 

 

Esses intercâmbios entre os seres humanos trazem possibilidades de 

convivências na busca da felicidade e dignidade de todos e de cada um, 

mesmo que de forma diferente e com as diferenças entre os seres, o diálogo 

respeitoso entre as pessoas evidenciam e se aproximam da subjetividade do 

ser. Emerge nos processos intersubjetivos uma dimensão de que o sujeito de 

direitos, que exerce a sua cidadania também é um sujeito de deveres, 

conforme Pequeno (2007) define: 

 

O sujeito em sua tessitura psicológica, passa a ser representado 
sobre a forma de eu. O eu define o modo como percebemos, 
sentimos, intuímos, decidimos, escolhemos, imaginamos, tudo o que 
se nos refere e nos afeta em nossa dimensão existencial. Essa 
consciência que vive sua interioridade (identidade do eu) e interage 
com o mundo, é também situada no espaço onde convivem outras 
consciências. O eu encontra aqui o seu correlato: o outro. Eis que a 
subjetividade transpõe o solipsismo que lhe confinava dentro dos 
limites do conhecimento e da pura identidade consigo mesma e 
acede ao seu novo palco de manifestação: o espaço da 
intersubjetividade. O ser para outro impõe à consciência uma nova 
modalidade de ser: aquele fundado no dever ser, ou seja, na 
obrigação de reconhecer valores e seguir regras (p. 188). 

 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que existe uma permissividade à 

liberdade de expressão e opinião dos processos interiorizados em um sujeito, 

relativiza-se uma dimensão moral onde se faça cumprir deveres inerentes à 

vida com o outro, em que os comportamentos são compartilhados. O sujeito 
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define, coletivamente, a própria história, com base nos acordos que expressam 

os valores e princípios morais de sua coletividade (PEQUENO, 2007). 

A participação individual e coletiva com vistas à intersubjetividade, a 

relação dialógica, o respeito aos contextos sócio-culturais, são aspectos 

importantes que indicam quais e em que grau de vulnerabilidade ao 

adoecimento que os jovens se encontram. Contribui assim para o planejamento 

e formulação de ações mais aproximadas à realidade da saúde do escolar.  

Identifica-se, pois, que a concepção de saúde como direito humano 

abrange uma ação participativa dos sujeitos, de forma que exerçam sua 

cidadania quando colocados frente a frente com os desafios estabelecidos 

pelas suas realidades no contexto da saúde. Esse direito humano implica em 

uma relação intersubjetiva que, dentro de uma visão integral e complexa, 

resulta em acordos de direitos e deveres num movimento de vir-a-ser (devir) 

constantes para superar os problemas de saúde na realidade local e, com isso, 

atuar na melhoria das condições de vida e saúde da comunidade de forma que 

possam ser sujeitos ativos de sua própria história.  
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4.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Neste eixo, a partir de cinco documentos (codificados como: DFPD/1, 

DFGP/2, DFGK/4, DEPO/6, DEEU/9) foram identificadas 54 unidades de 

contexto e 59 unidades de registro. Essas unidades foram agrupadas e 

compreendidas em quatro (4) categorias: (1) construção coletiva de (e) 

transformação da realidade; (2) prevenção e promoção; (3) exercício de 

respeito do sujeito e aos grupos; (4) construções de ações interdisciplinares e 

intersetoriais. 

4.4.1- Construção coletiva de (e) transformação da realidade 

Dentre os sentidos de educação em saúde apreendeu-se a ênfase na 

concepção de processo transformador construído coletivamente, em que a 

estratégia para concretude dessa premissa se revela no documento como: 

 

[...] a estratégia de formação continuada que aqui se apresenta 
pretende contribuir para uma aprendizagem compartilhada por 
trabalhadores da educação, da saúde, de outras instituições públicas 
e de organizações da sociedade civil cujas ações repercutem na 
redução da vulnerabilidade (DFGP/2, p. 5). 

 

 A abordagem de Educação em Saúde cujas ações se direcionam para 

transformação de uma realidade dada que possa ser construída coletivamente, 

indica o papel precípuo das relações sociais em estratégias de formação 

continuada, L´Abbate, (1994) revela:  

 

[...] tem sido repensada a Educação em Saúde. Um primeiro 
delineamento desta disciplina permite defini-la como um campo de 
práticas que se dão no nível das relações sociais normalmente 
estabelecidas pelos profissionais de saúde, entre si, com a instituição 
e, sobretudo com o usuário, no desenvolvimento cotidiano de suas 
atividades (p. 482). 

 

O pressuposto teórico-metodológico que embasa a estratégia de 

formação continuada, revelado nos documentos abrange:  
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[...] pressupõe que os facilitadores tenham conhecimento da proposta 
em sua íntegra e que possam atuar, não na qualidade de 
especialistas na temática, mas como orientadores do trabalho coletivo 
e guias na construção de novos conhecimentos compartilhados 
(DFGP/2, p. 9).  

[...] seqüência de oficinas planejadas em torno de situações e temas 
relacionados à saúde e à prevenção, na forma de um curso de 
formação continuada (DFGP/2, p. 9). 

[...] orienta a construção de um conhecimento compartilhado na 
equipe pedagógica (DFGP/2, p. 5). 

[...] criação de espaços consultivos, tais como: fóruns, reuniões 
ampliadas e grupos de trabalho (DFPD/1, p. 20). 

 

 Percebe-se a atenção dada à estratégia de uma formação continuada 

que abarque as relações sociais de sujeitos ativos e interessados por uma 

aprendizagem compartilhada, e à construção coletiva de novos conhecimentos 

significativos para a realidade local e que contribuem para a redução de 

quadros de vulnerabilidades individuais, sociais e institucionais.  

 

[...] a resposta social que buscamos alcançar envolve a comunicação 
entre diferentes e não visa à homogeneização de formas de pensar e 
levar a vida, mas a construção e o fortalecimento de laços de 
proteção (DFGP/2, p. 26). 

 

Ao revelar princípios propiciadores de construção de saberes e práticas 

que contribuem para redução das vulnerabilidades, de forma que essa resposta 

social possa ser consolidada quanto ao seu processo e recursos que se têm e 

os que aparecem como necessários, Ayres et al. (2006), alertam que: 

 

Não se constroem respostas sociais sem recursos. Portanto, 
inventariar e disseminar os que já se tem, partindo deles, e identificar 
e conquistar outros que se mostrem necessários é tarefa fundamental 
(p. 410). 

 

Identifica-se nos documentos a disponibilização de recursos:  

O projeto teve como elementos inovadores a disponibilização de 
preservativos nas escolas, a integração entre as escolas e as 
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unidades básicas de saúde, respeitando a autonomia dos sistemas 
educacionais e das escolas, bem como a participação da comunidade 
no processo (DFPD/1, p. 9). 

[...] produção de materiais didático-pedagógicos e a disponibilização 
de preservativos em escolas cujas comunidades estejam mobilizadas 
e articuladas em parcerias para a execução das ações de prevenção 
(DFPD/1, p. 16). 

 

A relevância das relações sociais nas estratégias de formação 

continuada pode estar também na contribuição para produção coletiva de 

recursos didático-pedagógicos que se aproximem das demandas da realidade 

local. 

A retro-alimentação dos movimentos que resultam em respostas 

sociais, no que tange tanto ao planejamento e avaliação dos processos quanto 

ao levantamento de recursos para ações transformadoras de quadros de 

vulnerabilidades, não deve ser entendida como certeza objetiva ou receita 

determinada para serem seguidas sem reflexão crítica, porém são importantes 

norteadores do caminho o qual queremos seguir. Nas palavras de Ayres et al. 

(2006): 

 

Planejar e avaliar é dar às ações de redução de vulnerabilidade uma 
‘carta de navegação’. Como a carta de navegação, processos de 
planejamento e avaliação não determinam para onde se vai navegar, 
não nos dão o controle do que vai acontecer na travessia, nem 
substituem o ato de navegar. Mas eles podem nos ajudar a definir em 
que direção queremos seguir, perceber o que vai acontecendo pelo 
caminho e o que podemos e queremos fazer diante desses 
acontecimentos (p. 410). 

 

Pode-se afirmar que as relações sociais, presentes na estratégia de 

formação continuada, são potencializadoras de ações construídas 

coletivamente que superam ações reducionistas. Nesse sentido, os 

documentos apontam que: 

 

[...] muito difícil vincular diretamente as atividades educativas 
planejadas aos comportamentos dos educandos já que inúmeros 
outros fatores compõem a experiência de vida das pessoas (DFGP/2, 
p. 25). 
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As ações impostas para as realidades locais executarem como um 

“grande plano” ou como uma panacéia para os problemas complexos de 

condições de vida e de saúde, não envolvem o sujeito no sentido de perceber e 

sentir o seu contexto, bem como não despertam um desejo por transformar 

quadros vulneráveis de agravos à saúde em seu meio. 

O desejo dos sujeitos em construir um futuro que supere quadros de 

vulnerabilidades é tratado por L´Abbate, (1994) quando afirma que: 

 

Para construir esse futuro, é preciso, por um lado, desejá-lo, 
‘subjetivamente’/(apesar da redundância), e, por outro, traduzir esse 
desejo em ações do cotidiano, para afastar a tentação de fugir pelo 
caminho do idealismo ou do imobilismo. A questão é que as pessoas 
não desejam outro futuro ou não se empenham em construí-lo a partir 
do seu cotidiano e de acordo com esse desejo, porque não sabem; 
muitas vêzes não o fazem, porque não podem. Não saber, não poder 
(p. 484). 

 

  As ações planejadas em que a experiência de vida e as subjetividades 

são negadas, não ofertam a possibilidade de envolvimento maior a ponto de 

desenvolver uma autonomia nos sujeitos, pois o sentido de educação em 

saúde que constrói sujeitos autônomos, é entendido por L´Abbate, (1994) 

como: 

 

[...] o que se pretende com a Educação em Saúde: contribuir para o 
desenvolvimento dos profissionais de saúde como sujeitos 
autônomos que constroem essa autonomia com base na imaginação 
de um outro futuro, um outro porvir, diferente, qualitativamente 
melhor, do contexto em que se vive atualmente (p. 484). 

 

Isso significa que o delineamento da educação em saúde, sugerida nos 

documentos, rompe com práticas reducionistas em processo de superação, 

quando expressa:  

[...] a educação em saúde deixa de ser reduzida a estratégias de 
aliciamento a modelos “corretos e saudáveis” de comportamento. É 
entendida como uma oportunidade de transformação das relações 
interpessoais e das condições de vida que estão na base da 
formação dos comportamentos e, portanto, requer escolhas politico-
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pedagógicas significativas para cada situação e coletividade 
(DFGP/2, p. 26). 

 

 Sendo assim, ações planejadas isoladamente não trazem 

transformações significativas, é preciso construir coletivamente ações 

significativas e integradoras onde seja valorada uma intersubjetividade que dê 

“voz” aos sujeitos que, em sua essência desejam melhorias para suas 

realidades locais, ofertando-lhes autonomia para expressar e construir o futuro 

que se quer, individual e/ou coletivamente (L´ABBATE, 1994). 

 

4.4.2 - Prevenção e promoção  

Educação em saúde abrange, no âmbito dos documentos analisados, 

as dimensões de prevenção e promoção da saúde:  

 

As ações de educação em saúde no sentido da prevenção e 
promoção, indicadas nos documentos, aparecem com a necessidade 
de serem elaboradas considerando uma amplitude maior de fatores 
que compõe a complexidade do sujeito: Mas a experiência mostrou 
que os chamados “fatores de risco” não podem ser transformados 
isoladamente, pois são parte de “um complexo único de múltiplas 
dimensões – biológica, social e cultural” (DFGP/2, p. 25).  

 

[...] as práticas de prevenção precisam comunicar-se com as 
realidades de vida, experiências, interesses e afetos, criando 
oportunidades de reflexão crítica e interação de sujeitos sociais, para 
que possam se fortalecer para estabelecer relações interpessoais 
favoráveis á saúde (DFGK/4, p. 7 e 8). 

 

Os pressupostos de ações que preconizam uma prática integradora 

nos processos de Educação em saúde são analisados por Merchán-Hamann 

(1999): 

 

[...] parte do pressuposto de continuidade existente nas dimensões do 
eu -mesmo e o outro – o mesmo e a diferença –, já que o processo da 
construção de identidade implica a contemplação de contrastes e 
diferenças. Esta experiência não se refere somente à esfera individual 
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– o que eu sou, o que eu não sou – mas também à coletiva – o que 
nós somos, o que não somos (p. 89). 

 

 Quanto à ineficácia das ações que dão ênfase puramente no repasse 

de informações científicas, os documentos revelam que: 

Sabe-se hoje que a prevenção depende muito mais de atitudes de 
cuidado de si e dos demais do que de informações científicas. E 
possível promover, desde a infância, o desenvolvimento de muitas 
competências para a proteção e o auto-cuidado, o respeito mutuo e a 
solidariedade (DFGP/2, p. 95). 

Por um lado, reforço a necessidade de prevenção das doenças de 
transmissão sexual em geral. Percebeu-se, também, que o controle 
dessas doenças não estava associado apenas a vontade pessoal e 
ao diagnóstico e tratamento, mas a promoção de transformações 
sócio-culturais e da qualidade das relações humanas (DFGP/2, p. 95). 

 

Ayres et al. (2006) apresentam modelos de ações estratégicas que 

foram amplamente utilizados: 

Estratégias de abstinência e isolamento destinadas aos grupos de 
risco foram substituídas pelas chamadas estratégias de redução de 
riscos, que tinham como base a difusão universal da informação, o 
controle dos bancos de sangue, o estimulo e a habilitação para 
incorporar o uso de preservativos e de práticas de “sexo mais 
seguro”, testagem e aconselhamento e redução de danos para 
usuários de drogas injetáveis com a introdução das práticas de 
distribuição ou troca de agulhas e seringas (p. 394). 

