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“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 

 Pessoas transformam o mundo.” 
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RESUMO 

 

 

Trata-se de um estudo sobre a prática educativa em saúde desenvolvida por professores com 

estudantes da turma de sexto (6º ano) da Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, Niterói, Rio 

de Janeiro. A Educação em Saúde deve ser compreendida como atividade principal na promoção da 

saúde para desenvolver autonomia, responsabilidade, prática social crítica e transformadora. O 

objetivo geral da pesquisa foi conhecer a prática educativa em saúde desenvolvida pelos docentes 

com a turma de 6º ano da Escola Municipal Antinéia Silveira Miranda – Niterói, Rio de Janeiro. Os 

objetivos específicos foram analisar a prática educativa em saúde que vem sendo desenvolvida por 

professores na turma de 6º ano desta escola e discutir a concepção dos educandos sobre saúde, suas 

demandas sobre essa temática e como gostariam de aprender tais conteúdos. Estudo de natureza 

qualitativa, do tipo estudo de caso, exploratório, com abordagem participativa. Os participantes 

foram 24 estudantes e 12 professores da turma de 6º ano do ensino fundamental desta escola. A 

técnica de coleta de dados utilizada com os professores foi uma adaptação do Mapa Falante. A coleta 

de dados com os educandos foi a técnica do World Café. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética e 

Pesquisa do HUAP sob o número CAAE: 37709414.8.0000.5243/2016. Os achados foram 

analisados sob a luz do teórico Paulo Freire, por meio da análise de conteúdo do tipo temática. 

Foram construídas duas categorias: “A prática educativa em saúde: uma polarização entre o 

dialógico e o tradicional” e “A dualidade nas concepções e demandas dos educandos”. Percebeu-se 

que a concepção sobre saúde dos estudantes é indefinida, sendo entendida como prevenção de 

doença, com foco higienista. As vertentes educacionais utilizadas na prática da educação em saúde 

se imbricam e se alternam, ora progressista, ora tradicional. As principais demandas dos educandos 

sobre saúde estão relacionadas ao desenvolvimento do corpo, o meio ambiente e a higiene. Os 

estudantes sugeriram práticas educativas em saúde lúdicas e participativas. Entretanto, os 

professores, referiram que quando as realizam, os educandos não as reconhecem como forma de 

aprendizagem. Tendo em vista que se trata de uma pesquisa com abordagem participativa, ao final 

houve a preocupação da devolutiva dos achados. Concluiu-se que são necessárias reorientações na 

prática educativa em saúde desenvolvida no ambiente escolar. Isso implica na reorientação de 

fazeres ou práticas dos professores e dos educandos. Além disso, lidar com outras estratégias de 

ensino é desafiador, mas necessário no processo de ensinagem. 

 

Descritores: Saúde Escolar. Educação em Saúde. Promoção da Saúde. Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

This is a study about the educational practice in health developed by teachers with students of the 

sixth grade (6th grade) of the Antineia Silveira Miranda Municipal School, Niterói, Rio de Janeiro. 

Health Education should be understood as the main activity in the promotion of health to develop 

autonomy, responsibility, critical and transformative social practice. The general objective of the 

research was to know the educational practice in health developed by the teachers with the 6th grade 

class of the Antinéia Silveira Miranda Municipal School - Niterói, Rio de Janeiro. The specific 

objectives were to analyze the educational practice in health that has been developed by teachers in 

the 6th grade class of this school and to discuss the conception of the students about health, their 

demands on this theme and how they would like to learn such contents. A qualitative study, of the 

case study type, exploratory, with a participatory approach. The participants were 24 students and 12 

teachers from the 6th grade class of this school. The data collection technique used with the teachers 

was an adaptation of the Talking Map. Data collection with the students was the World Café 

technique. The study was approved by the Ethics and Research Committee of HUAP under the 

number CAAE: 37709414.8.0000.5243 / 2016. The findings were analyzed under the light of 

theorist Paulo Freire, through content analysis of the thematic type. Two categories were 

constructed: "The educational practice in health: a polarization between the dialogical and the 

traditional" and "The duality in conceptions and demands of the students". It was noticed that the 

conception about the health of the students is undefined, being understood as prevention of disease, 

with a hygienist focus. The educational aspects used in the practice of health education are 

imbricated and alternate, sometimes progressive, sometimes traditional. The main demands of the 

students on health are related to the development of the body, the environment and hygiene. The 

students suggested playful and participatory educational health practices. However, teachers said 

that when they do it, learners do not recognize them as a way of learning. Considering that this is a 

research with a participatory approach, at the end there was the concern of returning the findings. It 

was concluded that reorientations are necessary in the educational practice in health developed in the 

school environment. This implies a reorientation of practices of teachers and learners. In addition, 

dealing with other teaching strategies is challenging but necessary in the teaching and learning 

process. 

 

Keywords: School Health. Health Education. Health Promotion. Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo em tela tem como objeto a prática educativa em saúde desenvolvida por professores 

com estudantes da turma de 6º (sexto) ano da Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, Niterói, 

Rio de Janeiro.  

Nas últimas décadas, a percepção dos países sobre a saúde escolar vem se modificando, o que 

tem propiciado uma relação de parceria entre o setor de Educação e da Saúde. Além disso, os 

resultados de vários estudos indicam que a educação em saúde, baseada no modelo médico 

tradicional e focalizada no controle e na prevenção de doenças, é pouco efetiva para estabelecer 

reorientação de atitudes e opções mais saudáveis de vida que minimizem as situações de risco à 

saúde de crianças e adolescentes (BRASIL, 2006, p. 35). 

Nesse contexto, a Educação em Saúde deve ser uma aprendizagem sobre saúde que envolva a 

capacidade permanente ou disposição para reflexão e comportamento crítico na saúde de cada 

sujeito. Deve ser compreendida como atividade principal na promoção da saúde, por meio de uma 

prática social crítica e transformadora, visando o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade das pessoas e comunidades com sua saúde (GUBERT  et al, 2009, p. 166). 

A comunidade escolar é um ambiente de cuidar em saúde viável na concretização de práticas 

de promoção da saúde. Tais práticas também contribuem na tomada de decisões favoráveis à saúde 

individual e coletiva, na criação de ambientes saudáveis e na consolidação de uma política 

intersetorial voltada para a qualidade de vida, pautada no respeito ao indivíduo e á comunidade, 

tendo como foco a construção de uma nova cultura em saúde (BALBINO, 2010, p. 33). 

Nesse sentido, a realização de práticas educativas em saúde na escola, torna-se possível e 

determinante nos processos de promoção em saúde, ao desencadear ações, promover discussões, 

estimular debates e apresentar perspectivas em relação aos processos de saúde e doença, além de 

fortificar as relações sociais entre os profissionais da educação e da saúde (RASCHE; SANTOS, 

2013, p.609). 

Para que a educação em saúde no ambiente escolar atenda à sua proposta, deve estar pautada 

na realidade e necessidades dos educandos, respeitando seus saberes construídos com a comunidade. 

Ensinar não é transferir conhecimento, precisa-se promover e respeitar a autonomia do ser educando, 

fomentando a reflexão crítica sobre a prática e o reconhecimento da identidade cultural. Para que o 

educador realize tal prática, deve possuir competência profissional e saber escutar (FREIRE, 2015a, 

p. 15). 
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Nesse contexto, pensando nas práticas educativas em saúde nas escolas, durante o Curso de 

Residência de Enfermagem em Saúde Coletiva realizado na Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), surgiu o interesse em 

desenvolver um estudo de revisão integrativa para conhecer as vertentes educacionais que têm 

orientado as práticas de promoção da saúde na escola, despertando o interesse da autora sobre esta 

temática. Além disso, a pesquisadora integra a Coordenação do Programa Saúde na Escola do 

Município de Niterói, na área técnica de saúde. A experiência nessa atividade mostrou a necessidade 

de conhecer como vem sendo desenvolvida a prática educativa em saúde nas escolas municipais.   

Nesse sentido, foi escolhida a Escola  

Antinéia Silveira Miranda, em Niterói, Rio de Janeiro, por ser uma das instituições pactuadas no 

Programa Saúde na Escola (PSE) do município de Niterói. A escola está localizada em um bairro de 

classe média baixa, em um território de fácil acesso. Além disso, a direção que vem demonstrando 

um olhar cuidadoso para as questões de saúde, um perfil de liderança que estimula a equipe e uma 

boa relação com a equipe de saúde do Programa Médico de Família (PMF) Caramujo, localizado nas 

proximidades. Essa equipe de PMF possui enfermeiros que realizam algumas ações nesta escola 

pactuada, porém ainda são ações pontuais e com foco técnico e higienista. 

 Assim, desenvolver um estudo focado na construção do conhecimento de forma 

participativa, justifica sua fundamentação teórica em Paulo Freire, e nas concepções de 

dialogicidade, emancipação, liberdade, autonomia, contextualização e compartilhamento. Tais 

conceitos fundamentarão a análise e discussão do estudo. Trata-se de um educador brasileiro, que 

defendeu a compreensão ético-crítico-política da educação, fomentando a conscientização da 

população, com o objetivo de formar cidadãos transformadores da ordem social, econômica e 

política (FREIRE, 2015a, p. 143). 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

    De modo geral, as práticas da educação em saúde desenvolvidas nas escolas se dão por meio 

de atividades pontuais, que não contemplam a atenção integral à saúde do escolar. Para mudança de 

tal realidade, as questões educativas necessitam ir ao encontro dos interesses dos educandos e 

educadores, discutindo práticas de saúde contextualizadas. Assim, a ação educativa contribuirá para 

uma construção coletiva que levará à promoção da saúde e prevenção de doenças (RASCHE; 

SANTOS, 2013, p.609; FIGUEIREDO; NETO; LEITE, 2010, p. 120). 
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O conhecimento das demandas educacionais favorece a utilização de estratégias de educação 

em saúde que levam em conta as necessidades e conhecimentos prévios do educando. A educação 

em saúde desenvolvida na vertente educacional progressista favorece não só a informação, mas 

também a reflexão, a crítica e consequentemente, a conscientização e reorientação de 

comportamentos.  

O estudo em tela é relevante e possui pertinência social uma vez que visa mudanças nas 

práticas de saúde e educação com vistas à melhorias na qualidade de vida dos envolvidos, 

beneficiando participantes, família e comunidade escolar. Além disso, a pesquisa visa estimular as 

práticas da educação em saúde nas escolas de forma participativa, contribuindo na prevenção de 

doenças e promoção da saúde.  

Destaca-se ainda que a presente investigação atende à Agenda Nacional de Prioridade de 

Pesquisa uma vez que a Saúde da Criança, no âmbito de estudos sobre promoção da saúde nas 

escolas é considerada como uma das prioridades (BRASIL, 2008a, p. 20, 42).  

Cientificamente, o estudo contribuirá para o aumento da bibliografia sobre o tema e poderá 

motivar o desenvolvimento de outras pesquisas. Além disso, trará contribuições para o Núcleo de 

Estudos em Fundamentos em Enfermagem (NEFE), fortalecendo a abordagem de pesquisa 

participativa, divulgando resultados, fomentando discussões e disseminando conhecimento junto a 

outros pesquisadores, por meio da publicação de artigos em periódicos da área nacional e 

internacional e com a apresentação de trabalhos em eventos científicos da área de saúde e educação. 

  A pesquisa contribuirá também para o ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão 

aprofundando a temática sobre a promoção da saúde na escola e motivando a inserção de estudantes 

e professores no ambiente escolar.  

Em relação a prática profissional a investigação fortalecerá outros ambientes de atuação da 

enfermeira e demais profissionais de saúde, articulando as unidades de saúde com as unidades 

educacionais e fortalecendo as relações entre professores e enfermeiras além de outros profissionais 

de saúde. 

Dessa forma, com vistas a identificar o estado da arte sobre a temática foi realizada uma 

revisão bibliográfica no ano de 2015, buscando conhecer as abordagens que tem orientado as 

práticas educativas de promoção da saúde nas escolas. A questão norteadora desse estudo foi: “Que 

vertentes educacionais têm orientado as práticas educativas de saúde escolar publicadas em 

periódicos científicos da área de saúde no período de 2005 a 2014?”  

A busca foi realizada nas bases de dados LILACS, SCIELO, MEDLINE e PUBMED e a 

coleta de dados deu-se por meio dos descritores, do tipo e natureza do estudo. Os descritores 
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utilizados foram: saúde da criança, saúde escolar, educação em saúde e promoção da saúde através 

de combinações e a utilização do operador booleano AND. 

Os critérios de inclusão utilizados na pesquisa foram artigos publicados em português, inglês 

e espanhol; artigos na íntegra; artigos que retratavam a temática sobre as práticas educativas em 

saúde na escola e artigos publicados e indexados nos bancos de dados pesquisados no período de 

2005 a 2014. Os critérios de exclusão foram publicações que se repetiram; artigos em outras línguas; 

artigos que não abordavam a referida temática; artigos que não estavam publicados na íntegra e que 

sua abordagem não contribuía para o conhecimento na área pretendida.  

Foram selecionados no total 15 (quinze) artigos que se enquadraram nos critérios de seleção, 

sendo: 5 (cinco) artigos do LILACS, 5 (cinco) artigos do SCIELO e 5 (cinco) artigos do PUBMED.  

Foi possível perceber o predomínio de estudos do tipo descritivo-exploratório. O tipo de estudo 

menos utilizado foi a pesquisa participante. Quanto à natureza dos estudos houve uma 

predominância de estudos qualitativos em relação aos estudos quantitativos e quanti-qualitativos.  

Após a leitura dos artigos, as informações foram organizadas e sumarizadas em um quadro, 

elaborado pelas autoras, contendo as principais informações dos estudos, tais como: título, autores, 

objetivo, a metodologia empregada, resultados e as principais conclusões de cada pesquisa.  