 

Os autores discutem, ainda, o modelo de comportamento de risco que 

também fora uma prática preventiva amplamente realizada: 

 

Tal instrumental apresentou como principal potencialidade a 
possibilidade de universalização da preocupação com a AIDS 
(qualquer pessoa pode adotar um comportamento de risco e se expor 
ao vírus) e o arrefecimento do estigma colocado sobre os grupos de 
maior incidência. Ao universalizar a preocupação com a epidemia, o 
conceito de comportamento de risco também buscou estimular o 
envolvimento ativo das pessoas com a prevenção, por meio da busca 
de transformação de seus comportamentos (p. 395). 

 

Apesar do avanço em relação aos modelos de grupos e 

comportamentos de riscos, os autores destacam limitações: 
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A principal limitação identificada na noção de comportamento de 
risco, no entanto, é o outro lado desse chamamento às 
responsabilidades de cada um: exatamente a possibilidade de 
culpabilização individual (...) mudança de comportamento não é a 
resultante necessária de ‘informação + vontade’, mas condicionada 
por coerções e pela disponibilidade de recursos de natureza cultural, 
econômica, política,jurídica e até policial, desigualmente distribuídas 
entre os sexos, países, segmentos sociais, grupos étnicos e faixas 
etárias (p. 395). 

 

Vislumbra-se assim uma prática de educação em saúde onde se 

supere modelos preventivos que culpabilizam sujeitos no plano individual e que 

considerem uma multiplicidade mais ampliada de fatores de promoção e 

prevenção:  

 

As ações de prevenção passaram a apoiar-se no conceito de 
vulnerabilidade social, que reflete a associação dos múltiplos 
componentes que condicionam as relações das pessoas e grupos 
sociais com o problema da AIDS e com os recursos para o seu 
enfrentamento (DFGP/2, p. 25). 

[...] do pressuposto de que a consolidação de uma política de 
prevenção e promoção à saúde nas escolas depende do 
compromisso conjunto de gestores e profissionais de saúde e de 
educação (DFGK/4, p. 5). 

 

Aparece, portanto, outro modelo, o de vulnerabilidade, que de acordo 

com Ayres et al. (2006):  

[...] a noção de vulnerabilidade busca responder à percepção de que 
a chance de exposição das pessoas ao HIV e ao adoecimento pela 
AIDS não é a resultante de um conjunto de aspectos apenas 
individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior 
suscetibilidade à infecção e ao adoecimento, e , de modo inseparável, 
se proteger de ambos (p. 396). 

 

A elaboração de ações de educação em saúde no sentido das práticas 

de prevenção e promoção, aponta uma perspectiva integradora de um sujeito 

que é complexo, ou seja, considera os fatores sociais, históricos, biológicos e 

culturais para reduzir quadros de vulnerabilidades existentes.  
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4.4.3 - exercício de respeito ao sujeito e aos grupos 

Foi possível apreender na análise documental que a educação em 

saúde abrange, também, uma atitude de respeito ao outro. 

Os documentos expressam uma crença de que “o acolhimento das 

demandas dos jovens e o aumento da aceitabilidade de ações em saúde 

sexual e saúde reprodutiva (DFPD/1, p. 10)” são indicadores de respeito à 

“sabedoria prática dos indivíduos e das comunidades, suas experiências 

previas e sua situação social (DFGP/2, p. 7)”. 

As práticas de Educação em saúde que exercem respeito aos sujeitos 

e grupos, revelam um comprometimento maior de todos os atores envolvidos 

no processo de transformação: 

[...] construção de conceitos, reflexão sobre a prática e a postura 
profissional diante das questões abordadas, aplicação de 
conhecimentos ou, ainda, o debate de idéias e posições sobre 
assuntos polêmicos (DFGP/2, p. 11). 

 

Nesse sentido, os documentos sugerem respeito ao mesmo tempo em 

que se desenvolva sua capacidade para interagir:  

 

[...] necessário que ele seja capaz de dialogar com o saber prático 
das pessoas e grupos, oferecendo elementos que possam fazer 
sentido no universo cultural e nos projetos de vida das pessoas 
envolvidas (DFGP/2, p. 7). 

 

O exercício de respeito inserido nas práticas de educação em saúde 

sugere uma organização de metodologias participativas. Rosemberg et al. 

(2006) afirmam: 

 

Muitos estudos culturais na área de comunicação em saúde utilizam 
as metodologias participativas buscando aproximar ou integrar 
diferentes referenciais interpretativos sobre um mesmo problema, na 
busca de soluções. Estes estudos, de modo geral, implicam a 
organização de grupos multidisciplinares e locais na produção de 
conhecimento. Por exemplo, um problema de saúde causado por 
poluição, a comunidade vulnerável e os profissionais de saúde não 
são os únicos interessados. Os empresários e industriais cuja 



88 

 

atividade produtiva envolve a emissão dos poluentes, os políticos que 
legislam sobre o funcionamento dessa atividade, o tratamento dado 
pela imprensa ao problema, enfim, uma série de outros atores e 
setores estão envolvidos e devem participar da busca de soluções 
para o problema de saúde (p. 760). 

 

Os documentos revelam um dimensionamento na execução das ações 

de educação em saúde que investe no respeito aos indivíduos e coletividades, 

bem como na multiplicidade de contextos envolvidos: 

 

[...] as ações desenvolvidas devem ir além da dimensão cognitiva, 
levando em conta aspectos subjetivos, questões relativas às 
identidades e às praticas afetivas e sexuais no contexto das relações 
humanas, da cultura e dos direitos humanos (DFPD/1, p. 15). 

 

Para tanto, um sujeito que exerce sua cidadania ao expressar 

autonomamente sua subjetividade, no contexto da cultura e direitos humanos, 

é um sujeito que também contribui para solução de problemas de saúde, pois, 

é revelado nos documentos que “O controle da epidemia traz hoje, como tarefa 

central, a garantia dos direitos de cidadania de adolescentes e jovens (DFGK/4, 

p. 6)”.  

Nesse sentido, os registros apontam que o exercício de respeito 

preconizado nas ações de educação em saúde, traz a possibilidade de 

desenvolver um sujeito de direitos, que também é coletivo e crítico, quando:  

 

O objetivo da afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos “e reduzir 
as violações a autonomia pessoal, integridade física e psicológica de 
que são alvos indivíduos e coletividades, e garantir os meios 
necessários para o ser humano alcançar seu bem-estar sexual e 
reprodutivo (DFGP/2, p. 75). 

 

Em relação ao tripé apresentado, sujeito, cultura de direitos e cidadania 

L´Abbate, (1994), afirma que: 

 

Muito ligada à noção de sujeito está a de cidadania. A autora entende 
que os dois conceitos — sujeito e cidadão — são faces de uma 
mesma moeda. A temática da cidadania vem sendo abordada, tanto 



89 

 

na ampla literatura especializada como na imprensa, seja em artigos, 
seja em comentários constatando e denunciando a falta de respeito 
aos direitos, o que ocorre cotidianamente na sociedade brasileira, 
sobretudo em relação ao setores menos privilegiados da população. 
Nunca é demais insistir, porém, que, se o desenvolvimento da 
cidadania contém um aspecto instituído, referido ao arcabouço 
jurídico de qualquer estado democrático, sua realização concreta 
depende de práticas sociais instituintes, que no entender desta autora 
só podem ocorrer entre sujeitos, ou seja, entre atores sociais em 
relação. Caso contrário, haverá apenas uma relação burocrática entre 
funcionários e clientela, como, infelizmente, ocorre em grande parte 
de nossos serviços de saúde e serviços públicos em geral (p. 484).    

 

Reconhece-se uma relevância à prática social dependente da relação 

entre os sujeitos sociais, ou seja, a participação social traz o pressuposto do 

respeito às realidades de vida não apenas responsabilizando as vítimas, mas 

valorando as relações intersubjetivas existentes nessas realidades para 

enfrentar os desafios que são impostos às localidades. 

Essa promoção conta com a participação social dentro de suas 

estratégias, o que emerge um sentido de respeito aos indivíduos e 

coletividades, no entanto, a gestora estadual alerta para alguns desafios no 

“chão” da escola pública de educação básica: 

Só que a gente entende também, que o adolescente tem esse direito 

de ter essa promoção, de ter esse acesso à essas informações (tá?). 

E a questão financeira, que eu acredito que seja uma das maiores 

dificuldades. Porque nosso projeto ainda não é orçamentado (DEEU). 

 

As ações promovidas nas práticas de educação em saúde são 

tomadas, tanto nos registros quanto na literatura, como exercício de respeito 

aos atores sociais, pois buscam contemplar os direitos em saúde dos sujeitos 

escolarizados no interior da escola pública 

Evidencia-se pois, esse exercício de respeito a indivíduos e aos 

grupos, nas ações em educação em saúde, quando valora o saber prático dos 

jovens como sujeitos individuais e coletivos, quando escuta suas demandas e 

as relaciona com sua situação social, quando estimula um comprometimento a 

partir do empoderamento dado à participação social crítico – reflexiva, quando 
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vislumbra a autonomia e a apropriação de uma cultura de direitos às práticas 

de promoção, prevenção e educação em saúde. 

 

4.4.4- construções de ações interdisciplinares e intersetoriais. 

A educação em saúde compreende, também, um conjunto de ações 

construídas a partir das perspectivas interdisciplinares e intersetoriais, nesse 

sentido, os documentos apontam para “uma agenda compartilhada entre 

saúde, educação e demais parceiros (DFPD/1, p. 20)” na tentativa de 

descortinar um modo diferente de sentir, pensar e se fazer ações de educação 

em saúde. Nesse sentido, identifica-se aqui, uma ausência de documentos 

norteadores que apontem para práticas oriundas da área da educação física 

como estratégias de educação em saúde. As dimensões sociais de esporte 

participação e esporte educacional podem ser fundamentais (TUBINO, 1987).  

Ao trazer a interdisciplinaridade como perspectiva das ações de 

educação em saúde os documentos rompem com o caráter hiper-especialista 

que dominou as concepções teórico-metodológicas fragmentadoras marcadas 

pelo modelo Cartesiano-Newtoniano. Ratificando essa idéia, Thiesen (2008) 

apresenta: 

 

[...] quanto ao sentido e à finalidade da interdisciplinaridade: ela 
busca responder à necessidade de superação da visão fragmentada 
nos processos de produção e socialização do conhecimento. Trata-se 
de um movimento que caminha para novas formas de organização do 
conhecimento ou para um novo sistema de sua produção, difusão e 
transferência (p. 545). 

 

A perspectiva interdisciplinar oferta aos sujeitos um modo diferente de 

agir e pensar o processo de transformação nos enfrentamentos da realidade 

social em seus múltiplos sentidos, realidade esta que é complexa. As 

características interdisciplinares são reveladas por Thiesen (2008) 

Retoma, aos poucos, o caráter de interdependência e interatividade 
existente entre as coisas e as idéias, resgata a visão de contexto da 
realidade, demonstra que vivemos numa grande rede ou teia de 
interações complexas e recupera a tese de que todos os conceitos e 
teorias estão conectados entre si. Ajuda a compreender que os 
indivíduos não aprendem apenas usando a razão, o intelecto, mas 
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também a intuição, as sensações, as emoções e os sentimentos. É 
um movimento que acredita na criatividade das pessoas (p. 546). 

 

Transparece então, uma prática geradora de um compromisso social 

de olhar multifacetado, e que é perseguidora de uma resposta social, seja na 

transposição de barreiras, seja para mudanças no sentido de novos fazeres, ou 

mesmo para um entendimento mais abrangente da realidade social complexa. 

Nesse sentido, Thiesen (2008), aponta: 

 
As múltiplas relações entre professores, alunos e objetos de estudo 
constroem o contexto de trabalho dentro do qual as relações de 
sentido são construídas. Nesse complexo trabalho, o enfoque 
interdisciplinar aproxima o sujeito de sua realidade mais ampla, 
auxilia os aprendizes na compreensão das complexas redes 
conceituais, possibilita maior significado e sentido aos 
conteúdos de aprendizagem, permitindo uma formação mais 
consistente e responsável (p. 551). 
 
 

Desse modo, a instituição escolar se configura como um espaço rico, 

em potencial, para práticas interdisciplinares conforme revelam os documentos: 

 

Torna-se mais saudável na medida em que se torna uma instituição 
presente, relevante e integrada num determinado território, capaz de 
influir nas condições de vida que geram saúde ou que aumentam as 
vulnerabilidades das pessoas e grupos sociais as doenças. Em 
poucas palavras, a escola que mais contribui para a melhoria da 
situação de saúde da população e uma escola de qualidade (DFGP/2, 
p. 126-127). 

A educação e a assistência a saúde relacionadas à vivência da 
sexualidade devem incorporar as dimensões de gênero, de 
orientação e identidade sexual, erotismo, emoção e reprodução 
(DFPD/1, p. 12). 

 

Ratificando o sentido de práticas interdisciplinares em um ambiente 

social adequada, Meirelles (2005) sugere: 

 
Os elementos essenciais para o sucesso das ações de prevenção da 
infecção pelo HIV: acesso à informação e educação, disponibilidade 
de serviços sociais e de saúde eficazes, e ambiente social adequado 
a eliminar barreiras e promover mudanças exigem envolvimento e 
participação de diversos atores e setores da sociedade para o seu 
alcance. Diante da complexidade da realidade social apresentada, 
concluímos que devemos avançar no sentido de compreender formas 
de agir que possam novamente religar os conhecimentos e a ação 
dos diversos setores da sociedade, principalmente do setor saúde. O 
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conhecimento necessário para o enfrentamento deste problema de 
saúde, a epidemia de Aids, não está pronto, mas em constante 
construção nesta dinâmica sociedade na qual vivemos, o que nos 
exige ações contínuas (p. 131). 
 
 

Subjaz nos documentos também que o enfrentamento do processo 

saúde-doença (com enfoque em quadros de maior vulnerabilidade aos agravos 

a saúde) não podem ser resolvidos apenas com ações de promoção de saúde 

oriundas de um único setor (WIMMER e FIGUEIREDO, 2006). 

Dessa forma, os registros atribuem relevância à “estratégia da 

intersetorialidade são utilizados, neste curso, como ferramentas centrais para a 

abertura de novos caminhos (DFGP/2, p. 7)”, pois há um entendimento de uma 

situação social vulnerável e complexa no campo da saúde. 

Cabe aqui a definição de intersetorialidade na qual, Wimmer e 

Figueiredo (2006, p. 151) definem “a intersetorialidade é uma prática 

integradora de ações de diferentes setores que se complementam e interagem 

para uma abordagem mais complexa dos problemas”.  

Essa prática integradora de diferentes setores são explicitadas e 

sugeridas nos seguintes registros:  

 

[...] construção de diferentes abordagens interdisciplinares, 
intersetoriais e complementares, na temática da prevenção de 
doenças e agravos, da promoção à saúde sexual e da saúde 
reprodutiva (DFPD/1, p. 15).  

[...] ampliação do impacto das políticas públicas de promoção da 
saúde das populações escolarizadas precisa apoiar-se na soma das 
contribuições dos setores saúde e educação, e não na economia de 
direitos, profissionais e serviços (DFGP/2, p. 127). 
 
 

As estratégias teóricas e metodológicas de educação em saúde 

sugeridas nos documentos (no que tange estratégias interdisciplinares e 

intersetoriais) trazem uma coerência com fundamentações teóricas presentes 

na literatura, conforme é percebido em Wimmer e Figueiredo (2006): 

A complexidade do setor saúde não permite uma abordagem dos 
problemas que se realize de forma fragmentada por estruturas 
setorializadas. Para enfrentar de forma eficiente os problemas de 
saúde em que vive a população, somente ações coletivas, 
intersetoriais, transdisciplinares e que proporcionem o 
desenvolvimento de autonomia nos sujeitos podem apresentar 
resultados satisfatórios O caminho para a estruturação de ações 
coletivas mais complexas, que dêem conta da realidade e de suas 



93 

 

diversas nuances, é a articulação intersetorial e transdisciplinar (p. 
151).  
 
 

Ainda encontrando coerência da literatura com as proposições teórico-

metodológicas dos documentos nos setores de saúde e educação, Merchán-

Hamann (1999), aponta para: 

A integração de teorias e práticas disciplinares é desejável, uma vez 
que o próprio espaço em que se pretende construir uma nova práxis 
leva implícita a existência de uma interface disciplinar dos campos da 
saúde e da educação. Desse modo, o primeiro nível de integração 
supõe, tanto no nível da reflexão, como na tarefa – ou nos níveis 
prospectivo e retrospectivo descritos por Japiassu (1976) –, a busca 
da interdisciplinaridade. A concepção integral do ser humano se 
encontra no fundamento da vontade de construção de um método 
dialógico de integração de saberes que contemple singularidades e 
multiplicidades (...) A proposta inclui um conceito de saúde enquanto 
processo, que integra os elementos contextuais à dimensão 
individual: a realidade ecológica – meio ambiente – em conexão com 
a realidade sócio-econômica e o universo cultural ; o micro ambiente 
da interação interpessoal e o microcosmo da individualidade que não 
se restringe a noções individuais do ego ou do self (p. 87). 

 

Dessa maneira, a educação em saúde tomada como práticas 

interdisciplinares e intersetoriais apontam para um caminho dialógico de 

integração do ser humano que oportunize a possibilidade de um pensar e fazer 

saúde de maneira diferente, onde se age com uma organização pedagógica 

que respeite e contemple as subjetividades, multiplicidade de pontos de vistas, 

experiências do vivido, desejos, culturas e parcerias. 
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4.5. SAÚDE DO ESCOLAR: sentidos, princípios e perspectivas 

Os documentos analisados permitiram delinear, imbricado às 

concepções de educação, saúde e educação em saúde, um campo referente à 

saúde do escolar constituído de sentidos e princípios. 

Assim, as ações descritas e propostas nos documentos analisados1, 

remeteram a múltiplas dimensões. Destaca-se, inicialmente uma ênfase na 

questão da vulnerabilidade que os documentos conceituam através dos 

seguintes registros: 

 

Vulnerabilidade pode ser compreendida como a chance de exposição 
das pessoas ao adoecimento, e, também, como a resultante de um 
conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos 
e contextuais, que estão relacionados com a maior suscetibilidade ao 
adoecimento e, ao mesmo tempo, com a maior ou menor 
disponibilidade de recursos de proteção (DFPD/1, p. 11). 

 

Ao atentar para o imbrincamento de aspectos individuais, coletivos e 

contextuais, a estratégia de vulnerabilidades, abrange dimensões pessoais, 

sociais e institucionais.  

Nesse sentido, a conceituação e definição da vulnerabilidade no plano 

pessoal é revelado nos documentos como:  

 

No plano pessoal, a vulnerabilidade esta associada a 
comportamentos que criam a oportunidade de infectar-se e/ou 
adoecer (DFGP/2, p. 35). 

 

O que ficou constatado em referências às concepções mecanicistas e 

organicistas é que as dificuldades de ensino e aprendizagem, ou mesmo, a 

dificuldade de apropriação de novos saberes escolares, explicam-se através de 

proposições que culpabilizam os indivíduos por não conseguirem dar conta de 

                                                           
1
 Em relação à saúde do escolar analisou-se os documentos codificados como: DFPD/1, DFGP/2, DFGK/4, 

, DEEU/9 chegando ao número de 81 unidades de contextos e 84 unidades de registros 
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um determinado comportamento para atingir objetivos escolares propostos 

(WERNER, 2000). 

As estratégias de vulnerabilidades trazem componentes que ampliam a 

inserção das ações, explicitando a dimensão política da vulnerabilidade:  

 

O grau de consciência que os indivíduos tem dos possíveis danos 
decorrentes de comportamentos associados a maior vulnerabilidade 
precisa ser considerado, mas a mudança de comportamentos não é 
compreendida como decorrência imediata da vontade dos indivíduos 
(DFGP/2, p. 35). 

As ações de prevenção passaram a apoiar-se no conceito de 
vulnerabilidade social, que reflete a associação dos múltiplos 
componentes que condicionam as relações das pessoas e grupos 
sociais com o problema da AIDS e com os recursos para o seu 
enfrentamento (DFGP/2, p. 25). 

[...] conceito de vulnerabilidade busca relacionar os dados científicos 
a respeito do HIV e da AIDS as dimensões socioculturais e 
econômicas da epidemia (DFGP/2, p. 35). 

Sendo assim, as diferentes situações de vulnerabilidade dos sujeitos 
individuais e coletivos podem ser particularizadas pelo 
reconhecimento de três componentes interligados - o individual, o 
social e o programático ou institucional (AYRES et al. 2003) (DFPD/1, 
p. 11). 

 

Os documentos revelam registros que destacam uma dimensão social 

e institucional no pensar ações em promoção de saúde do escolar por meio da 

compreensão de vulnerabilidades: 

[...] plano social, a vulnerabilidade esta relacionada a aspectos 
sociais, políticos e culturais combinados: acesso a informações, grau 
de escolaridade, disponibilidade de recursos materiais, poder de 
influenciar decisões políticas, possibilidades de enfrentar barreiras 
culturais etc. (DFGP/2, p. 35). 

 
Olha existe as vulnerabilidades ao qual ele está susceptível, a 
vulnerabilidade social, no caso a dificuldade de transporte, a 
dificuldade de ir até um posto longe, ele não tem vale transporte, de 
repente ele não se viu vulnerável à situação e achou que não seria 
necessário realizar uma testagem do HIV (DEEU). 

No plano institucional, a vulnerabilidade esta associada a existência 
de políticas e ações organizadas para enfrentar o problema (DFGP/2, 
p. 35). 
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Os desafios que estão presentes para população escolarizada 

explicam as escolhas por pressupostos teórico-metodológicos mais focados no 

sujeito em seu contexto do que na doença em si: “Quanto menor a 

possibilidade de interferir nas instâncias de tomada de decisão, maior a 

vulnerabilidade dos cidadãos (DFGP/2, p. 35)”.  Dentro desses desafios, os 

documentos declaram 

 

Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Cidadania 
(2005) evidencia elementos que apontam para a vulnerabilidade 
desse grupo populacional: a inserção social, profissional e 
educacional, além das dificuldades de serem ouvidos em suas 
opiniões e necessidades, são os maiores problemas enfrentados 
pelos jovens brasileiros na atualidade (DFPD/1, p. 11). 

 

É apontado nos documentos que “essas parcelas expressivas da 

população estão expostas a riscos e relações de vulnerabilidade de caráter 

estrutural a serem superadas de forma premente (DFPD/1, p. 11)”. Portanto, 

descortina-se uma abertura para novos caminhos, com vistas a “superar o 

conceito de grupos de risco, tanto do ponto de vista ético quanto na perspectiva 

da eficiência no enfrentamento da epidemia (DFGP/2, p. 25)”. O registro a 

seguir explicita essa abertura para o novo:  

[...] buscando referenciais mais eficazes e éticos para realizar a 
prevenção e a educação em saúde, o conceito de vulnerabilidade e a 
estratégia da intersetorialidade são utilizados, neste curso, como 
ferramentas centrais para a abertura de novos caminhos (DFGP/2, p. 
7). 

 

Este novo caminho significa agir de modo diferente nas ações em 

promoção de saúde do escolar, o que implica em superações de práticas e 

concepções teórico-metodológicas neste campo. Nesse sentido, os registros 

sugerem uma concepção de vulnerabilidade que “ultrapassa a dimensão 

comportamental e que a idéia de risco individual deve ser extrapolada 

(DFGP/2, p. 26)”.  

Os documentos enfatizam o que se espera com a avaliação da 

vulnerabilidade: 
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Para avaliar o grau de vulnerabilidade social é necessário conhecer a 
situação de vida das coletividades através de aspectos como: a) 
legislação em vigor e sua aplicação; b) situação de acesso aos 
serviços de saúde por parte das pessoas de diferentes extratos 
sociais; c) qualidade dos serviços de saúde aos quais se tem acesso. 
Por exemplo: a situação da mulher na sociedade (menores salários, 
exposição a violências e restrições de exercício da cidadania) 
aumenta consideravelmente a vulnerabilidade social das mulheres 
frente a epidemia (DFGP/2, p. 35). 

[...] avaliar sua vulnerabilidade à infecção pelo HIV e à AIDS, na 
perspectiva do fortalecimento de uma cultura de valorização da vida e 
proteção à saúde que inclua a prevenção e o acesso aos meios para 
a detecção precoce da infecção pelo HIV (DFGK/4, p. 8). 

Este questionário poderá lhe ajudar a saber como anda a sua 
vulnerabilidade ao HIV e à AIDS(...) Quando terminar de responder 
veja em que grupo você se encaixa e conheça sua situação no final 
(DFGK/5). 

 

A consideração da vulnerabilidade traz uma perspectiva transformadora 

quando vislumbra a redução de vulnerabilidades no processo saúde-doença a 

que os jovens escolarizados estão susceptíveis, nos seguintes registros: 

 

[...] de forma que esse amálgama de capacidades, recursos e 
responsabilidades possa produzir transformações mais efetivas nas 
condições geradoras de vulnerabilidade das populações jovens 
(DFPD/1, p. 10). 

[...] perspectiva de transformar os contextos de vulnerabilidade que 
expõem adolescentes e jovens à infecção pelo HIV e à aids, a outras 
doenças de transmissão sexual e à gravidez não-planejada  (DFPD/1, 
p. 16). 

[...] capacidades, recursos e responsabilidades possa produzir 
transformações mais efetivas nas condições geradoras de 
vulnerabilidade das populações jovens (DFGP/2, p. 5).  

[...] os comportamentos associados a maior vulnerabilidade não 
podem ser entendidos como uma decorrência imediata da vontade 
pessoal. Estão relacionados as condições objetivas nas quais os 
comportamentos acontecem e ao efetivo poder que as pessoas e 
grupos sociais podem exercer para transformá-las (DFGP/2, p. 34). 

 

Pode-se afirmar também que, em seus princípios estratégicos, valoriza 

e oportuniza uma prática em saúde do escolar que respeita as ‘vozes’, saberes, 

experiência de vida, construção coletiva, auto-avaliação, reflexão sobre seu 

meio e, logo, aproximação e envolvimento dos sujeitos escolares no processo 

de saúde-doença.  
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Pensar a partir da perspectiva de sujeitos em condição de 

vulnerabilidade favorece a compreensão da importância de criar, na saúde do 

escolar, práticas que estejam sintonizadas com uma cultura de direitos, entre 

eles os sexuais e reprodutivos:  

Para Figueiredo (2007, p. 11), “a cultura dos indivíduos ‘molda’ o 

imaginário dos sujeitos, suas interpretações de mundo e seus 

comportamentos”, nesse sentido, a cultura é fomentadora de “acordos para a 

vida em sociedade e a cidadania (DFGP/2, p. 75)”.  

Os acordos construídos coletivamente, que respeitam as subjetividades 

e que trazem um olhar mais ampliado da realidade social complexa, ofertam 

aproximação a uma legitimidade que envolve mais ativamente os sujeitos. 

Nesse sentido, os documentos sugerem que: 

 

[...] as ações desenvolvidas devem ir além da dimensão cognitiva, 
levando em conta aspectos subjetivos, questões relativas às 
identidades e às práticas afetivas e sexuais no contexto das relações 
humanas, da cultura e dos direitos humanos (DFPD/1, p. 15). 