Em relação à capacitação dos professores para desenvolver as temáticas em saúde, um (01) 

artigo descreve que, quando os professores participantes do estudo foram questionados sobre sua 

preparação para trabalhar com o tema transversal ‘saúde’ dentro do ambiente escolar, 40% 

respondeu que não se sentiam prontos para o desenvolvimento desses conteúdos (FERNANDES; 

ROCHA; SOUZA; 2005, p.286).  

Outro achado revela a opinião dos educadores sobre a importância de trabalhar temas sobre 

saúde com os alunos. A maioria considera importante tendo em vista apenas a prevenção de doenças, 

deixando de lado a promoção da saúde e as demandas reais dos educandos. Além disso, a maioria 

dos professores não apresenta um discurso consistente sobre a importância da educação em saúde; 

expõe as ideias vagas, o que demonstra a necessidade de aprofundar a discussão nesse sentido 

(FERNANDES; ROCHA; SOUZA, 2005, p.285-289). 

Em relação ás vertentes e tendências pedagógicas utilizadas na educação em saúde 

destacaram-se 08 (oito) artigos.  Notou-se nas respostas dos docentes que, mesmo com a 

recomendação de que esses temas devem ser abordados de forma interdisciplinar e em todas as 

disciplinas, não há consenso quanto ao fato de todos os professores se responsabilizem pela sua 

inclusão nas diferentes disciplinas que lecionam. Os achados revelam a prevalência da concepção 

especialista, na qual o responsável pelas temáticas de educação em saúde seria apenas o professor de 

Ciências (SANTOS; BÓGUS, 2007, p. 130; LEONELLO; L’ABBATE, 2006, p. 154). 



 

19 

 

Após a análise dos estudos, se observou que muitos educadores não percebem a saúde como 

uma questão global, tendo uma concepção de trabalho/cuidado em saúde reduzido ao corpo 

biológico. Desse modo, perpetuam a visão higienista e de isolamento da própria instituição em 

relação aos outros “equipamentos” do contexto em que estão inseridos. Em geral, há uma tendência 

a pensarem a saúde de forma assistencialista e higienista, reduzida ao corpo biológico. As ações 

educativas são executadas de forma isolada e sem articulações que promovam a interação e o 

empoderamento de conhecimentos e habilidades (SANTOS; BÓGUS, 2007, p. 127).  

Tal fato reflete a reprodução do paradigma biomédico, de caráter assistencialista, que prioriza 

o indivíduo e a doença, em detrimento da integralidade e da promoção da saúde. 

Foi possível perceber, com a leitura dos artigos, que a prática educativa em saúde necessita 

de mudanças e aprimoramento no Programa de Saúde Escolar. Nesse contexto, ressalta-se que no 

município de Niterói, o PSE ainda está em fase de implementação, aprimoramento e expansão da 

proposta. Considera-se que o estudo em tela poderá subsidiar as diretrizes de implementação do PSE 

no Município de Niterói. 

Destaca-se que anualmente é realizada uma nova pactuação municipal entre a Secretaria 

Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde com o estabelecimento escolas e metas a 

serem contempladas ao longo do ano. Na vigência atual, o município de Niterói possui 20 (vinte) 

escolas pactuadas, 16 (dezesseis) municipais e 04 (quatro) estaduais. A escolha das escolas e creches 

segue a necessidade do município, porém existem algumas características prioritárias, como ter pelo 

menos 50% dos educandos matriculados pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família e estar localizada próxima a uma unidade de saúde da família. 

  A Escola Municipal, cenário deste estudo, atendendo às características de escolas 

prioritárias para participar do PSE, como por exemplo: está localizada próxima à um módulo de 

PMF e possuir crianças beneficiárias do bolsa família, encontra-se pactuada no PSE do município de 

Niterói desde 2014. Esse fato contribui para que algumas práticas de educação em saúde sejam 

desenvolvidas nessa escola. Porém, percebeu-se a necessidade de maior incentivo sobre a prática 

educativa em saúde nesse cenário.  

É essencial conhecer a realidade vivenciada pelos escolares, no intuito de gerar reflexões 

sobre a temática, promovendo a intersetorialidade entre a saúde e a educação. As experiências e 

vivências dos atores sociais neste ambiente são fundamentais para o desenvolvimento do processo de 

implementação do PSE, especialmente por meio de estratégias educativas ativas como oficinas, 

debates, construção de cartilhas e rodas de conversa. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Apesar dos avanços alcançados no âmbito teórico e prático da educação em saúde, se 

reconhece que a vertente educacional tradicional ainda se faz presente. A maioria das práticas de 

educação em saúde ainda se baseia na informação do conhecimento técnico e em mudanças de 

comportamento. Nessa visão, o saber a partir das experiências e vivências é pouco valorizado. A 

educação em saúde é um processo voltado para a reflexão crítica da realidade e com potencial 

transformador, que não deve limitar-se ao desenvolvimento de práticas isoladas, pontuais e 

descontextualizadas em busca por melhores condições de vida. 

Diante desse contexto, a problemática do estudo consiste em que no ambiente escolar ainda é 

predominante a transmissão de conhecimentos desarticulados da realidade social e da experiência de 

vida dos educandos.  Essa prática educativa ainda é desenvolvida de forma tradicional e pouco 

participativa. Os profissionais que atuam no ambiente escolar em sua maioria entendem a saúde na 

escola apenas como intervenções pontuais, mantendo assim a relação entre saúde e educação, 

fundamentada no modelo biomédico, no controle de doenças, realizando ações pouco eficazes. 

É necessária a utilização de estratégias participativas na educação em saúde desenvolvida nas 

escolas, que atendam as demandas dos educandos, para facilitar a implementação e garantir o 

sucesso na promoção da saúde escolar. No estudo em tela, com abordagem participativa, 

fundamentado teoricamente em Paulo Freire, considerou-se a participação de autores e atores sociais 

da pesquisa. Assim, o os temas sobre saúde buscaram atender aos participantes da pesquisa, ou seja, 

a partir da realidade e necessidades percebidas in loco na Escola Municipal Antineia Silveira 

Miranda, campo do agir investigativo-participativo.  

Práticas de educação em saúde contextualizas são imprescindíveis no ambiente escolar, visto 

que ações pontuais não têm atingido os objetivos planejados. Para tanto, é necessário que os 

profissionais valorizem conteúdos consonantes com as necessidades locais, pois assim a ação 

educativa poderá repercutir na realidade dos sujeitos (RASCHE; SANTOS, 2013, p.609; 

FIGUEIREDO; NETO; LEITE, 2010, p. 120). 

 As técnicas de enquadramento, formação de hábitos, repetição, transmissão de regras e 

imposição de castigos ainda não foram substituídas por práticas conscientes de reorientação de 

hábitos saudáveis. Continua-se sistematizando e produzindo regras, sem levar em consideração a 

interpretação do que os educandos têm dessas regras e pelas condições reais que encontram para 

vivenciá-las (LIRA, 2005, p. 32). 

Nesse contexto, Sabóia (2003, p. 84), afirma que as práticas de educação em saúde 

desenvolvidas no modelo tradicional, orientadas no controle e culpabilização dos indivíduos pelas 
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doenças e hábitos que possuem, não resolvem os problemas dos indivíduos e não contemplam os 

aspectos subjetivos dos seres humanos, como os sentimentos, desejos, relações com o meio ambiente 

e relações de poder.  

Franco, Silva e Daher (2011, p. 21), afirmam que a prática da educação em saúde quando 

apoiada no modelo biomédico e no propósito de modificação de comportamento pela razão, não leva 

em consideração aspectos culturais, sociais e subjetivos que envolvem o processo de saúde-doença. 

Dessa forma, reproduz o modelo de educação em saúde que apenas fornece informações sobre 

determinados assuntos, sem compreender como o sujeito cuida si mesmo. Portanto, apresenta-se 

como não suficiente na promoção da discussão, reflexão e construção do conhecimento em saúde. 

Portanto, é primordial o desenvolvimento do processo educativo, com foco na produção 

conjunta de saber, na transformação, e autonomia, onde a comunidade escolar torna-se central no 

processo educativo. Para Paulo Freire, o profissional deve respeitar a autonomia do educando, 

portanto, educar não significa ser autoritário e nem limitar a liberdade do educando. Ao contrário, é 

fundamental que o educando desenvolva e coloque em prática a sua autonomia (FREIRE, 2015a, p. 

58). 

  

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1- Como vem sendo desenvolvida a prática educativa em saúde por professores com a turma de 

6º (sexto) ano da Escola Municipal Antinéia Silveira Miranda – Niterói, Rio de Janeiro?  

2- Qual a concepção dos educandos sobre saúde? 

3-  O que e como gostariam de aprender sobre essa temática?  

 

 

1.4   OBJETIVOS 

 

1.4.1  OBJETIVO GERAL: 

 

Conhecer a prática educativa em saúde desenvolvida na turma de 6º (sexto) ano da Escola Municipal 

Antinéia Silveira Miranda – Niterói, Rio de Janeiro. 
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1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1- Analisar a prática educativa em saúde que vem sendo desenvolvida por professores na turma 

de 6º (sexto) ano da Escola Municipal Antinéia Silveira Miranda – Niterói, Rio de Janeiro. 

2- Discutir a concepção dos educandos sobre saúde, suas demandas sobre essa temática e como 

gostariam de aprender tais conteúdos.  
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL  

 

2.1 PRÁTICA EDUCATIVA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CONCEITOS E 

ASPECTOS HISTÓRICOS  

 

Prática educativa em saúde é toda atividade desenvolvida em conjunto com grupos sociais, 

derivados de conhecimento que compõem as áreas interdisciplinares da saúde e da educação.  

(ACIOLI, 2008, p. 117). As práticas educativas em saúde podem envolver trabalhos junto às 

famílias, grupos, usuários e trabalhadores da área de saúde. São práticas que circulam nos mais 

variados cotidianos, constituindo espaços de vivências e encontros com os outros sujeitos portadores 

de diferentes saberes, experiências, necessidades e de produção de subjetividades, de sentidos e 

significados que vão sendo construídos e desconstruídos (BAGNATO et al, 2009, p. 652) 

 As práticas educativas em saúde podem ser aplicadas tanto nas ações destinadas à 

população, denominadas de educação em saúde, quanto naquelas voltadas para os trabalhadores de 

saúde, intituladas de educação na saúde (FALKENBERG et al, 2014, p. 848). A educação em saúde 

possui perspectiva teórica orientada para a prática educativa e o trabalho social emancipatórios, 

almejando a promoção de autonomia, a formação da consciência critica e a cidadania participativa 

(FEIO, OLIVEIRA, 2015, p. 705). 

As práticas educativas em saúde pressupõem uma compreensão de educação como 

instrumento transformador, no sentido de construir sujeitos livres, que identificam seu poder e 

potencial para produzir saber e originar novos conhecimentos, por meio de diferentes espaços e 

diferentes saberes, conduzindo a ações que garantam melhoria na qualidade de vida (SABÓIA; 

VALENTE, 2010, p. 20).  

Para maior entendimento da educação, da saúde e de suas práticas, faz- se necessário um passeio 

nos aspectos históricos da educação em saúde. A educação em saúde surgiu em 1909 nos Estados 

Unidos da América (EUA), como uma estratégia de prevenção das doenças. Os pressupostos que 

nortearam essa proposta foram a prevenção dos problemas de saúde pelo esforço individual e pela 

adesão a hábitos corretos de vida, o entendimento de que a falta de informação leva aos problemas 

de saúde da população e que a educação deveria ser concebida como a transmissão de conteúdos 

neutros e descontextualizados, com instrumentos puramente médicos (ALVES; AERTS, 2011, p. 

321). 
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Desde a Idade Média, na Europa, já se acreditava na importância da educação em saúde e 

eram feitas recomendações alimentares e de higiene para que as pessoas vivessem mais. No séc. 

XVIII ocorreu uma divulgação de conhecimentos científicos a respeito de questões de higiene e 

saúde principalmente, por meio de publicações em livros e periódicos, que só atingiam as classes 

mais favorecidas. Naquela época e, muitas vezes ainda hoje, acreditava-se que apenas a divulgação 

de informações seria suficiente para provocar as mudanças pretendidas nos comportamentos dos 

seres humanos (PELICIONI; PELICIONI, 2007, p.321). 

Além disso, acreditava-se que a educação em saúde se fundamentava na perspectiva de 

responsabilizar os indivíduos pelos seus problemas de saúde, estando sua atenção voltada para a 

transmissão do conhecimento e a domesticação da população, de modo a seguir as regras impostas 

pelos trabalhadores da saúde e pelos grupos dominantes (ALVES; AERTS, 2011, p. 323). 

O caminho para a transição do modelo de polícia médica ao higienismo passa pelas 

mudanças que ocorreram nas sociedades francesa, inglesa e, “tardiamente”, na alemã (LUCCA, 

2016, p. 45). Dessa forma, o campo da educação e da saúde foi fortemente influenciado pelo 

higienismo. Este princípio doutrinário assumiu sua importância histórica no século XIX e início do 

século XX, onde uma série de investigações realizadas principalmente na Europa revelaram a 

influência de intermediários na transmissão de doenças. A chamada “era microbiana” ou 

“bacteriológica” enfatizava a concepção biológica da doença e foi marcada por uma educação 

controladora, baseada na teoria tradicional que explicava o surgimento das doenças de forma 

bastante simplista, associando a dita ignorância e descaso das pessoas (PELICIONI; PELICIONI, 

2007, p.321). 