 

O espaço escolar constitui uma instituição fértil para promover uma 

convivência contributiva para construção coletiva de acordos, logo, é local onde 

os escolares se aproximam da cidadania quando estimulados a uma reflexão 

crítica sobre sua cultura, experiências e desafios impostos à sua localidade. 

Ratificando essa proposição Thiesen (2008) aponta que: 

 

A escola é um ambiente de vida e, ao mesmo tempo, um instrumento 
de acesso do sujeito à cidadania, à criatividade e à autonomia. Não 
possui fim em si mesma. Ela deve constituir-se como processo de 
vivência, e não de preparação para a vida. Por isso, sua organização 
curricular, pedagógica e didática deve considerar a pluralidade de 
vozes, de concepções, de experiências, de ritmos, de culturas, de 
interesses. A escola deve conter, em si, a expressão da 
convivialidade humana, considerando toda a sua complexidade. A 
escola deve ser, por sua natureza e função, uma instituição 
interdisciplinar (p. 552). 
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Dado o seu potencial em formar cidadãos que exerçam sua cidadania, 

os documentos indicam o “fortalecimento e a valorização das práticas no 

campo da promoção dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e da 

prevenção das DST/HIV/AIDS (DFPD/1, p. 7)”.  

A escola, então, é percebida como um espaço para “a assunção de um 

conjunto de valores éticos e o exercício da cidadania (DFPD/1, p. 12)”, na 

medida em que respeita os direitos dos outros ao mesmo tempo em que 

reivindica os seus, que age com liberdade ao mesmo tempo em que traz a 

necessidade de cumprimento dos seus deveres previamente refletidos e 

acordados em processo dialógico e coletivo.  

Em se tratando de exercício da cidadania, vislumbra-se um sujeito de 

direitos e deveres que, para Pequeno (2007):  

 

Trata-se aqui do indivíduo capaz de viver em companhia dos demais, 
definir os rumos de sua própria história e, finalmente, deliberar, 
decidir ou escolher com base em regras, valores e princípios morais. 
Ora sabemos que no campo da moral o sujeito nunca está só. Nesse 
universo, ele precisa adequar suas vontades e apetites às instâncias 
normativas vigentes no interior do seu grupo ou do meio social em 
que vive. (...) A moralidade diz algo acerca do caráter do sujeito, sem 
deixar de revelar os contornos de sua vida intersubjetiva, isto é, o 
modo como o eu interage com o outro (p. 189). 

 

Em relação ao respeito à dignidade da pessoa humana, os registros 

explicitam que: 

Todos esses conteúdos só ganham sentido quando são trabalhados 
no contexto da valorização da dignidade da pessoa humana 
(DFGP/2, p. 124). 
 
A educação no campo da sexualidade inclui a difusão dos direitos 
sexuais e reprodutivos, da informação científica e do respeito a 
diversidade de comportamentos e desejos (DFGP/2, p. 124). 

 

Nesse sentido, o sujeito moral de direitos funde-se a um sujeito de 

deveres, emergindo aí o sujeito-cidadão que para Pequeno (2007, p. 190) “O 

sujeito cidadão é assim compreendido em sua relação com as leis e as esferas 

de poder, cuja principal base de operação encontra-se na consciência política.” 
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O imbricamento do sujeito moral (vivências do eu, valores e cultura) 

com o sujeito político (leis e instituições) se traduz num sujeito que expressa 

sua subjetividade e intersubjetividade (PEQUENO, 2007). Em se tratando 

dessas relações os documentos revelam que: 

 

[...] o ideal seria que esse tema fosse conversado abertamente para 
que as pessoas tenham maior consciência dos seus direitos sexuais e 
reprodutivos e exerçam sua sexualidade plenamente e de forma 
responsável (DFGP/2, p. 53). 

Nesse sentido, os documentos sugerem proposições coerentes com 

uma cultura de direitos exercida pelos sujeitos-cidadãos: 

 

A sexualidade, além de ser um elemento fundamental da condição 
humana, deve ter suas diferentes expressões consideradas à luz da 
cultura dos direitos humanos (DFPD/1, p. 12). 

Os Direitos Sexuais e Reprodutivos dizem respeito a muitos aspectos 
da vida: o poder sobre o próprio corpo, a saúde, a liberdade para a 
vivência da sexualidade, a maternidade e a paternidade (DFGP/2, p. 
75). 

A todo cidadão deve ser assegurado o direito ao livre exercício de 
sua sexualidade (DFPD/1, p. 12). 

 

O direito à promoção que as crianças e os adolescentes possuem em 

potencial, revelado no depoimento da gestora, é coerente com a constituição 

de 1988 onde se inscreve a saúde como um direito de cidadania e dever do 

Estado em que todos terão acesso ao que se consubstanciou nas proposições 

da organização da política de saúde do Brasil através do SUS 

(VASCONCELOS e PASCHE, 2006). 

Dessa forma, a saúde do escolar é tomada como um sentido para 

construção de uma cultura de direitos, aponta para um pressuposto teórico que 

respeita as subjetividades e intersubjetividades, a moral, a cultura e os saberes 

individuais e coletivos. Assim, possibilita o movimento de firmar acordos 

legítimos aos desejos do ser humano em seu contexto, o que se traduz em 

uma responsabilidade premente do sujeito-cidadão de direitos e deveres que 

busca uma aproximação cada vez maior quando se trata da valorização da 

dignidade humana.   



101 

 

A dimensão das políticas públicas de prevenção e promoção da saúde 

também inscreve-se como um constituinte fundamental dos sentidos da saúde 

do escolar , onde os registros revelam uma preocupação com escolares na 

organização de ações que indiquem “ A busca de novos caminhos para 

prevenir as DST e a AIDS (DFGP/2, p.9)”.  

Os documentos vislumbram “consolidação de políticas públicas de 

prevenção de doenças e agravos e a promoção à saúde nas escolas (DFPD/1, 

p. 7)” emergindo a necessidade de elaborar ações em promoção de saúde do 

escolar que estejam sintonizadas com a organização política de saúde 

brasileira configurada através do Sistema Único de Saúde - SUS.  

A busca de um amparo político-legal que oferta relevância às ações em 

promoção de saúde da criança e adolescente em fase de escolarização é 

identificada através do SUS onde Vasconcelos e Pasche (2006) definem: 

 
Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo organizacional do Estado 
brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, 
e traduz em ação os princípios e diretrizes desta política. 
Compreende um conjunto organizado e articulado de serviços e 
ações de saúde, e aglutina o conjunto das organizações públicas de 
saúde existentes nos âmbitos municipal, estadual e nacional, e ainda 
os serviços privados de saúde que o integram funcionalmente para a 
prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma 
complementar, quando contratados ou conveniados para tal fim.(...) 
não se resume a um sistema de prestação de serviços assistenciais. 
É um sistema que tem a responsabilidade de articular e coordenar 
ações promocionais e de prevenção, com as de cura e reabilitação (p. 
531-532). 
 
 

Cyrino e Pereira (1999) revelam a relevância de rever a atenção à 

saúde da criança e do adolescente para atingir essas proposições do SUS 

quando aponta: 

 
Contemplar os princípios do SUS de regionalização, descentralização 
com direção única em cada esfera de governo, acesso universal, 
atendimento integral com prioridade para as ações preventivas e 
participação da comunidade, implica, também, rever a questão da 
atenção à saúde da criança. Para algumas parcelas da população 
infantil, como a criança em idade escolar ou o adolescente, chama-se 
a atenção para a marginalização ao atendimento realizado pelo setor 
saúde, a necessidade de aumentar a cobertura e melhorar a 
qualidade dos serviços oferecidos a essa população (p. 40). 
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O processo de organização das políticas de saúde brasileira, durante a 

constituinte de 1988, consubstancia-se nos princípios, diretrizes e doutrinas do 

SUS, que amparam as ações políticas propostas nos documentos ao mesmo 

tempo em que enxerga desafios, conforme relato da gestora estadual abaixo 

 
O kit, por exemplo, o kit de mobilização do HIV, ele foi uma ação que 
veio dooo, do gestor federal para que agente realizasse em cinco 
escolas do Estado, só que ao final agente observou que não houve 
um aumento na procura dos jovens para a testagem de HIV (DEEU). 

 

As ações direcionadas à população escolarizada, dentro da política de 

saúde brasileira regulamentada através do SUS, são amparadas legalmente e 

sua existência justificada quando propõe nos seguintes registros: 

 

[...] desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a promoção 
da saúde sexual e saúde reprodutiva, com a redução da incidência 
das doenças (DFPD/1, p. 17).  
 
[...] sustentabilidade das ações de promoção do “Saúde e Prevenção 
nas Escolas”, visando a consolidar políticas públicas de proteção à 
adolescência e à juventude brasileiras (DFPD/1, p. 18). 

 

No entanto, o desenvolvimento dessas ações em promoção de saúde, 

no espaço escolar, se faz relevante, pois não trazem somente ineficiências já 

mencionadas, mas também, possibilidades que perseguem melhorias 

condizentes com os sentidos, princípios e perspectivas teóricas presentes nos 

documentos. 

Desta forma, o espaço escolar se revela como:  

 
Trata-se de um espaço institucional privilegiado para a convivência 
social e o estabelecimento de relações intersubjetivas favoráveis à 
promoção da saúde e à construção de resposta social aos desafios 
colocados para a sociedade (DFPD/1, p. 15). 

 

Percebe-se no registro acima a potencialidade que esse espaço tem, 

porém, Cyrino e Pereira (1999) revelam uma análise que os pressupostos 

teóricos expostos nos programas de saúde do escolar divergem ao que se faz 

nas ações práticas:   
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A análise dos programas de saúde escolar desenvolvidos no Brasil, 
ainda hoje, permitiu observar que, embora preocupados com uma 
ação ampla, de modo geral, eles têm, na prática, uma linha 
assistencialista com predomínio de subprogramas isolados, como a 
assistência odontológica, oftalmológica e psicológica. Ou seja, a 
saúde escolar reproduz o paradigma de caráter assistencialista da 
atenção em saúde em geral, que prioriza o indivíduo e partes dele, 
em detrimento da coletividade e do todo (p. 41). 
 

Dentro desse distanciamento que ocorre entre um pressuposto teórico-

metodológico integrador (de programas que envolvam a saúde da população 

escolarizada) e uma reprodução reducionista de modelo puramente 

assistencialista (no fazer prático), vislumbra-se necessidade de um maior 

comprometimento e envolvimento no planejamento das ações. 

Paim (2006), denuncia ao mesmo tempo em que sugere: 

 

[...] muito do planejamento em saúde existente no Brasil é vertical, 
ritualístico, um faz de contas, uma espécie de ‘pra não dizer que não 
mandei flores’, sem compromisso com a recomposição das práticas, 
com a emancipação dos sujeitos e com a saúde da população. As 
possibilidades de sua superação inscrevem-se nos movimentos que 
lutam por um SUS democrático, orgânico ao projeto de Reforma 
Sanitária Brasileira (p. 778-779). 
 

Os documentos sugerem “abordagens interdisciplinares, intersetoriais e 

complementares na temática da prevenção de doenças e agravos, da 

promoção à saúde sexual e da saúde reprodutiva (DFPD/1, p. 15)”, pois 

pressupõe que “Isso permitirá maior domínio das informações e das estratégias 

educativas relacionadas à promoção da saúde e à prevenção (DFPD/1, p. 16)”. 

Uma política pública em saúde que oferte uma abordagem 

interdisciplinar e intersetorial se inscreve como favorecedora de um maior 

envolvimento dos sujeitos desde seu planejamento até o seu fazer prático. 

Identifica-se, pois, que as políticas públicas que trazem preocupação 

com a saúde do escolar pressupõe, em seu modelo teórico e metodológico, 

problematizar a realidade construindo coletivamente os saberes que se 

aproximem mais às demandas reais de saúde das realidades sociais e 

complexas.  
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Evidencia-se que na esteira desse movimento, essas abordagens 

trazem uma perspectiva de melhoria nas condições múltiplas que envolvem o 

processo saúde-doença dos sujeitos em fase de escolarização.  

A articulação dos sentidos acima discutidos configura para a saúde do 

escolar a possibilidade de ser pensada e empreendida a partir de uma teia de 

princípios: intersetorialidade, diversidade, inclusão, inserção crítica no currículo, 

participação, ação partilhada com família/comunidade e integralidade. 

O sentido de buscar possibilidades a serem refletidas criticamente e 

que possam dar conta de melhorar as condições de vida e saúde sócio-

escolares, demanda buscar cooperações através de parcerias e articulações 

entre diferentes setores.  

Os documentos vão descortinando caminhos estratégicos relevantes 

para os setores de saúde e educação, onde “Essas instituições têm a 

responsabilidade social de oferecer informações atualizadas e propor questões 

que possam ser abordadas por diversos pontos de vista (DFGP/2, p. 124)”.  

Nesse sentido, Aerts et al.(2004) ressaltam: 

A importância dessas, quer sejam em nível internacional ou local, 
entre diferentes atores e instituições, entre o público e o privado, 
entre distintos setores, é inquestionável e determinante do êxito da 
promoção da qualidade 
de vida das populações. O diálogo intersetorial é difícil, pois é preciso 
respeitar a visão do outro e sua contribuição para a construção de 
soluções para os problemas levantados, entretanto, pode ser uma 
importante estratégia de reconstrução da esfera pública (...) Além 
disso, a colaboração de vários setores, visando a um objetivo único, 
oferece uma série de vantagens: aumentar o conhecimento e a 
compreensão entre setores, diminuindo as rivalidades e esclarecendo 
o papel de cada um; assegurar o planejamento de ações de saúde 
baseadas no conhecimento ampliado das necessidades da 
comunidade; e garantir que as informações sobre saúde recebidas 
pelo público sejam uniformizadas (p. 1021). 
 