No contexto de vigilância e policiamento das ações, instituía-se a higiene como a base das 

práticas educativas em saúde, sendo a educação em saúde o recurso tido como viável para auxiliar a 

transformação de hábitos familiares de higiene. Para os pensadores desse movimento, as pessoas 

eram fruto do meio em que viviam e a educação em saúde era a resposta governamental para a 

transformação desse meio (VIEIRA, 2007, p. 504). 

Vale destacar que, em fins do século XIX, a administração pública brasileira relacionava as 

ações saneadoras nas cidades com a incorporação de um modelo europeu de civilização e, 

associando a pobreza presente nas regiões à ocorrência de epidemias. As práticas sanitárias 

voltavam-se fundamentalmente para as áreas urbanas com prioridade de higienizar ruas e casas. 

(ACIOLI; DAVID; FARIA, 2012, p. 534). 

Ainda nesse período, “com o impulso dado nos EUA aos programas de higiene 

maternoinfantil, saúde escolar, controle da tuberculose e outros, os órgãos oficiais de saúde viram-se 

envolvidos em programas educativos e preocupados em instruir o público em questões de saúde com 
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distribuição ampla de impressos”. Além disso, percebia-se a importância do desenvolvimento da 

educação em saúde nas escolas (PELICIONI e PELICIONI, 2007, p.321). 

No Brasil, até o início do séc. XX, as preocupações do setor saúde centravam-se apenas nas 

situações de epidemia e, no campo da educação, restringia-se ao ensino de hábitos de higiene. 

Somente após a proclamação da República, aconteceu a incorporação dos modelos tecnológicos de 

saúde, os quais passaram a ser mais vinculados à situação econômica e política do país, assim como 

o desenvolvimento internacional capitalista (SABÓIA, 2003, p.56). 

A gestão do médico Oswaldo Cruz à frente dos serviços federais de saúde entre 1903 e 1909 

caracterizou o primeiro período do movimento sanitarista brasileiro. Nessa época, as práticas de 

saúde notadamente o saneamento urbano e combate às epidemias foram concentradas no Rio de 

Janeiro e em alguns portos. Ainda nessa fase, a “polícia sanitária” dedicava-se ao confinamento de 

enfermos em desinfectórios e à vacinação compulsória da população, relegando a educação a um 

segundo plano. No segundo período do movimento sanitarista, as práticas de saúde pública 

concentraram- se no saneamento rural para combate de doenças (BUSS; CARVALHO, 2009, p. 

2307). 

Em substituição à palavra “higiene”, surgiu nos EUA, em 1919, a expressão health education 

(“educação sanitária”). Contudo, a essência mantinha-se a da palavra antiga. Dois anos depois 

tiveram início os primeiros treinamentos para a preparação de educadores no campo da saúde. As 

idéias da educação sanitária foram trazidas dos EUA para São Paulo, porém ainda focava nos 

ensinamentos de higiene (PELICIONI; PELICIONI, 2007, p.322). 

A educação nesse período era vista como um processo individual de mudança de 

comportamento em que os fenômenos sociais responsáveis pelas barreiras à aprendizagem não eram 

considerados, e muito menos as raízes estruturais e socioeconômicas dos problemas de saúde. A 

prática profissional era conservadora e reprodutiva, traduzida em ações de higienização, 

normatização e domesticação (LEITE; PRADO; PERES, 2010, p. 34). 

 Portanto, a educação em saúde foi inserida nesse contexto histórico, como instrumento capaz 

de, isoladamente, ensinar as pessoas o que elas deveriam fazer para manter a saúde e evitar doenças. 

Assumindo assim, a questão sanitária, uma conotação mais clara de política intervencionista. Essa 

prática atendia as necessidades de produção e força de trabalho na época.  

Após a segunda guerra mundial, a educação em saúde ressurgiu com um novo discurso, 

devido o interesse econômico decorrente do incremento à produção da borracha na Amazônia, então 

passou-se a incentivar a educação em saúde como prática educativa em saúde como forma de 

diminuir os riscos das doenças e atrair trabalhadores para esta área (SABÓIA, 2003, p.56). 
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De 1945 em diante, com a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) surgiram novas 

discussões sobre o processo saúde-doença destacando-se o conceito de saúde como o estado de mais 

completo bem-estar e não simplesmente ausência de doença. Embora o conceito de bem-estar fosse 

amplo e pouco definido constituiu-se em um avanço para o processo de transformação da educação 

sanitária (BUSS; CARVALHO, 2009, p. 2306). 

A mudança de nomenclatura de “educação sanitária” para “educação em saúde” diz respeito 

a mudanças nos paradigmas vigentes na prática educativa à época. A educação sanitária baseava-se 

na concepção de que o indivíduo tinha que aprender a cuidar de sua saúde, vista como ausência de 

doença. A educação era entendida como um repasse de conhecimentos de saúde seguindo a 

educação tradicional e a educação “bancária” (denominação dada pelo educador Paulo Freire). Essa 

transmissão de conhecimentos, de idéias selecionadas organizadas logicamente dá ênfase aos 

modelos, privilegia a especialidade e o professor (PELICIONI; PELICIONI, 2007, p.324). 

A educação em saúde, por sua vez, baseia-se na concepção de que o indivíduo aprende a 

cuidar de sua saúde, que é resultante de múltiplos fatores intervenientes no processo saúde-doença, a 

partir do referencial coletivo de conhecimento de sua realidade. A educação deve ser crítica, 

problematizadora da realidade, um processo compartilhado, reflexivo, construído a partir de ações 

conjuntas como planejamento participativo, trabalho em grupo e pesquisas (PELICIONI e 

PELICIONI, 2007, p.324). 

A partir da década de 50, novas idéias foram introduzidas nas discussões e propostas de 

educação em saúde. Sob influência americana, passou-se a destacar, no cenário nacional, a 

importância da organização da comunidade, da participação e integração dos setores. A educação em 

saúde passou a fazer parte das estratégias governamentais para a conscientização da clientela em 

relação ao binômio saúde-doença, com ênfase à promoção, proteção, recuperação da saúde 

(SABÓIA, 2003, p.56). 

Para Leite, Prado e Peres (2010, p. 82) a educação em saúde consiste em proporcionar à 

população os conhecimentos e as destrezas necessárias para a promoção e proteção de sua saúde 

individual, da saúde de sua família e de sua comunidade por meio do desenvolvimento de 

capacidades e habilidades para que as pessoas participem ativamente na definição de suas 

necessidades, consigam negociar e implantar suas propostas para a obtenção das metas de saúde. 

Educação em saúde pode ser conceituada como o somatório de todas as influências que 

determinam conhecimentos, crenças e comportamentos relacionados à promoção, manutenção e 

restabelecimento da saúde nos indivíduos e comunidades. Pressupõe que todos os indivíduos recebem 

educação em saúde de várias formas ao longo da vida seja na educação formal, nas escolas seja na 

informal, com a família ou mesmo na comunidade (PEDROSO; BRITO, 2014, p. 37). 
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A palavra educação origina-se do vocábulo latino “edurece”, que significa “conduzir para 

fora”, portanto, impulsiona um processo educativo que deverá ocorrer “de dentro para fora”, no 

sentido de prover situações e experiências que estimulem as potencialidades humanas (OHARA, 

SAITO, 2014, p.461). 

Na visão de Paulo Freire, as pessoas possuem conhecimentos diferentes e a educação se 

efetiva sempre por meio de uma relação de troca, envolvendo juntamente um processo de 

transformação dos sujeitos, que aos se transformarem, modificam os seus pares. 

Em setembro de 1978, realizou-se em Alma-Ata, na antiga União Soviética, a Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, dando origem a declaração de Alma-Ata. Uma das 

conclusões desse evento foi o entendimento da necessidade da comunidade desenvolver iniciativas 

para proteger e promover a saúde de todos os povos do mundo. Apontando a atenção primária em 

saúde como estratégia de mudança do modelo assistencial vigente (BRASIL, 2002, p. 19). 

Diante das novas idéias que surgiram em Alma-Ata, conferiu-se destaque à saúde como 

componente central do desenvolvimento humano, iniciaram-se as discussões em torno do 

Movimento da Promoção da Saúde, como “um processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria das suas qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse 

processo” (BRASIL, 2002, p. 19).  

Portanto, foi proposto basear-se em tecnologias práticas, fundamentadas cientificamente e 

socialmente aceitáveis, colocada ao alcance de todos, mediante sua plena participação e a um custo 

que a comunidade e o país possam manter. E a educação em saúde foi uma das atividades incluídas 

como essenciais. 

Na década de 1980, a OMS passou a propagar uma maior amplitude conceitual à saúde 

considerando a importância de determinantes e condicionantes econômicos, sociais, ambientais e 

culturais. A saúde passou a ser vista como um direito humano fundamental, como conceito positivo 

que considera recursos pessoais e sociais, bem como as capacidades físicas. Com a redemocratização 

do país, a sociedade civil organizada representada por profissionais de saúde, docentes de 

Universidades, participantes de movimentos sociais, entre outros, se articularam em torno da 

Reforma Sanitária Brasileira e suas discussões que floresceram VIIIª Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 1986, considerada como um marco histórico na política de saúde brasileira, pois 

se conseguiu avanços significativos em direção às propostas de democratização da saúde, modelo de 

atenção à saúde integral denominado “Promoção da Saúde”, considerado um novo paradigma para a 

saúde pública (PELICIONI; PELICIONI, 2007, p.322).  

De acordo com a Carta de Ottawa, produto da I Conferência Internacional de Promoção da 

Saúde realizada em 1986, no Canadá, a Promoção da Saúde é o processo de capacitação e de 
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fortalecimento (empowerment) das populações para melhorar suas condições de saúde, aumentar o 

seu controle sobre as mesmas e melhorar os fatores determinantes e condicionantes da saúde. Propõe 

cinco estratégias de ação consideradas prioritárias ou campos de atuação: o estabelecimento de 

políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis à saúde, o empowerment e 

fortalecimento das ações comunitárias, o desenvolvimento de habilidades pessoais, e a reorientação 

dos serviços de saúde. (BRASIL, 2002, p. 19). Portanto, tem-se a Promoção da Saúde como 

responsabilidade não exclusiva do setor saúde, mas cabe o envolvimento de uma combinação de 

setores, atores sociais, políticos, educacionais, econômicos e culturais (OHARA, SAITO, 2014, 

p.460). 

O empowerment, em português empoderamento, possibilita aos indivíduos, de forma 

particular e coletiva, um aprendizado que os capacita a viverem todas as etapas de vida, lidando com 

restrições impostas pelas enfermidades eventuais (FONSECA et al, 2015, p. 755). 

Esse movimento deu origem ao capítulo da Saúde na Constituição Brasileira de 1988 que 

instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo a saúde como um direito de todos e um 

dever do Estado, resultante das condições de vida e trabalho.  Pela primeira vez se dá ênfase aos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde (AGUIAR, 2015, p.43). 

O referencial traçado nesses eventos evidenciou que a Promoção da Saúde pode ser 

viabilizada pela Educação em Saúde, processo político de formação para a cidadania ativa, para a 

ação transformadora da realidade social e busca da melhoria da qualidade de vida. Deve-se preparar 

cada indivíduo para assumir o controle e a responsabilidade sobre a sua própria saúde e sobre a 

saúde da comunidade, preparar para o empowerment, para a participação, para a tomada de decisões, 

para o controle social, para exigir direitos, para atuar sobre os fatores determinantes e condicionantes 

da sua saúde e qualidade de vida (PELICIONI; PELICIONI, 2007, p.325).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, já em 1991, a educação em saúde era 

entendida como um processo de ação social e experiências de aprendizagem planejadas voltadas à 

capacitação das pessoas para que adquiram controle sobre os determinantes de saúde, o 

comportamento em saúde e as condições sociais que afetam seu próprio estado de saúde e dos outros 

(OHARA, SAITO, 2014, p.461). 

A promoção da saúde aponta para a transformação dos processos individuais de tomada de 

decisão para que sejam favoráveis à qualidade de vida e à saúde e orienta-se ao conjunto de ações e 

decisões coletivas que possam favorecer a saúde e a melhoria das condições de bem-estar. 

Apresentando-se como uma estratégia de mediação entre as pessoas e seu ambiente, combinando 

escolhas individuais com responsabilidade social pela saúde (CZERESNIA; FREITAS, 2003, p. 33). 
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Nesse contexto, o ambiente educacional é imprescindível para a promoção da saúde, pois 

possibilita que os indivíduos e grupos sociais ampliem seus conhecimentos a respeito dos 

determinantes e condicionantes de vida e podendo assumir o controle sobre eles com uma decisão 

crítica e reflexiva. 

Cabe ressaltar que a importância da educação para a promoção da saúde é inegável e tem sido 

reconhecida através dos tempos por diferentes autores como fator imprescindível para a melhoria da 

qualidade de vida. A Educação em Saúde tangencia o trabalho, mas não é o foco, e sim a promoção 

da saúde. Essas discussões teórico-prática-política são interligadas, dialogando a todo tempo. 

Dessa forma, a promoção da saúde reforça o conceito de determinação social da saúde, 

contudo voltada para atuar favoravelmente na qualidade de vida das pessoas, para tal, ações 

intersetoriais e intrassetoriais são imprescindíveis. Por meio delas é possível ampliar a educação em 

saúde para mudança das condições de vida da população, assim as estratégias da promoção da saúde 

são capazes de promover a autonomia e os processos políticos e sociais, que por meio deles levar à 

transformação das práticas em saúde em direção dos princípios do SUS (HEIDEMANN; WOSNY; 

BOEHS, 2014, p. 3555). 

As práticas de saúde decorrem de experiências contínuas de ensino-aprendizagem e acabam 

influenciando as decisões a serem tomadas ao longo da existência dos indivíduos, podendo 

contribuir para diminuir, manter ou elevar o seu nível de saúde. A abordagem educativa deveria, 

portanto, estar presente em todas as práticas para promover a saúde passando a fazer parte do 

cotidiano das pessoas de forma a atender suas reais necessidades. 