 

Ao adotar a estratégia da intersetorialidade, as ações em saúde do 

escolar ofertam a “articulação de políticas para valorizar as contribuições 

setoriais possíveis e necessárias, assim como a participação da sociedade civil 

(DFPD/1, p. 10)”. 

Aerts et al. (2004), definem intersetorialidade como: 
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A intersetorialidade pode ser definida como a articulação de saberes 
e experiências na identificação participativa de problemas coletivos, 
nas decisões integradas sobre políticas e investimentos, com o 
objetivo de obter retornos sociais na perspectiva da inclusão social e 
superação do modelo de desenvolvimento sócio-econômico 
atualmente vigente (...) O cerne da ação intersetorial localiza-se na 
gestão pública de um território bem definido. Nesse sentido, a cidade 
é um espaço privilegiado que pode ser viabilizado politicamente, 
mediante um novo olhar e um novo agir sobre a realidade, definindo 
democraticamente os problemas prioritários, cuja redução ou controle 
necessita de habilidades e compromissos de diversos setores. A 
implementação da intersetorialidade deve se dar por meio de um 
planejamento que envolva todos os setores, para que todos tenham 
claras as suas responsabilidades e funções, conhecendo as 
interfaces necessárias (p. 1021-1022). 
 
 

A partir dessa definição, os setores da saúde e da educação oferecem 

uma possibilidade de articulação que contribui para saúde da população 

escolarizada. Nesse escopo, emerge alguns princípios, dentre eles, o de 

compreensão e respeito às diversidades, explicitados nos seguintes registros: 

 

[...] a resposta social que buscamos alcançar envolve a comunicação 
entre diferentes e não visa a homogeneização de formas de pensar e 
levar a vida, mas a construção e o fortalecimento de laços de 
proteção” (DFGP/2, p. 26). 

Os profissionais da saúde e da educação desempenham um papel 
importante na aprendizagem de relações humanas apoiadas no 
respeito as diferenças e menos marcadas por desigualdade e 
discriminação, contribuindo para a valorização da dignidade de todos 
os seres humanos (DFGP/2, p. 42). 

De um modo geral, o trabalho educativo não pode ser realizado a 
partir de expectativas massificadas de aprendizagem, que não 
contemplam nem valorizam as diferenças individuais (DFGP/2, p. 69). 

 

A perspectiva que emerge ao se preocupar com a saúde do escolar 

onde se preconiza o respeito às diversidades, favorecem interconexão com 

outro princípio, o de inclusão, que são revelados nos registros:  

 

A liberdade para que as crianças, jovens e adultos possam realizar o 
reconhecimento e a aceitação das diferenças, estabelecendo 
relações autenticas com os portadores de deficiências, pode ser o 
primeiro passo para realizar, de fato, a inclusão (DFGP/2, p. 68). 
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[...] pessoas com necessidades educacionais especiais, de modo a 
favorecer a vivência da sua sexualidade com autonomia e proteção 
social (DFPD/1, p. 17). 

[...] trabalhar sua auto-imagem e estima, de modo a lidar com um 
corpo que difere em demasia dos padrões sociais (DFGP/2, p. 68). 

 

Também pode-se perceber a tentativa de tornar presente no espaço 

escolar “a inclusão de suas diretrizes e estratégias no Projeto político-

pedagógico das unidades escolares, favorecendo a incorporação da temática 

ao currículo (DFPD/1, p. 15)” e, desta forma, ir solidificando as ações. 

 As possibilidades de inserção crítica nas ações em promoção de 

saúde do escolar nos currículos estão expostas nos seguintes documentos: 

 

A estrutura curricular deve levar em consideração a valorização do 
espaço escolar na construção de diferentes abordagens 
interdisciplinares, intersetoriais e complementares, na temática da 
prevenção de doenças e agravos, da promoção à saúde sexual e da 
saúde reprodutiva (DFPD/1, p. 15). 

Mobilizar as comunidades escolares para que, em parceria com os 
gestores, viabilizem a inclusão da temática relativa ao Projeto nos 
currículos das escolas e nos planos de ação das redes de ensino 
(DFPD/1, p. 21). 

 

O sentido de um currículo que contemple a construção de saberes e 

práticas em saúde do escolar está atrelado a uma valorização da participação 

dos sujeitos escolarizados, onde ocorra “participação juvenil para que 

adolescentes e jovens possam atuar como sujeitos transformadores da 

realidade (DFPD/1, p. 17)”.  

A resultante da “Construção coletiva da participação juvenil (DFPD/1, p. 

19)” é perseguida através de práticas expostas nos seguintes registros: 

 

[...] metodologia que promova a participação juvenil, na perspectiva 
de que os jovens se tornem formadores entre seus pares (DFPD/1, p. 
21). 

[...] construção de conceitos, reflexão sobre a prática e a postura 
profissional diante das questões abordadas, aplicação de 
conhecimentos ou, ainda, o debate de idéias e posições sobre 
assuntos polêmicos (DFGP/2, p. 11). 
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Transparece na esteira dos produtos construídos coletivamente pela  

participação juvenil, um movimento que atribui relevância “a participação da 

comunidade no processo (DFPD/1, p. 9)”, portanto uma valorização de seu 

conhecimento dentro das práticas que respeitem a organização social, sua 

estrutura cultural e histórica (BASTOS et al., 2007). 

O espaço escolar, nos documentos, é entendido como “um espaço 

institucional privilegiado para a convivência social e o estabelecimento de 

relações intersubjetivas favoráveis (DFPD/1, p. 15)”.  

Sendo assim, explicita um espaço em potencial para participação 

popular que respeita as diversidades culturais, o que é ratificado por Aerts et al. 

(2004, 1026),   quando discutem que “é no reconhecimento dos diferentes 

saberes e culturas que se viabiliza a participação popular”. 

Dessa forma, a cultura expressada através de “estabelecer relações 

interpessoais favoráveis à saúde (DFGK/4, p. 8),” configura-se numa prática 

que respeita as experiências e costumes locais ao mesmo tempo em que 

constroem saberes coletivamente que se aproximam de forma significativa dos 

desafios e possibilidades de enfrentamentos mais efetivos dentro do seu 

contexto social.  

Percebe-se ainda, no depoimento da gestora estadual que “Os 

educadores precisam ser capacitados e conseqüentemente os jovens são 

capacitados para que eles possam ser os nossos multiplicadores (DEEU)”.  

A saúde do escolar numa perspectiva que busca a “integração entre as 

escolas e as unidades básicas de saúde (DFPD/1, p. 9)” é revelada nos 

seguintes registros: 

[...] rede integrada saúde-educação para colaborar na redução dos 
agravos à saúde (DFPD/1, p. 17). 

[...] perspectiva integral para a explicação dos problemas, 
incorporando saberes produzidos em diferentes áreas (DFGP/2, p. 
121). 
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Sendo assim, a perspectiva de empoderamento da escola, família e 

comunidade imbricado com toda teia de princípios discutidos anteriormente 

revelam possibilidades de um olhar mais ampliado e integrador quando se 

planeja ações em saúde.  
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado implicou em um diálogo entre literatura e análises 

dos registros presentes nos documentos. Inicialmente foram levantados eixos 

norteadores de educação, saúde, educação em saúde e saúde do escolar que 

propiciam uma análise para maior compreensão dos pressupostos teórico-

metodológicos que fundamentam as estratégias e ações educacionais do 

Projeto “Saúde do Escolar” da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, 

favorecendo posteriormente apreensões a partir do descortinar de um 

complexo de concepções, estratégias, sentidos, princípios e perspectivas.  

Dentro desse amálgama, o eixo de concepções de educação 

favorece apreensões que pressupõe, teórica e metodologicamente, um 

processo de inter-relação entre sujeitos, processo integral, processo 

transformador, processo que abrange sujeito em situação de vulnerabilidade, 

processo que abrange a escolarização e processo de construção da cidadania. 

Os pressupostos teórico-metodológicos de educação tomados como 

um processo de inter-relação remete a idéia de uma relação dialógica e 

recíproca, que é entendida como intersubjetividade, indicadora de respeito às 

vozes dos sujeitos que constroem aprendizados significativos. 

Ainda no escopo desse eixo, o processo de relação intersubjetiva 

favorece uma aproximação ao desenvolvimento integral que investe no 

empoderamento comunitário e participação ativa de sujeitos sociais, de 

maneira que supera os modelos fragmentadores na prática educativa e lança 

uma perspectiva de processo transformador de uma realidade de 

vulnerabilidades dos sujeitos escolares em seus aspectos individuais e sócio-

institucionais.  

A análise teórico-metodológica dos sujeitos em situação de 

vulnerabilidades aponta uma prática educativa emancipadora que fomenta a 

reflexão crítica e implica em um processo de escolarização que oferta uma 

dimensão de currículos presentes nos espaços de discussão, promovendo 
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uma aprendizagem que constrói saberes relativos às melhores condições de 

vida e de saúde na escola. 

Aponta-se para uma demanda de diversificação nas abordagens 

pedagógicas que apreendam a realidade, de forma mais aproximada e 

significativa. Para tanto, os pressupostos teórico-metodológicos do eixo de 

educação contam com a estratégia da formação continuada  que aparece 

como um momento de reflexão crítica e experienciação dialógica para buscar 

conhecer e melhorar a realidade complexa das condições de vida e saúde da 

população escolarizada. 

Os pressupostos teórico-metodológicos presentes no eixo de 

concepções de saúde, que emergem das estratégias e ações educacionais 

do Projeto “Saúde do Escolar”, revelam apreensões de promoção e prevenção, 

dimensão sócio-política, desenvolvimento humano e cultural e direitos 

humanos. 

O eixo de concepções de saúde, tomado por pressupostos que 

apontam para prevenção e promoção, apresenta um olhar ampliado e indica 

processos que potencializam o envolvimento e participação comunitária dos 

sujeitos, planejamento participativo das ações e reconhecimento dos saberes, 

de forma que se estabeleça uma comunicação com o todo das condições de 

vida e saúde.  

Emerge aí uma demanda pela construção coletiva de políticas 

públicas integradas que aponte caminhos que favoreçam um processo de 

desenvolvimento humano por meio do reconhecimento e respeito à 

cultura local, que superem modelos de conceitos de fatores de risco, grupos 

de risco e/ou comportamento de risco, oriundos de contribuições higienista-

comportamentais. 

Observa-se, dentro de uma visão ecológica, o reconhecimento do 

contexto e da cultura no desenvolvimento individual e grupal, que extrapola as 

paredes da escola e amplia os espaços de convivência de aprendizagem. É 

nesse movimento de convivência que se entende saúde como direito 
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humano, pois observa-se nas intenções apreendidas nos registros, o diálogo 

respeitoso favorecedor da dignidade e da cidadania. 

 Os pressupostos teórico-metodológicos presentes nas concepções 

de educação em saúde situam-se como uma construção coletiva de/e 

transformação da realidade, prevenção e promoção, exercício de respeito do 

sujeito e aos grupos, construções de ações interdisciplinares e intersetoriais. 

Na apreensão de pressupostos teórico-metodológicos do eixo de 

educação em saúde tomados como um constructo coletivo e transformador da 

realidade, aparece a estratégia de formação continuada configurada como 

momento de reflexão dos sujeitos em contexto sobre condições de vida e 

saúde, ao mesmo tempo em que interdepende de uma diversidade de atores 

sociais participando na construção coletiva de conhecimentos mais 

significativos, conducentes à saúde,     mais complexos e integradores.  

Evidencia-se um princípio presente na estratégia de formação 

continuada que se potencializa ao valorar a relação intersubjetiva, que 

pressupõe a construção coletiva de ações em promoção e prevenção dentro 

de uma perspectiva mais integradora que considera a complexidade dos 

sujeitos em suas múltiplas dimensões individual, social, histórica, biológica e 

cultural.  

Investe-se mais autonomia ao sujeito em contexto, para construir um 

futuro que se deseja ter individual ou coletivamente, configurado como um 

exercício de cidadania. Esses princípios dignificam os sujeitos e descortinam 

a perspectiva de um contexto de cultura de direitos, onde a escuta de suas 

demandas se consubstancia na elaboração coletiva de ações que se 

comunicam com a sua condição sócio-cultural. Desenvolver um contexto em 

que os sujeitos exerçam sua cultura de direitos, implica em ter um 

comprometimento que favoreça a uma participação social, de maneira a 

empoderar  as comunidades a se envolverem e refletirem criticamente sobre os 

enfrentamentos da realidade social complexa. 

As possibilidades descortinadas a partir dos princípios, apontam 

perspectivas com estratégias interdisciplinares e intersetoriais, e se 



112 

 

caracterizam como um percurso dialógico e integrado em que o ser humano 

possa pensar e fazer saúde de maneira que sua subjetividade, multiplicidade 

de pontos de vistas, experiência do vivido, desejos, culturas e parcerias, 

possam ser contempladas.  

O respeito à dignidade da pessoa humana, dentro de uma cultura de 

direitos em promoção de saúde para crianças e adolescentes escolarizados, 

traduz os princípios como fonte geradora de uma perspectiva de acordos 

legítimos e mais envolventes para participação ativa do sujeito-cidadão.  

As responsabilidades compartilhadas sugerem ações norteadas pelo 

SUS, e que tragam em seu bojo uma proposta que diminua o distanciamento 

entre aquilo que se encontra no plano teórico dos discursos e aquilo que 

acontece no fazer prático em saúde.  

Os desafios oriundos de uma variedade de fatores que envolvem 

condições de trabalho dos profissionais de saúde e educação no espaço 

escolar, são obstáculos para implantar e implementar um fazer saúde na 

prática cotidiana da escola, aproximado aos pressupostos do discurso teórico 

presentes nos documentos estaduais e federais. Reconhecer esses desafios 

demandam novos estudos provenientes do campo prático das ações em 

promoção de saúde na escola, tendo como sujeito de pesquisa os atores 

sociais que se envolvem com a saúde do escolar. 