Tomando como ponto de partida o saber gerado nas situações vivenciadas no dia-a-dia, deve-

se procurar atender aos interesses dos sujeitos, os quais pertencem a contextos diferentes. Stotz 

(2007, p. 57), pontua em seu estudo, diferentes enfoques da educação e saúde, considerando as 

experiências e saberes das pessoas em seu contexto de moradia, trabalho, gênero, raça e etnia, 

educando-se na ação desenvolvida. 

A visão integral de saúde apresentada pela proposta da política de promoção da saúde em 

contraposição ao modelo biomédico pressupõe que “todos os sistemas e estruturas que regem as 

condições sociais e econômicas, assim como as condições do ambiente físico, devem ser 

considerados quanto ao seu impacto nas condições de saúde e na qualidade de vida dos indivíduos e 

da coletividade”. É também consequência das ações desenvolvidas por outros, ressaltando a 

importância da intersetorialidade das medidas enfatizando a necessidade da participação social, o 

fortalecimento do poder local e das comunidades, e o estabelecimento de parcerias entre setores 

governamentais as quais nortearão a formulação e implementação de planos, programas e projetos 

para a sua operacionalização (BRASIL, 2002, p. 22). 
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Dessa forma, a educação em saúde pretende ir muito além do que simplesmente informar ou 

tentar mudar comportamentos. Tem por objetivos preparar indivíduos para o exercício da cidadania 

plena, criar condições para que se organizem na luta pela conquista e implementação de seus 

direitos, para que se tornem aptos a cumprir seus deveres visando a obtenção do bem comum e a 

melhoria da qualidade de vida para todos, mas, principalmente, possibilitar que esses atores se 

tornem capazes de transformar a sociedade como sujeitos da história, como propõe a teoria freireana.  

A prática educativa em saúde como um caminho integrador do cuidar constitui um espaço de 

reflexão-ação, fundado em saberes técnico-científicos e populares, culturalmente significativos para 

o exercício democrático, capaz de provocar mudanças individuais e prontidão para atuar na família e 

na comunidade, interferindo no controle e na implementação de políticas públicas, contribuindo para 

a transformação social (MACHADO, 2007, p. 340). 

 

 

2.2 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E A EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A educação em saúde está diretamente relacionada com as vertentes educacionais, resultando 

num movimento de interação e dialogicidade entre as duas principais tendências pedagógicas 

(pedagogia liberal e pedagogia progressista) e as duas abordagens comumente aplicadas na educação 

em saúde (educação sanitária ou tradicional e a educação em saúde/ dialógica).  

Para Libâneo (2014, p.22), a primeira vertente pedagógica é denominada de pedagogia 

liberal, a qual entende a educação como instrumento de equalização social, onde a sociedade é 

considerada como um desvio a ser corrigido. A escola, nesse contexto, teria a função de formar 

indivíduos para desempenhar determinados papéis sociais, coerentes com suas aptidões. Destacam-

se nessa vertente a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada e a pedagogia tecnicista.  

A pedagogia tradicional caracteriza-se pela aprendizagem centrada no professor, o qual 

transmite seus conteúdos através de regras impostas. Sendo assim, o aluno é educado para atingir, de 

forma individualizada, sua realização como pessoa. Os conteúdos, os procedimentos didáticos e a 

relação professor-aluno não estão relacionados com o cotidiano do aluno, nem com as suas 

realidades de vida, no contexto extraescolar (LIBÂNEO, 2014, p. 22). 

Em suas interpretações, Libâneo (2014, p. 64), relata que alguns pensadores criticam a visão 

tradicional do ensino em que, primeiro, elege-se o conteúdo, em seguida o compreende e, no final, 

se fazem os exercícios, dentro de uma visão linear. Ele propõe uma concepção de ensino-

aprendizagem em que os conhecimentos sejam integrados no projeto do sujeito que aprende, o qual 

formará suas próprias representações do objeto de conhecimento. 
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A chamada escola ou pedagogia tradicional se fez presente no contexto escolar, de modo 

predominante, até o fim do século XIX. Este modelo de ensino, que ainda hoje é predominante no 

Brasil, caracteriza-se pela exposição dos conteúdos de forma verbal pelo professor, que é autoridade 

máxima, bem como a memorização através da repetição e o aluno deve se empenhar para atingir 

êxito pelo próprio esforço. A educação é entendida como processo externo. Neste contexto, 

prevalece a transmissão de conhecimento, sendo a escola centrada numa formação moral e 

intelectual (SILVA, 2012a, p.2). 

Paulo Freire (2015b, p. 81), em sua conhecida obra intitulada Pedagogia do Oprimido, 

denomina essa vertente educacional como Educação Bancária, que ocorre com a imposição do 

conhecimento realizada pelo professor sobre o aluno, ou seja, uma ação de depósito deste 

conhecimento nos alunos. 

Na Pedagogia Renovada ou Escola Nova, a educação é entendida como um processo interno, 

que se origina nas necessidades e interesses dos alunos, definidos como o centro do processo 

educativo. O desenvolvimento dos educandos é considerado como necessário para a adaptação 

individual e contribuição democrática ao meio social. Essa tendência valoriza a autoeducação, a 

descoberta e o aprender, com apoio do professor (LIBÂNEO, 2014, p. 26).  

Na história da educação ocorreram momentos em que a importância do aprender predominou 

sobre o ensinar. O momento inicial deste predomínio dou-se com Rousseau, no século XVIII, para, 

em seguida, ser amplamente desenvolvido pelo movimento da Escola Nova, no século XX 

(RODRIGUES; MOURA; TESTA, 2011). 

A Escola Nova no Brasil surgiu vinculada à necessidade de expandir o ensino elementar, de 

superar a escola tradicional diante das exigências do mundo moderno. No final do século XIX se 

iniciava o escolanovismo, que já no século XX, por meio do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, publicado em 1932, representou um dos mais significativos e propositivos movimentos 

nacionais em prol da implantação do sistema de educação pública (SILVA, 2012a, p. 3). 

Na Tendência liberal tecnicista, a escola é considerada como modeladora do comportamento 

humano, a partir da utilização de determinadas técnicas, cuja finalidade é organizar o processo de 

aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, para que os indivíduos integrem- se à 

sociedade. Os conteúdos programáticos são repassados através de manuais, livros didáticos e 

recursos audiovisuais.  O ensino é tratado com processo de condicionamento, que visa ao controle do 

comportamento do indivíduo para atender os objetivos preestabelecidos. Os conteúdos são 

“passados” de forma técnica, o que contribui para o distanciamento entre educador e educando. Os 

materiais didáticos são adotados, sem que se reflita criticamente sobre o seu conteúdo, numa 

demonstração clara da perpetuação da consciência ingênua (LIBÂNEO, 2014, p.30). 
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A história da educação em saúde foi influenciada pela vertente educacional liberal. A 

educação em saúde fundamentou-se no modelo tradicional da Educação Bancária, transmitindo 

informações, depositando conteúdos, desconsiderando a realidade, não estimulando a criação, 

contribuindo para a formação de seres passivos por meio de uma educação verticalizada. Portanto, 

formando indivíduos meros receptores de informações, que poderão não saber aplicá-las a sua 

realidade (FIGUEIREDO; NETO; LEITE, 2010, p. 120). 

No modelo sanitário de educação em saúde, o discurso é dirigido para a diminuição da 

doença, trabalhando-se apenas as fragilidades humanas, na sua dimensão físico-fisiológica. A 

relação existente entre este problema e os processos sociais nos quais o indivíduo está inserido não é 

levada em consideração e a influência que a sociedade exerce sobre o homem está fora deste 

contexto (SABÓIA, 2005, p. 175). 

Essa abordagem de educação em saúde reflete a história da educação em geral. Somente 

conseguiremos modificar essa realidade quando a educação em saúde for compreendida como uma 

proposta que tem como finalidade desenvolver no indivíduo e no grupo a capacidade de analisar de 

forma crítica a sua realidade, como também, de decidir ações conjuntas para resolver problemas e 

modificar situações, de modo a organizar e realizar a ação e de avaliá-la com espírito crítico 

(FIGUEIREDO; NETO; LEITE, 2010, p. 120). 

Nessa perspectiva, associando a educação às vertentes pedagógicas, tem-se a tendência 

Progressista, a qual designa reflexões que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, 

sustentam as finalidades sócio-políticas da educação (LIBÂNEO, 2014, p. 33). 

Nessa vertente, parte-se do pressuposto de que a passagem da consciência ingênua para a 

consciência crítica não ocorre automaticamente, sendo que uma das tarefas primordiais da pedagogia 

progressista é desenvolver a curiosidade crítica que protege dos excessos de racionalidade, tão 

comum nos diais atuais (FREIRE, 2014, p. 51). 

Assim, metodologicamente procura-se construir o conhecimento de forma coletiva e 

participativa. Há espaço para que o grupo envolvido coopere na definição de objetivos e de 

conteúdos programáticos. As atividades são orientadas de forma dinâmica e com participação de 

todos. A relação educador-educando é horizontal e dialógica; isto é, os sujeitos do processo de 

construção do conhecimento se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Entretanto, o 

professor não se exclui, permanece vigilante e responsável pela coordenação e orientação dos 

trabalhos.   

Na pedagogia progressista, destacam-se três tendências: a libertadora, mais conhecida como 

pedagogia de Paulo Freire, a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a crítico-
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social dos conteúdos que, diferentemente das anteriores, destaca a prioridade dos conteúdos no seu 

confronto com as realidades sociais (LIBANEO, 2014, p. 33) 

Zatti (2007, p.61), interpreta a teoria pedagógica de Freire como sendo uma educação 

problematizadora, dialógica, oposta à educação bancária e, por isso, não trata os educandos como 

depósitos de conteúdos. Busca promover caminhos para que o próprio aluno seja sujeito, fortaleça a 

sua autoestima e construa sua autonomia. Dessa forma, a contradição educador-educando, em que o 

aluno é objeto passivo, começa a ser superada.  

  A Tendência Progressista Libertadora é uma vertente educativa que possui um caráter 

essencialmente político e coloca-se em oposição ao autoritarismo, valorizando a experiência vivida 

como fundamento da relação pedagógica.  É muito utilizada no ensino “não-formal”. Dentro dessa 

perspectiva, o educador e o educando, mediatizados pela realidade, apreendem e extraem o conteúdo 

da aprendizagem. O objetivo primordial é fomentar o desenvolvimento da consciência crítica e 

aperfeiçoar a compreensão da realidade, visando à sua transformação (LIBANEO, 2014, p. 34). 

  A Tendência Progressista Libertária possui uma vertente cuja educação deve contribuir para a 

transformação na personalidade dos alunos, em um sentido libertário e autogestinário. A ideia básica 

é introduzir mudanças institucionais, a partir dos níveis subalternos que irão contaminando o 

sistema, cuja autoridade é sempre questionada (LIBANEO, 2014, p. 37). 

Para Libâneo (2014, p. 38), esta tendência pretende ser uma forma de resistência contra o 

Estado, partindo-se do pressuposto de que o mesmo controla tudo, incluindo-se as práticas 

educativas, retirando a autonomia do professor. Os conteúdos são colocados à disposição do aluno, 

mas não são exigidas. Funcionam como um instrumento a mais, já que o que importa é o 

conhecimento que surge das experiências vividas numa visão crítica. Confirma-se desta forma o 

caráter político desta vertente teórica da educação. 

  A Tendência progressista “crítico-social dos conteúdos”, trata de conteúdos vivos, concretos, 

ligados diretamente às vivências sociais. Nesta corrente pedagógica, a escola, é valorizada como 

instrumento de construção e sistematização de um saber que terá reflexo na vida dos alunos, no 

sentido de favorecer mudanças sociais (LIBANEO, 2014, p. 40). 

Segundo Libâneo (2014, p. 41), os educadores que trabalham na perspectiva da pedagogia 

crítico social dos conteúdos defendem a tese de que o conhecimento resulta da interação entre o 

meio cultural, social e natural, e o educando, sendo o professor o mediador, o orientador que se 

esforça no sentido de abrir perspectivas a partir dos conteúdos. 

O modelo dialógico de educação em saúde fundamenta-se na vertente educacional 

progressista. Nessa visão, aprende-se por meio de uma prática reflexiva, contribuindo para a 

formação de indivíduos ativos por meio de uma educação baseada no diálogo, considerando-se a 
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realidade do educando (FIGUEIREDO; NETO; LEITE, 2010, p. 120). A educação em saúde passa a 

ser vista não mais como ação autoritária, individualista e assistencialista, mas como dinamizadora. 

Essa pratica educativa deve ser desenvolvida com a população e não para ela, assumindo o 

significado de luta junto com ela, pela sua verdadeira cidadania (SABOIA; VALENTE, 2010, p. 21). 

Tal visão reforça a vertente educacional progressista. 

Apesar das novas proposições, tem sido difícil evitar os discursos tradicionais da saúde 

publica na prática contemporânea da educação em saúde. Nesse contexto, na teoria e na pratica, os 

objetivos de um se sobrepõem aos do outro e persiste uma visível distância entre as intenções 

progressistas e a realidade (OLIVEIRA, 2005, p. 425). 

Libâneo (2014, p. 21), destaca que a classificação e descrição das tendências funcionam com 

instrumento de análise para avaliação da prática de ensino. Porém, as tendências não aparecem de 

forma pura e nem sempre são exclusivas, pelo contrário, muitas vezes se complementam.  

No entanto, percebe-se que a maioria das práticas de educação em saúde que tem sido 

desenvolvida permanece centrada na prevenção de doenças e focada na responsabilização individual. 