A partir de toda a análise empreendida foi possível delinear uma 

proposta de intervenção consubstanciada no “PROJETO EDUCASAÚDE: das 

demandas sociais em saúde para construção coletiva da integralidade em 

saúde”, sendo um projeto de promoção em saúde para crianças e adolescentes 

em fase de escolarização e que vivem em um contexto de vulnerabilidades 

individuais e sócio-institucionais. Esse projeto conta com contribuições 

intersetoriais organizadoras de uma atenção integral nos processos de 

promoção de saúde dos escolares. 
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RESUMO 

Este produto de intervenção assume como objetivo geral o desenvolvimento de 

um programa de educação em saúde com crianças e adolescentes 

matriculados no PETI. Como objetivos específicos busca-se a realização de 

ações no campo da prática de atividades físicas de natação comprometidas e 

interligadas com uma construção multifacetada de conhecimentos conducentes 

à saúde. A vulnerabilidade do referido público, já detectada pela Secretaria de 

Ação Social do Município de Cacaulândia, o encontro de diversos profissionais 

da área de saúde na rede municipal e a liberdade de inserção de um programa 

não comprometendo o cotidiano escolar, justifica a viabilidade dessa proposta 

de intervenção. A fundamentação, que envolve essa preocupação com 

crianças e adolescentes em fase de escolarização e que alicerçou este produto 

de intervenção, está interligada com os achados na dissertação de Mestrado 

Profissional pelo programa de pós-graduação stricto senso – Ensino das 

Ciências em Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde da Universidade Federal de São Paulo que trouxe como objeto de 

estudo “Estratégias e ações educacionais do Projeto Saúde do Escolar da 

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia: uma análise documental”. Ao 

contextualizar o município de Cacaulândia e apontar a existência e finalidade 

do PETI em Cacaulândia, o produto de intervenção vislumbra em sua 

metodologia a construção de conhecimentos relacionados à saúde. A proposta 

de intervenção prevê uma estratégia de formação continuada de abordagem 

interdisciplinar e interprofissional que respeite as inter-relações de crianças, 

adolescentes, pais e profissionais que atuam no PETI. A avaliação será 

diagnóstico-formativa e espera-se, com a criação desses espaços e momentos 

de reflexões críticas, que se construa bases sustentáveis e articuladas para 

implantação e implementação de um Núcleo de Saúde do Escolar em 

Cacaulândia.  

 

Palavras chaves: vulnerabilidade, participação, inter-relação, educação em 

saúde, programa em saúde do escolar. 
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APRESENTAÇÃO 

 Está evidente no mundo atual o quanto os indivíduos, usuários de 

serviços das áreas de educação e saúde, se encontram em contexto de 

vulnerabilidades individuais e sócio-institucionais. 

 A necessidade por melhorias nas condições de vida e saúde dos 

indivíduos abrange o contexto de Cacaulândia, um município do estado de 

Rondônia, (figura 1) e que se localiza a uma distância de 257 km da capital de 

Porto Velho, tendo data de criação 13 de fevereiro de 1993 (BRASIL, 2006),  

Figura 1: Localização do Estado de Rondônia e de Cacaulândia no Território do Vale do Jamari  

 

Fonte: Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável-PTDRS (BRASIL, 2006) 

 

 O referido município constitui uma área do Estado de Rondônia 

denominada “Território Vale do Jamari” que abrange um conjunto de nove 
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municípios (figura 1). Cacaulândia possui uma área de 1942 km² e uma 

população de aproximadamente 5689 habitantes (BRASIL, 2006).  

 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é 

responsável por divulgar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH 

abrange não o apenas avanço na dimensão econômica, mas também outras 

características sociais, culturais e políticas que oferta uma possibilidade 

analítica da qualidade da vida humana (BRASIL/PNUD, 2003).  

 De acordo com sua metodologia de análise, o IDH está equacionado em 

três sub-índices: educacionais, renda e longevidade da população. Enquanto 

metodologia de cálculo do IDH seus índices variam entre 0 e 1. Quanto mais 

próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento 

humano do país ou região. Desta forma, o contexto de Cacaulândia 

apresenta um IDH de Educação com 0,769, IDH de Renda com 0,659, IDH de 

Longevidade 0,710, apontando assim para um IDH – Municipal de 0,713. O 

número de matrículas abrange, aproximadamente, 1713 estudantes 

distribuídos em escolas Municipais e a Estadual, dentro dos níveis de 

Educação Infantil, Fundamental e Média (BRASIL/PNUD, 2003). 

 O projeto aqui apresentado oferta possibilidades no desenvolvimento de 

ações que contribuam para melhorias nas condições de vida e saúde do 

contexto local de Cacaulândia. A contribuição conjunta de diversos 

profissionais e a capacitação dos sujeitos, usuários dos serviços de saúde, 

para participação social são propostas perseguidas por esse projeto.  
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INTRODUÇÃO 

 As propostas construídas voltadas para melhorias nas condições de vida 

e saúde dos múltiplos contextos locais dependem do envolvimento das 

pessoas no processo de tomada de decisão, construção do conhecimento e de 

compreensão crítica de sua realidade (SILVA, 2010). 

 Um sujeito-cidadão que se envolve ativamente nas ações reveladoras de 

vulnerabilidades (em suas múltiplas faces, interfaces e contextos), torna o 

princípio de saúde integral mais próximo, pois, a participação social, com 

ênfase na percepção de sua realidade como ponto primordial, é descortinadora 

de desafios sócio-institucionais a serem enfrentados, emergindo aí, 

possibilidades de identificar as demandas reais dos contextos locais e construir 

coletivamente propostas de ações estratégicas em promoção de saúde.  

 Nesse sentido, o processo de construção coletiva de ações estratégicas 

em promoção de saúde, integradoras e significativas, pressupõe um 

movimento que estimule a participação social.  

 Levanta-se uma demanda em criar espaços e momentos envolventes 

que favoreçam “ao ouvir e dar voz aos sujeitos através das inter-relações. 

Identifica-se, pois, uma perspectiva teórico-metodológica que investe no 

aprendizado significativo, com maior escuta às demandas e problemáticas que 

a peculiaridade local exige (SILVA, 2010, p. 11)”. 

 As análises apreendidas, sobre o objeto de estudo “Ações estratégicas 

em promoção de saúde de escolares em Rondônia”, da dissertação de 

mestrado profissional pela Universidade  

Federal de São Paulo/UNIFESP, alicerçam a proposta aqui apresentada. 

 Nesse escopo, surge a proposta do “PROJETO  EDUCASAÚDE”: das 

demandas sociais em saúde para construção coletiva da integralidade em 

saúde, que conta com ações articuladas e integradas em promoção de saúde e 

prevenção.   

 A dimensão política de ações em promoção de saúde expressada em  

Silva (2010, p. 31) revela: 
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Possibilidades de transformações das relações interpessoais e 
condições de vida dos jovens, através de estratégias de promoção de 
saúde, portanto, a dimensão sócio-política de saúde reconhece um 
mundo cada vez mais interdependente e interativo. Essas mudanças, 
sendo uma delas o processo de empoderamento da comunidade 
escolar, vislumbram avanços no cotidiano das práticas de promoção 
em saúde na escola 

 

 O “PROJETO EDUCASAÚDE”: das demandas sociais em saúde para 

construção coletiva da integralidade em saúde, conta com contribuições 

intersetoriais (como as contribuições oriundas das secretarias municipais de 

saúde, de educação, de finanças, de ação social e do Centro de Atividade 

Física Performance), favorecendo um olhar ampliado de saúde e na 

perspectiva da atenção integral nos processos de promoção de saúde com 

escolares.  
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JUSTIFICATIVA 

 A presente proposta justifica-se a partir da busca pela qualidade de vida 

por meio de práticas de ações promotoras de saúde. A escola é permeável a 

diversas abordagens pedagógicas que promovem aprendizagens baseadas no 

diálogo entre os sujeitos em contexto, o que se traduz em valoração dos 

aspectos subjetivos, injunções culturais e sócio-econômicas.  Essa busca se 

configura não só como um direito que está presente no Estatuto de Crianças e 

Adolescentes, mas também como uma demanda real que ecoa cada vez mais 

distante no cotidiano da vida dessa população (SILVA, 2010). 

 Nas administrações públicas atuais, onde são geradas e executadas as 

políticas públicas, a comunidade está “empoderada”, enquanto sociedade civil 

organizada ela tem força e direito a “voz” (SILVA, 2010). 

  A comunidade do município de Cacaulândia clama por políticas públicas 

que gerem ações de promoção nos segmento da educação em saúde onde, 

dentro de muitas contribuições, o retorno está no comprometimento expresso 

na responsabilidade individual e sócio-institucional com a saúde (AYRES, 

2007). 

 Dessa maneira, tendo em vista inúmeros benefícios à saúde desse 

sujeito em fase de escolarização, bem como as experiências já existentes, 

optou-se, inicialmente, por uma ação que envolvesse as crianças e 

adolescentes na prática de atividades aquáticas.  

 A partir de princípios que reconhecem a relevância da relação 

intersubjetiva favorecedora de um desenvolvimento integral em saúde do 
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escolar, planeja-se a inserção no currículo do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil-PETI de Cacaulândia-RO uma ação de promoção de saúde 

com práticas de educação em saúde.   

 A escolha desse segmento justifica-se pelo fato de todos os sujeitos 

serem de escola pública e viverem em um contexto de vulnerabilidades 

individuais, sociais e institucionais, e pela dificuldade de se implantar e 

implementar ações dessa natureza na prática cotidiana da escola dado suas 

inúmeras atribuições. 

 Identifica-se que não está ainda consolidada na cultura uma 

preocupação com a promoção de saúde, pois, na maioria das vezes, é 

priorizado o atendimento curativo em hospitais ao invés da participação em 

ações de promoção. Essa cultura não está presente apenas no plano 

individual, mas também, persiste nas políticas públicas. 

 Hoje as crianças e adolescentes clamam por uma educação e saúde 

que traga uma aprendizagem significativa, ou seja, que tenha sentido e 

significado útil para o seu dia-a-dia.  

 Com a importância que as pessoas estão direcionando a saúde 

atualmente, torna-se imprescindível o desenvolvimento de ações diversificadas 

educativas que promovam saúde junto à comunidade. Assim sendo, as práticas 

aquáticas podem contribuir para a construção de uma cultura que inclina seu 

olhar para saúde de forma que a proteção e prevenção desse público estejam 

presentes (STOTZ e ARAÚJO, 2004; HEIDMAN et al., 2006). 

 Espera-se, neste processo, que as práticas aquáticas de promoção de 

saúde possam contribuir para uma postura saudável, reveladora não apenas 



128 

 

de um estilo de vida ou comportamento saudável, mas de um 

comprometimento num processo que abrange a incorporação de uma 

responsabilidade individual, social e institucional com a saúde. 
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OBJETIVOS 

 

Geral:  

Desenvolver um programa de educação e saúde no campo das práticas 

aquáticas com crianças e adolescentes (estudantes do PETI e escolas 

públicas) no Município de Cacaulândia-RO. 

  

Específicos:  

• Realizar a prática de atividade física de natação refletindo e construindo 

conhecimentos de saúde (higiene corporal, coletiva e ambiental); 

• Criar espaços e momentos de reflexão crítica que tenham preocupação 

com a saúde do escolar (ponte de troca de experiências do CEDESS 

com o Município, fórum, conferências, seminários, palestras); 

• Sensibilizar os atores através de ações que possibilitem a participação 

ativa no processo de construção coletiva perseguidoras de uma melhor 

qualidade de vida e de saúde local;  

• Articular com a comunidade, associações e universidades uma busca 

por políticas públicas intersetoriais que ofereçam uma sustentação para 

ações levantadas coletivamente; 
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  METAS 

 

 Através dessas ações em promoção de saúde busca-se envolver, 

numa fase inicial, 30 crianças e adolescentes do grupo PETI que trazem em 

seu escopo cotidiano um quadro de vulnerabilidades individuais e sócio-

institucionais que dificultariam o acesso a prática da educação física. 
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PRESSUPOSTOS DA AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE  

 Quando tratamos de promoção de educação e saúde por meio da 

prática de atividade física, torna-se relevante buscarmos referências teóricas 

que amparam a proposta tanto em sua esfera legal quanto em sua esfera 

social. Nesse sentido, é precípua a inclinação dentro de um olhar que direciona 

a atenção para os contextos de vulnerabilidades em que demandas de 

promoção de saúde por meio de atividades física se instalam.  

 Na reflexão acerca do binômio educação e saúde, buscam-se relações 

intersubjetivas de um público que adere significativamente às práticas 

aquáticas com vistas a uma participação mais ativa nas elaborações de ações 

educativas em promoção de saúde mais abrangentes e integrais que 

contribuam para construção coletiva de um programa de saúde do escolar que 

atue na melhoria de qualidade de vida dos escolares do contexto local. Aqui 

são expostos alguns achados relevantes à essa intervenção que pressupõem 

teórica e metodologicamente as estratégias e ações educacionais do Projeto 

“Saúde do Escolar” da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia  

(SILVA, 2010).  

Os achados que valorizam a relação intersubjetiva favorece o produto 

de intervenção na medida em que contribui para um processo de 

desenvolvimento integral, em que o diálogo fomenta um processo 

transformador do sujeito em situação de vulnerabilidade dimensionado numa 

população em fase de escolarização (WERNER, 2000). 

 Um produto que reconhece a relevância da formação continuada 

(utilizando-se de uma diversificação nas abordagens pedagógicas) se aproxima 

de um conhecimento significativo (fruto de uma aprendizagem significativa) que 

atue no melhoramento da realidade complexa e nas condições de vida e saúde 

da população escolarizada do contexto local de Cacaulândia  (MOREIRA, 

2000). 

As ações educativas em saúde que visam contribuir para um sujeito 

integral que exerce sua cidadania ao perceber a saúde como direito da 

dignidade humana, devem potencializar o envolvimento e participação 
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comunitária dos sujeitos, planejamento participativo das ações e 

reconhecimento dos saberes, de forma que se estabeleça uma comunicação 

com o todo das condições de vida e saúde  (CARVALHO e GASTALDO, 2008; 

AYRES ET AL, 2006; PEQUENO, 2007). 

Essa proposição é ratificada por Silva (2010, p. 104) 

Emerge aí uma demanda pela construção coletiva de políticas 
públicas integradas que aponte caminhos que favoreçam um 
processo de desenvolvimento humano por meio do reconhecimento e 
respeito à cultura local, que superem modelos de conceitos de fatores 
de risco, grupos de risco e/ou comportamento de risco, oriundos de 
contribuições higienista-comportamentais. 

 

O reconhecimento do contexto e da cultura contribui para o 

desenvolvimento individual e coletivo, ampliando assim os espaços de 

convivência de aprendizagens realmente significativas. Portanto esse 

reconhecimento é fomentador de respeito, dignidade, cultura de direitos e à 

cidadania (MOREIRA, 2000; STOTZ e ARAÚJO, 2004). 

 As construções de ações interdisciplinares e intersetoriais de promoção 

e prevenção dentro de uma perspectiva mais integradora (que considera a 

complexidade dos sujeitos em suas múltiplas dimensões individual, social, 

histórica, biológica e cultural) investem na autonomia de um sujeito coletivo que 

exerce sua cidadania e elabora ações que se comunicam com a sua condição 

sócio-cultural (CARVALHO e GASTALDO, 2008; MORAES, 2003; PEQUENO, 

2007). 

 As ações de pesquisas e levantamentos de dados que demonstram as 

vulnerabilidades locais devem contemplar os níveis individual, social e 

institucional e suas ações propostas devem ser “norteadas pelo SUS. Nesse 

sentido, trazer em seu bojo uma proposta que diminua o distanciamento entre 

aquilo que se encontra no plano teórico dos discursos e aquilo que acontece no 

fazer prático em saúde” de acordo com Silva (2010, p. 106).  

 O processo de “Promoção de Saúde” vem articulado numa seqüência de 

eventos internacionais e nacionais desde 1967, quando a Organização Mundial 



133 

 

de Saúde lançou os objetivos e metas do Projeto Saúde para Todos, 

entendendo a "atividade física como um direito de todos e uma necessidade 

básica" (UNESCO). Posteriormente foram realizadas diversas ações em 

instâncias macroestruturais de organismos internacionais e regionais como 

conferências, declarações, cartas, convocações, plano de ações e políticas 

público-privadas (SILVA, 2010). 

  Neste sentido, a busca de novos espaços, parcerias, ações e políticas 

público-privadas para a promoção de saúde foram palco de diversos eventos 

como: 

Conferência de Alma-Ata (1978); 

 Conferência de Ottawa (1986); 

Conferência de Adelaide (1988); 

Conferência de Genebra (1989); 

Conferência de Sundsvall (1991): 

Conferências de Santa Fé de Bogotá (1992), e a de Caribe (1993); 

Conferência de Jacarta (1997); 

Declaração do México (2000); 

Conferência de Banguecoque (2005); 

Fonte: SILVA, 2010 

 Teoricamente, as ações educativas em promoção de saúde, estariam 

em diferentes espaços do cotidiano das pessoas, seja na escola, família, 

comunidade, trabalho, lazer entre outros. Dentro dessa lógica de raciocínio a 

Lei de Diretrizes e Bases-LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs, SUS, 

Constituição de 1988 e Estatuto da Criança e do Adolescente, contemplam e 

fomentam a idéia de políticas públicas voltadas às ações educativas de 

promoção de saúde que busquem contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida.   

 Neste sentido, a prática de atividade física representa uma abertura 

importante para o desenvolvimento de ações educativas em promoção de 

saúde visando melhoria da qualidade de vida. Este objetivo é previsto na 

Constituição Brasileira (1988), em seu artigo 196, que reconhece a Saúde 

como um direito de cidadania, sendo dever do Estado garantir políticas sociais 

e econômicas que visem à educação do risco de adoecimento e de outros 
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agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações para promoção, 

proteção e recuperação da saúde.  

 No SUS fundam-se as políticas públicas de saúde nos princípios da 

universalidade do acesso aos serviços de saúde, da equidade, da 

integralidade, da descentralização e da participação social, que prevê o 

envolvimento ativo dos sujeitos e da coletividade, no controle das suas 

condições de saúde e da qualidade de vida.  

Destaca-se, ainda, O Estatuto da Criança e Adolescente que ampara e 

assegura atendimento médico, através do SUS, garantindo o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde.  
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METODOLOGIA 

 

1. SUJEITOS PARTICIPANTES 

 O projeto prevê, inicialmente, a realização de uma prática de atividade 

física de natação que reflita sobre os benefícios na promoção de saúde através 

da construção de conhecimentos de saúde (higiene corporal, coletiva e 

ambiental).  

 Busca um envolvimento inicial de 30 crianças e adolescentes do grupo 

PETI (em fase de escolarização) na faixa etária de 7 a 16 anos. Esse grupo 

será dividido em duas turmas com horários contrários ao período de estudo na 

escola pública e dentro de uma programação adequada à programação do 

PETI. 

 O PETI é um programa do governo federal que tem como objetivo retirar 

as crianças de 07 à 16 anos envolvidas em trabalho infantil que coloque em 

risco sua saúde e segurança (BRASIL/MTE, 2011).  

O programa é financiado através de recursos provenientes do Fundo 

Nacional de Assistência Social e co-financiando por Estados, Municípios e 

iniciativa privada. Além de retirar a criança e o adolescente do trabalho penoso 

e insalubre, o PETI, estimula a permanência deste na escola (BRASIL/MTE, 

2011). 

 Em suas diretrizes, o programa prevê a importância de ampliar os 

conhecimentos através de práticas culturais, artísticas, esportivas e de lazer. 

Aqui, percebe-se as situações de vulnerabilidades que envolvem o público do 

PETI, com suas diretrizes, estrutura se configurando como um espaço de 

possibilidades viáveis para operacionalização da presente proposta 

(BRASIL/MTE, 2011).  

 Os sujeitos escolares do PETI foram assumidos como prioritários devido 

a estarem dentro de um contexto de vulnerabilidades individuais e sócio-

institucionais severas. Caso a demanda exceda ao número de vagas fica 

sugerido o seguinte critério de seleção: 
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1º Diagnóstico médico com os exames indicando a necessidade para prática 

da natação; 2º freqüência escolar e 3º rendimento escolar.  

 Na busca de um maior envolvimento inicial dos sujeitos com o projeto, a 

estratégia será iniciar com as práticas de natação e higiene corporal/ambiental 

(para crianças e adolescentes do PETI em fase de escolarização).  

É no desenvolvimento e aderência dessa ação primeira que se vislumbra 

um impacto crítico-reflexivo dos sujeitos, individuais e coletivos, e em seu 

contexto cultural. 

A possibilidade de uma participação ativa pode irradiar para outros 

segmentos da comunidade do município de Cacaulândia-RO, no sentido do 

sujeito cidadão cobrar do poder público direitos no acesso a ações em 

promoção de saúde, ao mesmo tempo em que tem responsabilidade e cuida da 

saúde pessoal. 

 Desta forma, a presente proposta utiliza-se da prática de atividades 

físicas aquáticas para crianças, adolescentes na modalidade de Natação (para 

o público alvo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e 

escolas públicas municipais). 

 Também serão envolvidos neste Programa os profissionais descritos no 

quadro 1, logo abaixo: 
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Quadro 1. Equipe multiprofissional do Núcleo de Saúde do Escolar em Cacaulândia do projeto 
“EDUCASAÚDE” 

Nº Profissionais Ações 

1 Educador Físico  Desenvolver atividades aquáticas, refletir sobre sua 
relação com aspectos higiênicos e de vulnerabilidades 
nos agravos à saúde, registrar dados de avaliação 
física, mapear demandas individuais e sócio-
institucionais e envolver os sujeitos á reflexão crítica e 
um comprometimento com a saúde integral do seu 
contexto local. 

1 Médico/Pediatra Receber os escolares encaminhados as unidades para 
registrar Anamese e acompanhar saúde dos escolares 
com vistas à atenção integral,  

1 Enfermeira  Acompanhar e ministrar palestras sobre temas 
pertinentes à saúde local, mapear os métodos de cura 
utilizados pela família no processo saúde doença. 

1 Nutricionista  Palestrar, registrar e acompanhar aspectos nutricionais 
com um olhar para a saúde integral. Levantar dados a 
partir de um questionário de vulnerabilidades sobre os 
padrões nutricionais existentes no contexto local. 

1  
(de cada) 

Psicopedagogo, 
psicólogo 
oftalmologista, 
fonoaudiólogo, 
odontólogo e 
orientador escolar  

Receber encaminhamentos e/ou compor o grupo 
multiprofissional na posterior implantação e 
implementação do Núcleo de Saúde do escolar em 
Cacaulândia. Levantando e registrando vulnerabilidades 
quanto à saúde sexual, dependência química, saúde 
bucal, auditiva e visual. 

1 Agente de saúde e/ou 
FUNASA 

Visitar as famílias dos escolares e Registrar respostas 
de um questionário sobre as situações de 
vulnerabilidades sócio-institucionais 

1 Agente do Conselho 
tutelar 

Palestrar, orientar e esclarecer para as famílias e 
escolares, sobre a co-responsabilidade dos dispositivos 
legais relacionados na proteção à saúde de crianças e 
adolescentes previstos no ECA 

1 Gestor-Assistente 
Social / Coordenação 
municipal do PETI  

Organizar os dados para futuros planejamentos e 
elaborações de ações, buscar parcerias para executar 
as ações, articular interesses intersetoriais, organizar 
cursos de formação continuada, ampliar momentos de 
reflexões e de envolvimento do sujeito escolar, reunir 
equipe multiprofissional para elaborar propostas e 
ações educativas que respeitem as vozes e os dados 
mapeados dos sujeitos escolares, família e 
comunidade.  
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2. FASES DA PROPOSTA 

 O projeto conta com duas fases. 

1ª fase: sondagem e mapeamento de desafios. Implica em conhecer os 

problemas relacionados aos agravos a saúde, no contexto dos sujeitos de 

escolas públicas do município de Cacaulândia. Aqui a participação ativa da 

população em fase de escolarização que envolve a ação específica da prática 

de atividades aquáticas, se configura como fundamental.  

 Desta forma, a fase inicial do projeto visa estimular a cultura de busca 

por direitos nos sujeitos-cidadãos através da estratégia de formação 

continuada de abordagem interdisciplinar e interprofissional respeitadoras 

das inter-relações entre sujeitos, ou seja, crianças, adolescentes, pais e 

profissionais que atuam no PETI. 

 A criação desses espaços e momentos de reflexões críticas que 

tenham preocupação com a saúde do escolar, (fórum, conferências, 

seminários, palestras) é favorecedora na capacitação de um sujeito que 

constrói e percebe coletivamente suas condições de vida e saúde , ao mesmo 

tempo em que persegue uma melhor qualidade de vida e de saúde local. 

  Os dados resultantes desta fase possibilitarão a construção coletiva de 

ações em promoção de saúde mais integradas, pois essa fase funcionará como 

uma fase diagnóstica da realidade para saber de demandas a partir dos 

enfrentamentos da realidade social dos sujeitos de Cacaulândia. 

 As demandas sócio-institucionais de saúde levantadas no projeto 

“EDUCASAÚDE” serão as diretrizes para implantação e implementação de 

melhorias das condições de vida e saúde dessa população, considerando o 

princípio da busca por uma maior integralidade no cuidado.  

 A sondagem da primeira fase (utilizando-se de ações educativas 

estratégicas que promovam saúde através da prática de atividades físicas 

aquáticas) colaborará para levantamento de demandas, que com contribuições 

dos demais profissionais da área de saúde, buscam um maior envolvimento de 

participação social favorecedor de uma construção coletiva na elaboração de 

ações para 2ª fase do projeto. 
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2ª fase: Nessa fase ocorrerá a realização da implantação e implementação do 

Núcleo de Saúde do Escolar. Essa fase consiste na operacionalização das 

ações planejadas e firmadas em acordos coletivos que se consubstanciarão na 

Carta de Saúde do Escolar do município de Cacaulândia.  

 No Núcleo de Saúde do Escolar, as estratégias de formação continuada, 

vulnerabilidades, intersubjetividade, intersetorialidade, interdisciplinaridade e 

inter-profissionalismo, bem como, contribuições de acadêmicos de 

universidades da região na construção coletiva (equipe multiprofissional, 

sujeitos escolares, família e comunidade) possibilitarão o enfrentamento dos 

desafios em saúde do escolar, dentro de uma metodologia embasada na ação-

reflexão para uma nova ação com perspectiva de desenvolver um sujeito 

cidadão que exerce sua cidadania.  

 Dentro do pensamento sobre a práxis da proposta apresentada no 

projeto “EDUCASAÚDE”, é de fundamental importância um planejamento que 

demonstre a maneira em que as ações de atividades físicas voltadas à 

promoção de saúde irão ser implantadas. Nesse sentido, serão construídos 

quadros a seguir de forma em que expressem um entendimento quanto à 

população alvo, tipo de modalidade de atividade física, horários, dias, eventos 

possíveis, quantidade de alunos por turma, recursos materiais e financeiros. 