Sugerindo um esquecimento das outras causas sociais da falta da saúde, as quais não tem sido 

consideradas com a ênfase desejada e necessária (OLIVEIRA, 2005, p. 426). 

Nesse contexto, um dos elementos básicos da discussão refere-se ao ensinar, ao aprender e ao 

apreender. Há 400 anos, na visão de ensino tradicional, a aula é o espaço em que o “educador” fala, 

diz, explica o conteúdo, compete ao aluno anotá-lo para depois memorizá-lo. O aprender tem se 

resumido num processo de memorização, precisando ser superado na direção do apreender, segurar, 

apropriar, agarrar, prender, pegar, assimilar mentalmente, entender e compreender para que o aluno 

possa construir o conhecimento (ANASTAIOU; ALVES, 2012, p. 19). 

Diante dessas reflexões, surgiu o termo ensinagem, o qual indica uma pratica social 

complexa efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, englobando tanto a ação de ensinar quanto a 

de aprender, em um processo contratual, de parceria deliberada e consciente para o enfrentamento na 

construção do conhecimento, decorrente de ações efetivadas na sala de aula e fora dela. Propõe-se 

uma unidade dialética processual, na qual o papel condutor do professor e a autoatividade do 

estudante ocorrem em e dupla mão (ANASTAIOU; ALVES, 2012, p. 20). 

Torna-se, portanto, um desafio promover práticas educativas em saúde que reforcem e 

estimulem a promoção da saúde de uma forma participativa e crítica, promovendo autonomia e 

liberdade pautadas na vertente educacional progressista. 
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2.3 A ESCOLA COMO UM AMBIENTE PROMOTOR DA SAÚDE 

  

Há um vínculo histórico entre a saúde e a educação, e nessa ligação existe o entendimento de 

que bons níveis de educação estão relacionados a uma população mais saudável assim como uma 

população saudável tem maiores possibilidades de apoderar-se de conhecimentos da educação 

formal e informal (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 830). 

A primeira política de atenção à saúde do escolar surgiu na Alemanha no final do século 

XVIII e início do século XIX, representada pelo chamado Sistema Frank, elaborado pelo médico 

alemão Johan Peter Frank (1746-1821), então considerado “pai da saúde escolar”. O Sistema Frank 

tratava desde atendimento escolar, supervisão das escolas e prevenção de acidentes, programas de 

atletismo, preocupação com a iluminação, aquecimento e ventilação das salas de aula 

(FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010, p. 17).  

Nesse contexto, inicialmente a escola foi reconhecida como ambiente estratégico para a 

propagação da higiene porque agrupava num mesmo espaço crianças, entendidas como “massa 

modelável”. O ideário higienista encontrava sintonia com o discurso ideológico corrente que 

colocava a escola como instituição responsável por modelar essa população. Pautada na hipótese de 

que a doença surgia e se mantinha em decorrência da ignorância, a solução seria então a prescrição 

de normas e regras. Com isso, a escola elaborou propostas de construção de modelos educacionais, 

formação de professores, inspeção de alunos e de organização de espaços e equipamentos, 

objetivando a formação de novos e higienizados cidadãos (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, 

p. 835). 

O discurso higienista serviu para fornecer hipóteses e justificavas sobre o fracasso escolar. O 

“fracasso escolar” foi um nome dado a algo inesperado, que fugiu dos padrões e expectativas 

preestabelecidas, e que na maioria das vezes atribuía ao aluno o insucesso. Também referido como 

reprovação, baixo rendimento, distorção idade‐série/ano e dificuldade de aprendizagem (CRUZ, 

2011, p.61).  

O fracasso escolar é um problema que vem de muitas décadas, trazendo argumentos 

preconceituosos sobre a classe pobre do Brasil. Ignoram-se as redes micro e macro socioculturais 

que perpassam essas crianças para justificar o seu mau rendimento. Relacionando o fracasso escolar 

à desnutrição, aos distúrbios neurológicos e outras patologias, atribuindo aos indivíduos e às suas 

famílias a pesada culpa e fatalismo (CRUZ, 2011, p.55).    

Tendo-se assim, a patologização da educação, a qual consiste em explicar a situação e o 

destino de indivíduos e grupos através de suas características individuais e de saúde, ocultando os 

determinantes políticos e pedagógicos do fracasso escolar, isentando de responsabilidades o sistema 
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social vigente e a instituição escolar. Como decorrência dessa concepção, é o indivíduo o maior 

responsável por sua condição de vida e destino, as circunstâncias sociais e políticas teriam influência 

mínima (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 835).  

Até o início da década de 70 (setenta), a busca pelas causas do fracasso escolar concentrou-se 

nos determinantes do baixo rendimento escolar e a ênfase continuava a ser nas variáveis externas ao 

sistema de ensino. Somente a partir da segunda metade dessa década que algumas pesquisas 

passaram a investigar temáticas voltadas à burocratização da escola e a sua influência sobre a 

qualidade do trabalho docente, a distância entre as culturas escolar e popular, a inadequação do 

material pedagógico e a discriminação das diferenças no contexto escolar. Já a partir dos anos 90 

(noventa), o estudo de Pezzi e Marin (2014, p. 4) relatam que as pesquisas que investigavam o 

fracasso escolar assumiram duas tendências Na primeira delas, culpabilizava‐se os alunos e suas 

famílias e, na segunda, ele era entendido como decorrente de causas intraescolares, atribuindo‐se aos 

professores ou a questões institucionais e políticas da escola a responsabilidade pela reprodução das 

desigualdades sociais, que acabavam por reforçar as dificuldades escolares. 

Em outra ótica, considera-se que o processo de escolarização enfatiza o espaço escolar como 

um campo de relações complexas que precisam ser analisadas. Desse modo, o fracasso escolar deve 

ser compreendido como um resultado desse processo. Não é apenas um problema educacional, mas 

possui repercussões individuais e sociais (CRUZ, 2011, p.57; PEZZI; MARIN, 2014, p. 2).    

Sendo assim, a análise desse processo deve ocorrer nos âmbitos macro e micro dos aspectos 

que produzem o fracasso escolar: a escola, as crianças, as famílias, a sociedade, o sistema capitalista, 

as políticas e diretrizes educacionais. Diante das falhas do processo de escolarização, existe uma 

variedade de aspectos institucionais, sociais e culturais passíveis de avaliação. Exigindo que os 

profissionais ocupem um lugar de reflexão e ação. 

Para isso, é necessário considerar a criança em suas relações estabelecidas nas redes sociais e 

também é fundamental uma avaliação do processo de escolarização que a escola tem oferecido. 

Sendo assim, não deveria se falar em fracasso ou em não aprendizagem, mas sim de compreender o 

modo de aprendizado pelo qual passa o aluno naquele momento. Contudo, é necessário ampliar a 

concepção das formas do aprender na escola, nas ruas, em casa, enfim, no cotidiano. Sendo essencial 

compreender que existe ali todo um jogo de forças que atravessa não mais o fracasso, mas o 

processo de escolarização (PEZZI; MARIN, 2014, p. 7).      

A partir destas heranças, iniciativas de saúde escolar praticados nas décadas de 1980 e 1990 

em países da América Latina restringiram-se a ações para melhorar condições de higiene e 

saneamento básico, prevenção de doenças transmissíveis, tratamento de doenças específicas e 

realização periódica e indiscriminada de exames médicos ou provas de triagem. Tais ações ocorriam 
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de forma desarticulada, sem explícita identificação de possíveis objetivos estratégicos e políticos e a 

partir de modelo vertical, “medicalizado” e “assistencialista”. A saúde da população escolar 

continuava sendo compreendida mais em termos de ausência de doença, do que como o resultado de 

um processo de transformação coletiva dos fatores determinantes de saúde e o bem-estar, no qual os 

profissionais da saúde e todos os membros da comunidade escolar podem e devem converter-se em 

atores ativos (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 835).  

Portanto, em uma linha do tempo, pode-se afirmar que o ponto de partida seria o da 

identificação da escola como espaço de disseminação de regras de civilidade e normas de higiene 

calcadas no ideal higienista dos séculos XIX e XX. No outro extremo temporal, os debates mais 

recentes pautariam a escola como local de promoção da saúde (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 

2014, p. 835).  

Começou-se a perceber a escola como um importante ambiente para o desenvolvimento de 

práticas de promoção à saúde com crianças, oferecendo a possibilidade de educar por meio da 

construção de conhecimentos resultantes do confronto dos diferentes saberes, sejam eles contidos 

nos conhecimentos científicos veiculados pelas diferentes disciplinas; aqueles trazidos pelos alunos e 

seus familiares e que expressam crenças e valores culturais próprios; os divulgados pelos meios de 

comunicação, os quais exercem forte influência sociocultural; e aqueles trazidos pelos professores 

e/ou outros profissionais, constituídos ao longo de sua experiência resultante de vivências pessoais e 

profissionais, envolvendo crenças e expressando-se em atitudes e comportamentos (BRASIL, 2009, 

p. 15). 

Esse encontro de diferentes saberes, ou também chamado de cultura escolar, é composto de 

práticas socioculturais e comportamentos amplos e que ultrapassam as fronteiras da escola. É dentro 

desse aspecto que se entende e justifica-se um Programa de Saúde Escolar, inserido e integrado no 

cotidiano e na cultura da escola, irradiando-se dessa forma para além dos limites do espaço escolar 

(BRASIL, 2009, p. 15). 

Portanto, a saúde da comunidade escolar é uma forma de cuidar em saúde de grande 

viabilidade para a concretização de práticas de promoção da saúde voltadas para o fortalecimento 

das capacidades dos indivíduos que frequentam o ambiente escolar, a tomada de decisões favoráveis 

à sua saúde e à comunidade escolar, a criação de ambientes saudáveis e a consolidação de uma 

política intersetorial voltada para a qualidade de vida, pautada no respeito ao indivíduo e tendo como 

foco a construção de uma nova cultura da saúde (BALBINO, 2010, p. 33). 

A educação em saúde nas escolas pode auxiliar os indivíduos discutir comportamentos e criar 

espaços de reflexão sobre práticas saudáveis de vida. Apresentando-se como um ambiente 

privilegiado de articulação entre os conteúdos científicos e o dia-a-dia, fundamental para a saúde dos 
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escolares. Nesse sentido, a sala de aula deve ser um espaço dinâmico, de vida, de relações 

interativas, no qual o prazer, a criatividade e o desenvolvimento da autonomia precisam estar 

presentes. (GUIMARÃES; AERTS; CÂMARA, 2012 p.92). 

Durante algum tempo, a educação em saúde na escola centrou sua ação nas individualidades, 

tentando mudar comportamentos e atitudes sem, muitas vezes, considerar as inúmeras influências 

provenientes da realidade em que as crianças estavam inseridas. Era comum acontecerem ações 

isoladas voltadas ao trabalho para saúde, partindo de uma visão assistencialista de educação e sem 

discutir a conscientização acerca do tema saúde e suas inter-relações para o equilíbrio dinâmico da 

vida (GONÇALVES et al, 2008, p. 182). 

As políticas de saúde escolar estão enredadas por um circuito internacional de 

desenvolvimento de políticas, que os aspectos econômicos tem sido definidores da consecução 

destas estratégias internacionais, que apesar das novas roupagens os programas de saúde escolar, 

mantém em seus conteúdos e formas princípios ligados ao higienismo, correndo o risco de se 

tornarem políticas de policia medica, em um mundo cada vez menos afeito a diversidade e à 

solidariedade. As origens da saúde escolar na policia médica europeia e seu modelo atualizado se 

expandiu por todo o ocidente. O mesmo aconteceu com a temática do higienismo em que apontamos 

a evolução escolar, tambem transitando dos paises centrais para os perifericos, percebendo a 

possibilidades do higienismo ainda prevalecer no interior das politicas contemporaneas (LUCCA, 

2016, p. 172-173). 

Assim como nas instituições formais de tratamento da saúde, a saúde escolar iniciou-se com 

o sanitarismo, focando a insalubridade do ambiente escolar. Com o desenvolvimento técnico-

científico a mudança de paradigma vem sendo incorporada aos poucos, passando a focar a Promoção 

de Saúde, que reforça ideias como melhoria na qualidade de vida e a saúde do ser biopsicossocial 

(SOUZA, 2015, p.47). 

Desdobrando de forma a tentar promover a superação das mesmas, encontramos as politicas 

de promoção da saude, que sequiram também a trilha aberta há algumas décadas, passando de 

diretrizes europeias e norte-americanas para outros países contemporaneas (LUCCA, 2016, p. 173). 

Neste contexto, em 1954, a Comissão de Especialistas em Educação em Saúde da OMS 

colocou a necessidade de serem realizadas, dentro do espaço escolar, diversas atividades que 

favorecessem a promoção da saúde, e não somente o trabalho de transmissão de conhecimentos 

sobre aspectos relacionados à saúde. Nesse sentido, foi apresentada uma abordagem inicial ao 

conceito de Escola Promotora de Saúde (EPS), sendo lançado o desafio da instituição dessas 

politicas de saúde dos anos de 1970 em diante. contemporaneas (LUCCA, 2016, p. 172-173). 
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A proposta da EPS foi desenvolvida ao longo da década de 1990 como um dos 

desdobramentos do movimento da promoção da saúde. Sua formulação está direcionada para o 

desenvolvimento de práticas integradoras de saúde na escola. Desde então passou a ser divulgada 

com o apoio de organismos internacionais, como é o caso da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS). É importante notar que foi no ano de 1995 que a OPAS lançou a proposta das EPS na 

América, almejando a mudança do paradigma tradicional da saúde escolar para uma educação 

voltada para a saúde integral. O projeto das Cidades Saudáveis‖ na Europa teve início em 1986 com 

a OMS, e estendeu-se pela América, chegando a América Latina com os Municípios Saudáveis‖ no 

início dos anos 90. (LUCCA, 2016, p. 174; CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015. p. 392).  