Quadro 2. dias / horários de atendimento do projeto “EDUCASAÚDE” 

Alunos População Modalidade Dias Turma Horários 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natação  

 

 

Terça-feira 

T 1  T 2 
9:30-10:30  

 

 

10:30-11:30 

 

Quinta-feira 

T 1  T 2  

9:30-10:30  

 

10:30-11:30 

 

 

Sábado 

T1 

 

T 2 

9:00-10:00  

 

 

 

10:30- 11:30 
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Quadro 3. Descritivo das turmas do projeto “EDUCASAÚDE” 

 
 

 

 

 Os horários e dias poderão sofrer alterações para melhor viabilidade do 

projeto, desde que as partes constituintes e interessadas estejam em comum 

acordo.  

 Todos os participantes terão orientações médicas para a prática em 

questão oferecidas no PETI, será fornecido um laudo médico onde favoreça 

dados primeiros sobre o estado de saúde da criança e dos adolescentes que 

irá compor sua ficha individual com seu histórico e anamnese, bem como 

alterações morfofisiológicas futuras. 

 Todos os participantes irão adquirir vestimenta adequada para prática de 

atividade física (como touca, maiô ou calça lycra, sunga ou short de nylon) por 

meio do PETI e outras parcerias, bem como seu respectivo material de higiene 

pessoal, não sendo recomendável trocar toalhas, sabonetes e outros materiais. 

 

 Além destas fases serão realizadas atividades complementares, 

conforme descrito no quadro 4: 

 
 
 
 
 

Turma 1 

PETI 

15 Idade 

7 a 11 anos 

Natação  

Turma 2 

PETI 

15 Idade 

12 a 16 anos 

Natação  

TURMAS  QUANTIDADE DIVISOR MODALIDADE 
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 Quadro 4. Descritivo dos eventos previstos no projeto “EDUCASAÚDE”  
  EVENTOS MÊS PÚBLICO MODALIDADE ORGANIZAÇÃO 

Gincana de natação e 
resposta de 
questionário sobre 
vulnerabilidades 
individuais, sociais e 
institucionais para 
coleta de dados e 
mapeamento  

Maio/2011 

4º domingo 

PETI 

Turma1 e 2 

Natação  Prefeitura  

Parcerias: 
Performance/ 
AABB 

JOER-2011/natação  Junho/2011 

  

 

PETI 

Turma 2 

Natação  SEDUC 

JOER-2011 

Natação/Classificados 

Outubro/2011 

  

PETI 

Turma 2 

Natação  SEDUC 

Recreágua  Novembro 1º 
domingo 

Turma 1 e 2 Hidro, Baile, 
desfile, jogos, etc 

Prefeitura  

Parcerias: 
Performance/ 
AABB 

Palestras, 
dramatização (teatro), 
fóruns e seminários 
de ações educativas 
em saúde com 
presença e 
participação de 
acadêmicos da área 
de saúde  

Maio 

 Julho 
Novembro  

Turma 1 e 2 Ações 
educativas em 
saúde 

Prefeitura  

Universidade 

Parcerias: 
Performance/ 
AABB 

Avaliação das 
Atividades e 
mapeamento no 
quadro de sugestões 
com participação de 
acadêmicos da área 
de saúde 

Dezembro 

2º domingo 

PETI/  

Turmas  

1 e 2 

Atividades 
aquáticas e 
Ações 
educativas em 
saúde 

Prefeitura 

Universidade 

 
 
 
 A realização dos eventos que tem como entidade organizadora a 

Prefeitura Municipal de Cacaulândia estará condicionada à confirmação de 

espaços (via parceria da AABB) para gincana de natação, bem como, a 
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aquisição de recursos materiais extras para organização dos eventos e 

transporte dos alunos até o local do referido evento. A lista de materiais será 

repassada ao órgão organizador com antecedência mínima de um mês. 

 Os critérios de seleção dos alunos do PETI para participação nos 

eventos de competições de natação estarão condicionados não somente aos 

fatores de melhores rendimentos físicos, mas também a fatores como 

comportamento e freqüência nas aulas de natação.   

 

 A partir do conjunto de todas as ações desenvolvidas projeta-se investir 

em um processo de construção coletiva de desafios, possibilidades e 

demandas prioritárias (com participação social de diversos profissionais da 

área de saúde,  família e comunidade envolvida no processo). 

 Nesse processo, as parcerias e articulações com a comunidade, 

associações, instituições públicas e universidades, a busca por políticas 

públicas intersetoriais de promoção de saúde deverão ser apoios para a 

sustentação para ações levantadas coletivamente. 
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3. RECURSOS MATERIAIS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 

Para o desenvolvimento da proposta em foco são necessários os 

recursos discriminados no quadro a seguir: 

 

Quadro 5. Descritivo dos recursos materiais do projeto “EDUCASAÚDE”  

UNIDADE DESCRIÇÃO PERÍODO DE USO VALOR UNITÁRIO VALOR 
TOTAL 

BALDE DE 
10 KG  

Cloro HTH granulado 2 MESES R$120,00 R$120,00 

4 KG  BARRILHA 2 MESES R$10,00 R$40,00 

3 KG SULFATO 2 MESES R$10,00 R$30,00 

5 LITROS  CLARIFICANTE 2 MESES R$9,00 R$45,00 

15  Pranchas de natação Um ano R$10,00 R$150,00 

15 Macarrões de natação Um ano R$12,00 R$180,00 

01  Cronômetro  Dois anos R$30,00 R$30,00 

60 Toucas nylon Dois anos R$5,00 R$300,00 

60 Camisetas  Dois anos  R$15,00 R$900,00 

01 Esfignomanômetro  3 anos R$270,00 R$270,00 

01 Data show  5 anos R$2.000,00 R$2.000,00 

01  Telão 2 anos R$300,00 R$300,00 

01 Cx de som amplificado 5 anos R$429,00 R$429,00 

2 Microfones sem fio 5 anos R$20,00 R$40,00 

1 Microfone auricular 5 anos R$800,00 R$800,00 

1 Filmadora  5 anos R$1.000,00 R$1.000,00 

2 Bolas de vôlei Um ano R$70,00 R$140,00 

10 Bolas de borracha 
coloridas nº 8 

Um ano R$10,00 R$10,00 

TOTAL GERAL R$6.784,00 

Investimento inicial com materiais previstos: R$6.784,00  

Investimento bimestral com materiais: R$235,00 
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

 O PROJETO “EDUCASAÚDE: das demandas sociais em saúde para 

construção coletiva da integralidade em saúde” será acompanhado por um 

processo de avaliação permanente. 

 Na 1ª fase do projeto a avaliação será Diagnóstico-comunitário com 

questionários de vulnerabilidades (individual e sócio-institucional). (BECKER, 

D. et al., 2004). Este diagnóstico abrange três níveis: políticas públicas 

(reforçadoras da participação da comunidade escolar identificando também o 

grau de envolvimento dos atores sociais); impactos das ações locais realizadas 

no desenvolvimento das habilidades individuais de práticas conducentes a 

saúde e atendimento das demandas locais pelos serviços do Sistema Único de 

Saúde. 

 Na 2ª fase do projeto a avaliação será do tipo formativa para refletir 

criticamente sobre as ações realizadas durante o processo de intervenção 

(podendo ser realizadas durante as ações educativas estratégicas de formação 

continuada) que forma os atores sociais envolvidos na saúde do escolar 

(comunidade, sujeitos escolares, família, profissionais de saúde e educação).  

 Ao final da 2ª fase será realizada a mesma avaliação da 1ª fase, ou seja, 

a avaliação diagnóstico-comunitário.   

 O retorno da estratégia de avaliação do tipo diagnóstico-comunitário no 

final da 2ª fase, se justifica pelo fato de ser uma possibilidade reveladora na 

identificação de novos desafios, sendo também, retroalimentadora de ações 

educativas em promoção de saúde cada vez mais efetivas e integradoras. 

Dessa forma, a comparação com os dados obtidos na 1ª fase, será uma 

estratégia de análise avaliativa dos impactos das ações desenvolvidas.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

1. Abranger 30 crianças e adolescentes do grupo PETI (em fase de 

escolarização) que trazem em seu escopo cotidiano um quadro de 

vulnerabilidades individuais e sócio-institucionais;  

2. Implantação e implementação de um núcleo que se preocupe com a 

saúde do escolar;  

3. Desenvolver estratégias de articulações com a comunidade, 

associações, instituições públicas e universidades; 

4. Criar mecanismos de sustentabilidade do Programa “EDUCASAÚDE”. 
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ANEXO 8.1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 8.2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: “Estratégias e Ações Educacionais do Projeto ‘Saúde do Escolar’ da 
Secretaria de Educação do Estado de Rondônia” 

 
As informações desde documento estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação 
voluntária neste estudo, cujo objetivo é estudar as ações educativas em promoção de saúde 
propostas para a rede estadual de ensino do estado de Rondônia, no contexto do Programa de 
Apoio ao Educando (PAE). 

O estudo constará de uma pesquisa nos documentos referentes ao planejamento e 
desenvolvimento das diversas ações do PAE, sendo solicitados, quando necessários, 
esclarecimentos junto aos responsáveis pela elaboração do material de análise. 
Não há riscos ou desconfortos para os participantes, inexistindo igualmente benefícios diretos 
para os mesmos.  Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador 
é Edson Fernandes Cardoso da Silva, sendo seu orientador o Prof. Dr. José Antonio Maia de 
Almeida, que podem ser encontrados no endereço: Rua Borges Lagoa, 1341, Vila Clementino, 
São Paulo, SP, telefone (11) 5549-0130.  Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 
Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br 
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 
As informações obtidas serão analisadas sob sigilo de pesquisa. 
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação.  
O pesquisador compromete-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “Estratégias e Ações Educacionais do Projeto ‘Saúde do 
Escolar’ da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia”  
Eu discuti com o pesquisador Edson Fernandes Cardoso da Silva sobre a minha decisão em 
participar neste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem ou 
prejuízo. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal       Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 
Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação 
neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO 8.3 – PROTOCOLO DE COLETA DOS DOCUMENTOS 

Codificação  Elaboração  Divulgação  Obtenção  

    

Título:  

 

Natureza: 

 

Localização: 

 

Órgãos responsáveis pela elaboração:  Público Alvo: 

 

Objetivo(s): 

 

Observações no momento da coleta de dados: 
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ANEXO 8.4 - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Fale sobre...... 

...desenvolvimento da trajetória profissional; 

...sua inserção nos órgãos gestores locais; 

...critérios para seleção das ações em promoção de saúde no Projeto “Saúde 

do Escolar” dentro da Sub gerência do PAE; 

...critérios de seleção de estratégias de ensino-aprendizagem para implementar 

ações em promoção de saúde no Projeto “Saúde do Escolar” dentro da Sub 

gerência do PAE; 

... objetivos e metas que se espera concretizar no Projeto “Saúde do Escolar” 

dentro da Sub gerência do PAE; 

...avaliação sobre as estratégias de ensino-aprendizagem e as ações em 

promoção de saúde no Projeto “Saúde do Escolar” dentro da Sub gerência do 

PAE; 

...concepção pessoal das ações educativas em promoção de saúde no ensino 

público no Projeto “Saúde do Escolar” dentro da Sub gerência do PAE; 

...experiências bem sucedidas e mal sucedidas no Projeto “Saúde do Escolar” 

dentro da Sub gerência do PAE; 

...pontos facilitadores na implementação de ações no Projeto “Saúde do 

Escolar” dentro da Sub gerência do PAE; 

...pontos dificultadores na implementação de ações no Projeto “Saúde do 

Escolar” dentro da Sub gerência do PAE; 

...sugestões que otimizariam esse processo de estratégias e ações realizadas 

no Projeto “Saúde do Escolar” dentro da Sub gerência do PAE 
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ANEXO 8.5 - QUADRO ILUSTRATIVO UNIDADES DE CONTEXTO-UC / 
UNIDADES DE REGISTRO-UR / CATEGORIAS-C 

 
 

Concepção de Educação - Documento Federal do Projeto Diretrizes 
(DFPD 1) 
 

Objetivo: Identificar Unidades de contexto e de registro presentes no Documento Federal do 

Projeto Diretrizes (DFPD 1) no eixo temático  de Concepção de Educação. 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

O fortalecimento e a valorização das práticas no 
campo da  promoção dos direitos sexuais e direitos 
reprodutivos e da prevenção das DST/HIV/aids, 
realizadas ao longo desses vinte anos de 
enfrentamento da epidemia da aids em nosso país, é, 
enquanto experiência acumulada, fundamental para a 
configuração do projeto em cada estado e município 
do País. O êxito das ações e a consolidação de 
políticas públicas de prevenção de doenças e agravos 
e a promoção à saúde nas escolas, em processo 
planejado e participativo, dependem do compromisso 
de gestores, profissionais de saúde e educação e da 
participação ativa dos estudantes e de toda 
comunidade escolar, resgatando-se a história e as 
singularidades da realidade local. (DFPD/1, p. 7) 
 

 
compromisso de gestores, 
profissionais de saúde e educação 
e da participação ativa dos 
estudantes e de toda comunidade 
escolar, resgatando-se a história e 
as singularidades da realidade 
local. (DFPD/1, p. 7) 

Processo de 
inter-relação 
entre sujeitos 
 

 

Elementos da saúde e da educação estão presentes 
durante todo o desenvolvimento humano de maneira 
muito expressiva. São importantes no desenvolvimento 
biopsicossocial e na formação dos sujeitos sociais e 
políticos. As ações setoriais nesses campos têm mútuas 
repercussões e, assim sendo, a construção de políticas 
públicas integradas é condição indispensável para atualizar 
e renovar, de forma permanente, os significados 
fundamentais da educação e da saúde. (DFPD/1, p. 10) 

São importantes no 
desenvolvimento biopsicossocial e 
na formação dos sujeitos sociais e 
políticos (DFPD/1, p. 10) 

Processo de 
formação 
integral 

 
 

 

 

 

 