Em Portugal é possível considerar que por ser um pais próximo dos centros decisórios das 

políticas ocidentais (apesar de ser considerado periférico na Europa), as influencias e transformações 

ocorram muito mais rapidamente, sendo um dos países em que ocorreu o projeto piloto da Rede 

Europeia de EPS. O autor evidencia que políticas de cunho internacional afetaram e afetam as 

políticas e programas brasileiros contemporaneas (LUCCA, 2016, p. 175). 

E ainda no sentido da Promoção da saúde, foi realizada a Conferência Internacional de 

Promoção da Saúde, em Santafé de Bogotá, em 1992, com o objetivo de discutir a importância da 

promoção da saúde na América Latina e debater fundamentos, táticas e incumbências envolvidas 

com o progresso da saúde da população. Dessa conferência, originou-se a Declaração de Bogotá que 

por sua vez propõe, entre outros, a criação de condições adequadas para a construção do 

conhecimento que, apoiado pela participação da comunidade educativa, poderá favorecer a adoção 

de estilos de vida saudáveis e condutas de proteção ao meio ambiente. (GONÇALVES et al, 2008, p. 

182). 

Podemos compreender que importantes sistematizações e direcionamentos ocorreram a partir 

da criação da Rede Latino-Americana de EPS durante o Congresso de Saúde Escolar no Chile, em 

1995 (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 830). 

Portanto, essas discussões já preconizavam a idéia de que a promoção da saúde consiste em 

proporcionar à população as condições necessárias para melhorar e exercer o controle sobre sua 

saúde, envolvendo: paz, educação, moradia, alimentação, renda, ecossistema estável, justiça social e 

eqüidade. Após a 4ª Conferência, em Jacarta no ano de 1997, elaborou-se um documento 

denominado Declaração das EPS, o qual preconizava que toda criança tem o direito e deve ter a 

oportunidade de ser educada em uma EPS (GONÇALVES et al, 2008, p. 182).  

Ainda nesse contexto, na XIV Conferência Mundial em Educação em Saúde em 2011 

elaborou-se um documento no qual se colocava que todos os locais onde a educação fosse 
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desenvolvida seriam espaços ideais para as aplicações das sugestões básicas citadas na Declaração 

de Alma Ata e na Carta de Ottawa (GONÇALVES et al, 2008, p. 182). 

Em meio a esses diversos encontros internacionais sobre o tema, onde se refletiu e se 

explicitou claramente a sua importância, o processo de valorização da promoção da saúde no âmbito 

escolar também começou a ser percebido no Brasil. 

As propostas inovadoras e centradas na Promoção da Saúde chegaram ao Brasil nas décadas de 

1980 e 1990, tornando-se desta forma um dos pilares mais importantes da agenda internacional, criando 

políticas saudáveis e ambientes sustentáveis, denominadas Cidades Saudáveis‖ e EPS contemporaneas 

(LUCCA, 2016, p. 176). 

No Brasil, apesar da existência de inspeção das escolas públicas e privadas da Corte no 

século XIX, a saúde escolar - ou higiene escolar - como era chamada, apenas ganhou impulso a 

partir do século XX, quando o país apresentava crítica situação de saúde pública, intensa imigração e 

êxodo rural, que contribuíram para o surgimento de epidemias (FIGUEIREDO; MACHADO; 

ABREU, 2010).   

Até o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 5.692/71, o 

tema saúde era abordado dentro do referencial curricular escolar, utilizando como designação a 

referência Programas de Saúde, sem ser incorporado como disciplina curricular, e sim como um 

trabalho a ser desenvolvido de modo pragmático e contínuo. O objetivo desse trabalho era levar “a 

criança e o adolescente ao desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à higiene pessoal, à 

alimentação, à prática esportiva, ao trabalho e ao lazer, permitindo-lhes a sua utilização no sentido 

de preservar a saúde pessoal e a dos outros” (GONÇALVES et al, 2008, p. 182).  

Já com a nova LDBEN 9394 e a construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a saúde 

no campo da educação passou a ser considerada como um tema transversal, expondo a necessidade 

de se assegurar uma ação integrada e intencional entre os campos da educação e saúde, uma vez que 

ambos se pautam, fundamentalmente, nos princípios de formação da consciência crítica e no 

protagonismo social pragmático e contínuo (GONÇALVES et al, 2008, p. 182). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, dentro do capítulo relacionado ao tema transversal 

saúde, sugerem que toda escola deve incorporar os princípios de promoção da saúde indicados pela 

OMS, com os objetivos de fomentar a saúde e o aprendizado em todos os momentos; integrar 

profissionais de saúde, educação, pais, alunos e membros da comunidade, no esforço de transformar 

a escola em um ambiente saudável; implementar práticas que respeitem o bem-estar e a dignidade 

individuais e implementar políticas que garantam o bem-estar individual e coletivo, oferecendo 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento em um ambiente saudável, com a participação dos 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/ldb.pdf
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setores da saúde e educação, família e comunidade formação da consciência crítica (GONÇALVES 

et al, 2008, p. 183).  

Em relação ao Ensino Fundamental, o currículo tem uma base nacional comum, 

complementada em cada sistema de ensino, por uma parte diversificada constituindo um todo. Os 

conhecimentos que fazem parte da base nacional comum asseguram a característica unitária das 

orientações curriculares nacionais. A parte diversificada do currículo será definida pelos sistemas de 

ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a 

contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades.  Os conteúdos têm 

origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na 

cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da 

saúde e ainda incorporam saberes que advêm das formas e cenários diversos. Os conteúdos 

diversificados abordam temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala 

global, regional e local, bem como na esfera individual. É importante pontuar que a transversalidade 

constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os 

temas sociais em uma perspectiva integrada (BRASIL, 2013a, p. 102).    

Os objetivos relacionados à saúde no ensino fundamental são de conscientizar sobre o direito 

à saúde, sensibilizar na busca permanente da compreensão de seus determinantes e capacitar para a 

utilização de medidas práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde ao seu alcance. Os 

estudantes deverão agir com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde da comunidade; 

conhecer formas de acesso aos recursos da comunidade e as possibilidades de utilização dos serviços 

de saúde. Os conteúdos são organizados em blocos que lhes dão sentido e cumprem a função de 

indicar as dimensões individual e social da saúde (BRASIL, 2000, p. 75).  

Com a dupla preocupação ministerial, o tema da promoção da saúde na escola torna-se um 

eixo de importante trabalho em nível nacional, deixando clara a visão de que a escola é um ambiente 

de ensino-aprendizagem, convivência e crescimento importante, no qual se adquirem valores 

fundamentais. A escola é o lugar ideal para se desenvolverem programas da Promoção e Educação 

em Saúde de amplo alcance e repercussão, já que exerce uma grande influência sobre seus 

educandos nas etapas formativas e mais importantes de suas vidas (GONÇALVES et al, 2008, p. 

183).  

Na perspectiva da promoção da saúde, a escola deve ser vista como um ambiente protetor da 

saúde, pois congrega crianças e adolescentes. Em função disso, a OPAS elegeu a promoção da saúde 

na escola como prioridade, adotando princípios e práticas que incidam no cotidiano do corpo 

docente e discente; de funcionários e direção, e contribuam para uma vida pessoal mais potente, 

fraterna e solidária de todos os envolvidos. As estratégias de saúde escolar devem estimular a 
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flexibilização dos currículos escolares e criar espaços institucionais para o planejamento integrado 

da educação e da saúde com enfoque integral e participativo (OPAS, 2003).     

As discussões sobre a promoção e educação em saúde nas escolas poderão incluir a 

operacionalização de programas que promovam a melhoria da qualidade de vida. Devem fortalecer a 

capacidade individual e social para fazer o enfrentamento dos condicionantes da saúde; e ter uma 

visão integral do ser humano, considerando as pessoas dentro dos seus ambientes familiares, 

comunitários e sociais. Com isso, promovem autonomia, criatividade, participação de alunos, 

professores e funcionários nas discussões sobre a escola e o ambiente escolar (GUIMARÃES; 

AERTS; CÂMARA, 2012 p.91). 

A Promoção da Saúde é considerada uma importante estratégia para a superação do 

desenvolvimento de ações meramente curativas e individuais direcionadas à saúde. Gomes (2009) 

considera que a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) pode ser um importante 

mecanismo capaz de trazer avanços que possam contrapesar as ações meramente curativas e 

individuais por intermédio de ações de promoção de saúde. O autor ainda indica que tais ações se 

expressam não apenas no que concerne ao entendimento do que seja a saúde, mas também na forma 

de organização dos serviços. No caso da Promoção da Saúde, observa-se que o próprio entendimento 

quanto à sua conceituação reflete em alguns empecilhos. Ressalta-se que ao longo dos anos seu 

conceito tem sofrido alterações, acompanhadas da conjuntura social, política e econômica de cada 

período (CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015. p. 388).   

Há também mudanças na visão sobre os papéis e as responsabilidades assumidas através das 

parcerias e articulações em torno das estratégias de promoção da saúde na escola. Entendendo-se que 

há necessidade de forte conexão entre escolas e serviços de saúde para favorecer a interconexão de 

saberes e a participação de ambos a partir de objetivos comuns. As ações dos profissionais de saúde 

nas atividades intersetoriais precisam criar vínculos e envolver os professores de forma participativa, 

respeitando os diferentes saberes e necessidades (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 836).  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), juntamente com a Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico e o Ministério de Saúde, publicaram algumas considerações 

identificando a importância da realização de um trabalho interligado entre os âmbitos da saúde e da 

educação na infância, como estratégia essencial para a melhoria da qualidade de vida das crianças e 

adolescentes (UNESCO, 2002; UNICEF, 2001). 

São valorizadas as iniciativas com participação ativa dos estudantes e as atividades de 

empowerment com objetivo de formar agentes multiplicadores e valorizar o surgimento de líderes 

entre os próprios jovens. As atividades em saúde no ambiente escolar devem favorecer uma ação 
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mais reflexiva e crítica do conceito de saúde, com investigação de demandas e temas pertinentes à 

comunidade escolar e particularmente aos escolares (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 

836). 

Diante de todo esse contexto, há importantes desafios da promoção da saúde na escola a 

serem conquistados. Estes desafios remetem a três conceitos que podem e devem ser aprimorados e 

problematizados na perspectiva de atuação em saúde escolar, são eles: intersetorialidade, 

interdisciplinaridade e participação ampla de profissionais, pais, estudantes e comunidades nas 

diversas etapas dos projetos e ações (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 836).  

No estudo de Casemiro, Fonseca e Secco (2014, p. 838), o cenário latino-americano revela a 

persistência de iniciativas centradas na doença e em suas formas de transmissão, de ações de triagens 

e de construção de perfis epidemiológicos e de estratégias educativas relacionadas à transmissão de 

conhecimentos sobre prevenção, higiene e primeiros socorros. Em grande medida têm sido 

atividades que, desconsiderando o contexto local e o espaço da vida, apresentam uma lista de regras 

de controle de risco nem sempre possíveis de serem vivenciadas que acabam por culpabilizar a 

população pelo seu não cumprimento. 

As respostas de como enfrentar realidades com suas adversidades, precariedades e riscos à 

saúde, certamente não está sob o domínio de nenhum profissional isoladamente por mais bem 

intencionado que esteja. Na verdade, ainda que uma parte da resposta possa estar com os 

profissionais de saúde e educação em suas diversas especialidades, com certeza parcela importante e 

essencial encontra-se com os estudantes, as famílias e a comunidade. Trata-se, portanto de um 

campo interdisciplinar complexo e desafiador (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 839).  

Deste modo para que seja possível construir processos educativos visando à existência de 

vidas mais saudáveis, e também ambientes mais favoráveis para a promoção da saúde no ambiente 

escolar, é preciso que a educação e a saúde caminhem juntas.  

Porém, a educação ainda é vista, por muitos, como atribuição somente da escola e dissociado 

dos processos de aprendizagem e saúde. E as questões de saúde ainda são vistas como atribuição 

apenas de profissionais da saúde sem integrar as ações com outros profissionais. Havendo mudança 

dessa realidade, poderão ser estabelecidas relações de trocas de saberes entre a educação e o serviço 

de saúde, através de ações coletivas entre os processos educativos e os de saúde e doença 

(BALBINO, 2010, p. 36).  

Na pesquisa realizada por Penso et al, 2013, p.548, destacou-se o reconhecimento da 

necessidade da integração entre saúde e educação, apontada como vantajosa por parte dos 

entrevistados. Além disso, os sujeitos das pesquisas, profissionais de saúde, citaram o excesso de 

burocracia e a falta de recursos humanos e de tempo como uma importante dificuldade. A burocracia 
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é mencionada como fator impeditivo de viabilização da parceria entre a saúde e a educação, e quanto 

à falta de tempo, os sujeitos relataram que para um profissional sair da unidade de saúde e ir à escola 

é preciso autorização do seu chefe, pois não pode deixar de atender no serviço de saúde para ir à 

escola. Essas realidades são apontadas como um fator dificultador do planejamento conjunto e 

sistematizado de ações no cuidado em saúde no âmbito escolar.  

Dessa forma, fica evidente a importância da implementação de estratégias de saúde 

integradas com o sistema educacional, suas unidades de ensino e suas representações políticas, sem 

deixar de considerar como essencial a formação e qualificação dos profissionais, na expectativa de 

que essas estratégias fomentem mudanças individuais e organizacionais necessárias (BALBINO, 

2010, p. 25). 

Nesse contexto, cada participante possui suas atribuições, aos trabalhadores da saúde e cabe a 

capacitação de professores para a abordagem de temas relacionados à saúde, assessorando a 

comunidade escolar na identificação de problemas e prioridades que deverão desembocar no 

desenvolvimento de atividades educativas de promoção da saúde. Aos professores cabe a criação de 

estratégias que incidam, de forma positiva, na vida de crianças e adolescentes; possibilitando o 

diálogo, a reflexão crítica e criativa e o desenvolvimento de relações, o que potencializa a formação 

de alianças e lideranças positivas. Ao estado cabe estimular alternativas intersetoriais que promovam 

a saúde, e desenvolver políticas públicas capazes de produzir espaços limpos e seguros; de fortalecer 

a cultura da paz; de ofertar alimentos com pouca quantidade de gorduras, farináceos e açúcares; de 

estimular a criação de comportamentos saudáveis; e de reforçar o poder de decisão e participação 

dos jovens. Além disso, é fundamental a parceria com as comunidades e famílias, que também 

podem possibilitar que crianças e jovens se sintam acolhidos e protegidos e, com isso, modifiquem 

seus estilos de vida de forma a torná-la mais solidária e saudável (GUIMARÃES; AERTS; 

CÂMARA, 2012 p.93). 

Portanto, a efetivação da saúde escolar como política pública de promoção da saúde e de 

garantia de qualidade de vida exige coordenação e planejamento intersetoriais, com definição de 

orçamento adequado e coerente com o discurso construído acerca de uma noção ampliada de saúde e 

de uma educação integral que vem sendo produzido e divulgado na Região. Requer a definição de 

iniciativas interdisciplinares selecionadas a partir de diagnóstico local da realidade, com 

identificação dos problemas reais e das soluções viáveis em cada escola de forma a contribuir para a 

autonomia e o empoderamento dos sujeitos diante dos direitos fundamentais relacionados ao tema da 

saúde escolar: direito à saúde, à educação, à alimentação e à vida digna (CASEMIRO; FONSECA; 

SECCO, 2014, p. 839). 



 

45 

 

Dessa forma, a saúde escolar é concebida como um ambiente de vida da comunidade em que 

a escola está inserida, cujo referencial para ação deve ser o desenvolvimento do educando, como 

expressão de saúde, com base em uma prática pedagógica participativa, tendo como abordagem 

metodológica a educação em saúde transformadora. Uma visão intersetorial poderá se constituir em 

um caminho, quando se objetiva a promoção da saúde e educação de crianças e adolescentes no 

Brasil. Saúde, educação e desenvolvimento são conceitos que não podem caminhar sozinhos.  

Educação em saúde vai além de ações pedagógicas para garantia de serviços de saúde, é o 

desenvolvimento de possibilidades geradoras de mudanças pessoais e sociais, promovendo sentido à 

vida (GONÇALVES et al, 2008, p. 190). 

  

 
2.4 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UMA ESTRATÉGIA INOVADORA 

 

Conforme assinala Gomes (2012, p. 33), no decorrer dos anos, com a mudança da concepção 

de saúde, a visão do processo ensino-aprendizagem também foi sendo modificado. Isso possibilitou 

o desenvolvimento de uma nova perspectiva para se pensar educação e saúde, levando em 

consideração suas interfaces. Os programas de saúde escolar foram sendo organizados, estruturados 

e desenvolvidos considerando diferentes representações de concepções sobre saúde e sobre 

educação, o que contribuiu para repercutir em práticas de saúde na escola. 

A política brasileira de saúde escolar dos anos 1970, guiadas pelo duro cenário das ditaduras 

militares. A saúde era assistencialista e não universalizada, a educação era excludente, apesar de 

iniciativas para aumentar o numero de matriculados e, a assistência social era assistencialista, 

cuidada pelas “políticas das primeiras damas” (as esposas de dirigentes do executivo). Como era de 

se esperar, a saúde escolar deste período privilegiou os conteúdos e a implantação de serviços 

médicos de saúde nos espaços escolares (LUCCA, 2016, p. 175). 

No Brasil, desde 1889, com o surgimento de problemas de saúde pública, criou-se um serviço 

de Inspeção Higiênica, apontado como uma das primeiras medidas governamentais relativas aos 

Serviços de Saúde Pública e posteriormente estendidos ao ambiente escolar, sendo, na época, 

reconhecido como ambiente intermediário e responsável também por ações de saúde na escola 

(PIRES et al, 2012, p. 669). 

Vale lembrar que ao final da ditadura civil-militar em 1984 após terem sido identificados 

problemas de saúde que interferiam no processo ensino-aprendizagem, instituiu-se o Programa 

Nacional de Saúde Escolar (PNSE) com o objetivo de promover a saúde do escolar do ensino 

fundamental da rede pública por meio do desenvolvimento de ações educativas, preventivas e 

curativas. Ao longo dos anos, o PNSE foi sendo alterado até que a partir de 2006 o programa passou 
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por reformulações e ampliações que preanunciaram a instituição do PSE em 2007 (LUCCA, 2016, p. 

117). 

Ainda e meados dos anos 1990, já com a implantação do SUS, a perspectiva da saúde escolar 

se mantinha pautada pelas ações curativas. Porém, através da influência das politicas internacionais 

de promoção da saúde e das EPS, iniciou-se um esforço nacional para a implementação do conceito 

de EPS tendo como umas de suas expressões a implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas (SPE), em 2004, e a PNPS, aprovada em 2006, cujos fundamentos remontam à Carta de 

Ottawa (LUCCA, 2016, p. 175; BRASIL, 2006).  

O incentivo da Organização Pan-Americana de Saúde para estratégias chamadas de Iniciativa 

Regional EPS, permitiu iniciar as mudanças conceituais e metodológicas no âmbito da promoção da 

saúde, na saúde pública e suas ações no cenário escolar, deslocando em processo lento a lógica da 

saúde escolar como uma polícia médica e do sanitarismo, para uma realidade de educação em saúde 

e formação de conhecimento e aprendizado (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010, p. 399). 

Resultado de movimentos em busca da redução de custos e de melhor efetividade nas ações 

em saúde, entre 1974 até os anos 2000 ocorrem diversos congressos e conferencias das quais surgem 

os documentos norteadores para as políticas de promoção da saúde, das escolas promotoras de saúde, 

das cidades saudáveis, etc. No Brasil, a promoção da saúde tem suas discussões formalizadas pelo 

Ministério da Saúde (MS) em 1998, culminando em 2006 na primeira versão da proposta desta 

política, revista em 2014. Este plano de fundo somado ao processo histórico das políticas que 

integram saúde e educação alcançam entre 2006 e 2007 a formulação do PSE que substitui o PNSE 

de 1984 (LUCCA, 2016, p. 175). 

As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da 

educação pública brasileira são projetadas para se unirem a fim de promover saúde e educação 

integral. O marco mais atual nessa perspectiva, é a instituição do PSE por Decreto Presidencial nº 

6.286, de 5 de dezembro de 2007, visando um trabalho integrado entre o MS e o Ministério da 

Educação (MEC), na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública 

de ensino, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de 

Educação Básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2009, p. 

20).  

O PSE propõe-se a contribuir para a promoção de saúde na escola, tendo a educação em saúde 

como um de seus pilares fundamentais. A Portaria nº 1.861/2008 define que a “[...] programação das 

atividades do PSE que deverão ser incluídas no projeto político pedagógico de cada uma das escolas 

[...]” para que os objetivos desta política sejam alcançados (BRASIL, 2008a, p. 2). Ocorre, desta 
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forma, o reforço da educação em saúde como mais uma tarefa a ser realizada pelo coletivo de 

educadores e profissionais da instituição escolar. (BARBIERI; NOMA, 2013, p. 2). 

 

Os principais objetivos deste Programa governamental são: promover a saúde e a cultura de 

paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde; articular as ações da rede pública de saúde 

com as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto 

de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis; contribuir para a constituição de condições para a 

formação integral de educandos; contribuir para a construção de sistema de atenção social, 

com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos; fortalecer o enfrentamento das 

vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento 

escolar; promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca; e 

fortalecer a participação comunitária nas políticas de Educação Básica e saúde, nos três 

níveis de governo (BRASIL, 2013b, p. 11). 

 

 

Desenvolvida de forma articulada ao Programa Saúde da Família (PSF), é divulgada como 

uma programa de caráter intersetorial, uma vez que se dá mediante articulação entre MS e MEC 

(BRASIL, 2007). Segundo os documentos orientadores desta política, a escola é compreendida 

enquanto um ambiente amplo, cenário não somente do processo de ensino aprendizagem, mas de 

relações sociais que interferem diretamente na produção social da saúde. Por isso, o PSE se propõe a 

contribuir para a construção de uma escola capaz de proporcionar o desenvolvimento integral dos 

educandos e promover o acesso da comunidade escolar em programas de saúde de modo a formar 

cidadãos críticos e capacitados para o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer 

o seu desenvolvimento (BARBIERI; NOMA, 2013, p. 14). 

O PSE é um programa que faz parte de uma política pública voltada à intersetorialidade, que 

se propõe a consolidar um novo desenho de política de educação e saúde, tratando de forma integral 

e articulada estes complexos, com vistas à formação ampla para a cidadania e uso dos direitos 

humanos, fundamentando-se na Intersetorialidade. Há um desafio da gestão compartilhada, em que 

os saberes científicos, populares e locais são levados em consideração, incluindo os sujeitos e a 

participação numa troca dialógica (diálogo), encontro que se produz o novo; e na integralidade por 

meio de encontro de saberes guiados por políticas de garantia da saúde e educação como um direito 

universal (BUENO, 2012, p. 13). 

Cavalcanti; Lucena; Lucena (2015. p. 394), quando reporta em seu estudo particularmente as 

ações intersetoriais entre a saúde e a educação na perspectiva da promoção da saúde, pontua que as 

mesmas estão sendo cada vez mais necessárias no cenário escolar. Crianças e adolescentes têm se 

mostrado extremamente vulneráveis no ambiente escolar, o que faz da escola um cenário perfeito 

para que as ações de promoção da saúde sejam desenvolvidas. Entretanto, o que a literatura também  

aponta é a dificuldade que persiste no desenvolvimento de ações intersetoriais entre esses setores. 
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No rol das dificuldades apontadas encontra-se, a dificuldade em desenvolver ações que sejam 

convergentes com o conceito ampliado de saúde.  

O PSE aponta as equipes de Saúde da Família para constituir, junto com a Educação Básica, 

uma estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de educação e 

de saúde, com a participação da comunidade escolar. Brasil (2007, p.1) refere que as equipes de saúde 

da família deverão realizar visitas periódicas e permanentes às escolas participantes do PSE para avaliar 

as condições de saúde dos educandos, bem como para proporcionar o atendimento à saúde ao longo do 

ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde identificadas, e isso inclui ações de avaliação, 

prevenção e promoção.  

Portanto, não é solicitado que exista uma equipe de saúde ou a presença de um enfermeiro, 

técnico de enfermagem outro profissional da saúde que fique lotado permanentemente do espaço escolar 

para realizar ações de saúde na escola, pois há um entendimento de que o espaço escolar não deve ser 

utilizado para consultas médicas com o objetivo da medicalização ou de diagnóstico clínico-

psíquico, mas deve ser utilizado para triagens, por sua objetividade e ganho de escala em ambiente 

coletivo.  Deste modo, o PSE pontua a importância das ações serem desenvolvidas pela comunidade 

escolar junto à equipe saúde da família, a qual já acompanha, pela unidade de saúde, os educandos que 

estudam em determinada escola, visto que aquele espaço faz parte do seu ambiente adscrito de atuação. 

Devendo compreender ações de promoção, prevenção e assistência em saúde em conformidade com 

os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2011, p.6; BRASIL, 2013b, p. 12). 

A proposta do PSE é centrada na gestão compartilhada por meio dos Grupos de Trabalho 

Intersetoriais (GTI), numa construção em que tanto o planejamento quanto a execução, 

monitoramento e a avaliação das ações são realizados coletivamente, de forma a atender às 

necessidades e demandas locais. O trabalho no GTI pressupõe, dessa forma, interação com troca de 

saberes, compartilhamento de poderes e afetos entre profissionais da saúde e da educação, 

educandos, comunidade e demais redes sociais (BRASIL, 2013b, p. 5). 

Percebe-se assim, que o PSE é uma estratégia muito importante da atenção básica, podendo 

atuar como um elo aproximador entre a comunidade escolar e a rede de atenção básica em saúde. 

Dessa forma, o PSE surge diante de todo esse contexto, retomando os princípios e intenções da 

atenção primária à saúde, integrando e reforçando fatores como promoção da saúde, qualidade de 

vida, gestão local, fatores sociais e novos estilos de políticas públicas e saúde integral (PARAMO, 

2010, p. 121). 

Em 05 de agosto de 2015 foi instituída a Portaria Nº 1.130, a qual institui a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do SUS. Essa Portaria considerou 
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inúmeros decretos e portarias anteriores no âmbito da saúde da criança, assim como o Decreto nº 

6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o PSE, no âmbito dos MS e MEC (BRASIL, 2015a). 

Nesse contexto, considerando a atual dimensão e complexidade das políticas públicas e a 

necessidade de fortalecimento dos eixos temáticos estratégicos desta Política para promover a 

integralidade do cuidado da criança, articulando as ações de saúde em todos os níveis de atenção, 

alinhando com a definição das condições estruturais necessárias para a implementação em todas as 

esferas de gestão do SUS, o PSE está contemplado na nova portaria nº 1.130 e é uma importante 

estratégia que contribui para atenção integral à saúde da criança (BRASIL, 2015a). 

Ressalta-se ainda a importância de que a prática de saúde inserida na atenção à saúde da 

criança e jovens na rede básica de saúde deveria priorizar as ações promoção de saúde. Estas ações 

devem ser compartilhadas pela equipe de profissionais da unidade básica de saúde, de maneira que 

cada um desenvolva ações conjuntas em prol de uma melhor assistência à criança e ao adolescente. 

Porém, o que vemos na prática são as ações de saúde ainda inseridas em um contexto centrado no 

modelo biomédico hegemônico, dificultando atingir a saúde integral dos escolares (NOVACZYK; 

DIAS; GAÍVA, 2008, p. 1131). 

Na pesquisa realizada por Pargamo (2010, p. 127) os jovens sugeriram que as ações e 

concepções do PSE na Colômbia sejam revistas, a fim de alcançarem uma ação na saúde na escola 

mais integral e exemplificaram com a sugestão de aumentar as ações de saúde, além de estratégias 

que promovam mais a saúde mental e que atendam as necessidades e realidades vividas por 

determinada comunidade escolar. O que demonstra a necessidade de discussão e aprimoramento 

contínuo do programa. 

Percebemos a necessidade de investimento nas possibilidades nas quais a educação e a saúde 

fomentem cada vez mais resistências à constituição de identidades e de maneiras de viver, agir, 

sentir e pensar sujeitadas, regulamentadas e controladas. A partir desse ponto, elaborar dispositivos 

que retomem as necessidades dos educandos, promovendo assim uma saúde escolar de qualidade, 

colaborando com ações conjuntas entre governo, escola, saúde e comunidade (BARROS, 2013, p. 

379). 

A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e das demais redes sociais 

para o desenvolvimento das ações do PSE implica mais do que ofertas de serviços num mesmo 

território, pois deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de 

corresponsabilidade (Brasil, 2013b, p. 4). Portanto o PSE apresenta-se como uma estratégia de 

integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas 

públicas brasileiras. Sua sustentabilidade e qualidade dependem da ação dos profissionais 
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envolvidos, desenvolvimento de estratégias eficazes, políticas e comprometimento de toda 

sociedade. 

Segundo manual de orientações do Programa, a ideia central do PSE é desenvolver em cada 

sujeito a capacidade de interpretar o cotidiano e atuar de forma que possa desenvolver atitudes e 

comportamentos adequados a uma boa qualidade de vida. Neste contexto, os profissionais de 

educação e de saúde devem ter atitude de empoderamento dos princípios básicos da promoção da 

saúde, bem como toda a comunidade escolar. Para alcançar seus objetivos e metas, o PSE está 

estruturado em três grandes componentes que devem ser articulados ao projeto político-pedagógico 

das escolas (BARBIERI; NOMA, 2013, p. 10). 

O Componente I trata da Avaliação das Condições de Saúde com o objetivo de avaliar a saúde 

dos educandos e possibilitar que aqueles que apresentem alguma alteração possam ser encaminhados 

para atendimento e acompanhamento. O Componente II aborda a Promoção da Saúde e Prevenção 

de Agravos atuando na perspectiva da prevenção e da promoção da saúde devendo perpassar todas 

as ações do Programa. E o Componente III trata da Formação e Capacitação, pensando no processo 

de formação das equipes de educação e de saúde que atuam no PSE, assim como a formação de 

jovens para atuarem como multiplicadores (BRASIL, 2013b). 

As práticas de promoção da saúde que estão sendo abordadas nesse trabalho estão inseridas no 

componente II do PSE, o qual refere-se às ações de promoção da saúde e prevenção, tais como: 

ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; promoção da cultura de paz e 

Direitos humanos; Saúde Mental; SPE: educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção 

das DST/aids, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; prevenção de acidentes; 

saúde ambiental e práticas corporais e atividade física (BRASIL, 2011, p. 18). 

Na prática, percebe-se que esse eixo ainda é pouco abordado quando se fala em saúde na 

escola, visto que sabemos que promoção da saúde é um dos principais pilares da atenção básica esta 

discussão participativa deve ser incentivada e realizada nas escolas.  

As práticas de promoção da saúde deveriam perpassar todas as ações do Programa. As ações do 

componente II visam garantir oportunidades a todos os educandos de fazerem escolhas mais 

favoráveis à saúde e de serem, portanto, protagonistas do processo de produção da própria saúde. O 

encontro entre os saberes das áreas de educação e de saúde potencializa o desenvolvimento de ações 

que privilegiam a dimensão educativa do cuidado à saúde, do cuidado de si, do outro e do ambiente, 

provocando efeitos no desenvolvimento saudável e protagonismo do educando e da comunidade 

onde vive, permitindo que realize opções que melhorem sua qualidade de vida (BRASIL, 2013b, p. 

56). 
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No município de Niterói, em relação ao componente II, estão sendo planejadas e realizadas 

formações de profissionais de educação e saúde para atuarem nessa perspectiva da promoção da 

saúde, usando metodologias ativas e participativas para abordagem das temáticas. Os profissionais 

participantes das capacitações são profissionais que compõem a equipe do PMF (enfermeiro, 

médico, técnico de enfermagem e agente comunitário), profissionais da comunidade escolar 

(professores, diretores, coordenador pedagógico e merendeiras), profissionais de Policlínicas 

Regionais de Saúde e Unidades Básicas de Saúde vinculados às escolas pactuadas. As ações de 

capacitação realizadas para esses profissionais, até o momento, são ações de promoção de 

alimentação saudável, atividade física, saúde mental, prevenção de violência e ações de prevenção 

de DSTs, saúde sexual e reprodutiva. 

Além disso, com a integração da educação e saúde no Grupo de Trabalho Intersetorial – 

Municipal (GTI-M), está sendo possível conhecer o trabalho que já vem sendo realizado por esses 

seguimentos, e partir disso, está sendo proposta a realização das ações de promoção da saúde de 

forma articulada entre saúde-educação com a participação de diversos setores, como o Setor de 

Alimentação Escolar, Coordenação de nutrição, Coordenação de Educação Física, Universidade 

Federal Fluminense, Coordenação de DST/AIDS, Centro de Controle de Zoonoses, reuniões com os 

pais, atuação das Unidades de saúde, escolas, e outros. Fomentando assim, a atuação de todos esses 

atores nas ações de promoção da saúde. 

O MS em um documento do PSE sugere trabalhar as temáticas por meio de metodologias 

participativas e ativas de aprendizagem, porém superar e compor junto com as tradicionais ações de 

repasse de informações relevantes é um grande desafio das ações desse componente. A potência do 

encontro entre saúde e educação pode revelar aqui uma de suas vertentes mais interessantes. À 

medida que os profissionais da área da saúde e da educação propõem-se a planejar, executar e 

avaliar as ações coletivamente poderão trocar saberes sobre as práticas pedagógicas mais atraentes e 

contundentes para abordagem dos temas de promoção da saúde (BRASIL, 2013b, p. 34). 

No entanto vale destacar que existem outros desafios em todo esse contexto, Cavalcanti; 

Lucena; Lucena (2015. p. 396) consideram que o processo de formação profissional, apesar de 

críticas, ainda segue baseado na lógica da especialidade, fazendo com que os profissionais tendem a 

desempenhar suas práticas dentro dos limites de suas áreas de atuação. Sendo comum a estes 

profissionais contarem com a sobrecarga de responsabilidades e atribuições dentro de seus setores, o 

que dificulta a possibilidade de romper com o conservadorismo presente nas ações desenvolvidas. 

Além disso, a precarização dos serviços e recursos materiais e humanos da atenção básica, também 

apresenta-se como um dificultador do desenvolvimento do PSE. Pois é nesse contexto de 

dificuldades que se estabelece a articulação do ESF e escolas ao PSE.  
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Outro fato desafiador é quanto ao conceito de promoção da saúde por parte dos profissionais. 

Eles consideram como algo de extrema importância a ser trabalhado no ambiente escolar, porém 

ainda apresentam uma visão muito limitada, resumindo-a ao desenvolvimento de hábitos alimentares 

e de higiene. O entendimento referente ao conceito de promoção da saúde é um grave problema que 

compromete seu alcance (CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015. p. 396).  

Graciano (2014, p.7), em pesquisa similar junto a professores do ensino fundamental, adverte 

sobre o aspecto prejudicial de os profissionais que atuam no PSE não trabalharem em sintonia em 

relação à compreensão do que seja promoção da saúde. Segundo a autora: “As professoras 

apresentaram uma tendência em direcionar o conceito de promoção da saúde às características da 

prática profissional e às condições de vida dos escolares”. 

Cavalcanti; Lucena; Lucena (2015. p. 397) aponta em seu estudo que é importante assinalar 

que os documentos do PSE analisados apresentam diretrizes voltadas para o contexto nacional sem 

intuir aos gestores a necessidade de considerarem suas realidades locais na priorização das demandas 

a serem respondidas pelo PSE. É preciso existir o reconhecimento de que as escolas públicas e seus 

entornos apresentam demandas internas para além do que está disposto no componente II e que isto 

deve ser considerado.  

Além disso, outro desafio é a participação e envolvimento dos diversos setores, pois na 

maioria das vezes o setor saúde tem feito a condução das propostas do PSE, tanto no contexto de 

ações quanto na formulação e normatização do programa Para Gomes (2012, p. 21), isso é 

evidenciado no fato de que das oito Portarias que regulam o PSE, cinco foram emitidas pelo MS, e 

quanto no contexto da atuação e participação a equipe da saúde também tende a ser mais atuante do 

que a equipe escolar.  

Vale ressaltar que para que as ações de educação em saúde nas escolas atenda aos seus 

objetivos e necessidades reais da comunidade escolar é importante proporcionar a integração desse 

programa no currículo das escolas, devendo também explorar novas estratégias e técnicas 

participativas e de educação em saúde que possibilitem a reflexão crítica da realidade e mudanças de 

comportamentos. 

Logo, para desenvolver o PSE deveriam ser utilizadas abordagens de educação em saúde 

baseadas na realidade e necessidades dos educandos, como uma ferramenta de educação no âmbito 

da saúde e educação. Visando a construção de novos conhecimentos sobre as diversas temáticas e 

mesmo que não sejam absorvidas de imediato, podem favorecer um repensar de atitudes. Dessa 

forma, o PSE estará atuando como um elo entre a comunidade escolar e o serviço de saúde, por meio 

de um trabalho conjunto e com ações integradas. 
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Verifica-se que, de fato, o PSE apresenta um caráter inovador no tocante à política de saúde 

escolar, pois além de propor uma atuação que rompe com o caráter meramente assistencialista das 

práticas, expressa por intermédio de propostas que preconizam o trabalho direcionado à promoção da 

saúde, e na intersetorialidade como mecanismo central dessas ações. É perceptível diante da 

literatura, que o PSE tem contribuído para a melhoria do aspecto assistencial dos estudantes, porém, 

a participação social, o empoderamento, a utilização de ações multiestratégicas seguem como um 

importante desafio a ser enfrentado pelo Programa (CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015. p. 

399).  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 PRÁTICA PEDAGÓGICA E PRÁTICA EDUCATIVA EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA 

DIALÓGICA E CONSTRUTIVISTA DE PAULO FREIRE 

 

O presente estudo tem como referencial teórico, Paulo Freire. Um educador brasileiro 

nascido em 19 (dezenove) de setembro de 1921, na cidade de Recife/Pernambuco-Brasil, Paulo 

Reglus Neves Freire contribuiu com seus escritos e suas ações para uma educação mais humanizada, 

reflexiva e conscientizadora pautada na coerência entre teoria e prática (FREIRE, 2015b, p. 12).  

Freire viveu momentos importantes de ditadura militar, em que a pobreza se instalava. E este 

cenário aliado a preocupação com os oprimidos e a ajudar a construir seu método de ensino, 

estimulou a criação de um método pautado no diálogo, em que a educação fosse voltada contra a 

opressão, portanto para a prática da liberdade (FREIRE, 2015b, p. 25).  

Era formado em Direito, mas se dedicou à pedagogia, ensinando a língua portuguesa. Dotado 

de visão crítica sobre assuntos voltados para a prática da liberdade, preocupava-se com a formação 

consciente da população, dirigindo atenção à alfabetização de adultos (FREIRE, 2015a, p. 17).  

Com o Golpe militar de 1964, Freire interrompeu os planos de alfabetização no Brasil, pois o 

populismo, além de ter uma forma ambígua, mantinha também um descomprometimento com a 

política capitalista. Freire foi acusado de estar traindo sua pátria e permaneceu preso por 70 dias. 

Posteriormente, em 1967, exilado na Bolívia e no Chile publicou seu primeiro livro: Educação como 

Prática da Liberdade. No ano seguinte, publicou a obra “Pedagogia do Oprimido”, a obra foi 

publicada em várias línguas. O Brasil estava passando por repressões na época da ditadura militar e 

este livro só foi publicado no país depois de 1974, quando o General Geisel tomou o controle do 

Brasil e iniciou um processo de liberalização cultural (SILVA, 2006).  

 Em 1970, o intelectual brasileiro se muda de Cambridge para Genova, na Suíça, para 

trabalhar para o Conselho Mundial de Igrejas. Tornou-se consultor educacional, atuando em colônias 

portuguesas na África, Guiné Bissau e Moçambique. Paulo Freire voltou para o Brasil em 1980 e se 

afiliou ao Partido dos Trabalhadores, na cidade de São Paulo. Atuou como supervisor no programa 

do partido para alfabetização de adultos de 1980 até 1986, e foi indicado Secretário de Educação 

para São Paulo (MORENO, 2012). 

Em 1991, foi fundado o Instituto Paulo Freire em São Paulo, SP, que nasceu para colocar em 

prática as teorias do autor sobre educação popular. É nesse instituto que estão os escritos e arquivos 
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sobre o autor. Freire foi autor de muitas outras obras, como: Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da 

Esperança, Pedagogia da Tolerância, Pedagogia da Indignação e muitas outras obras também escritas 

com outras pessoas.  

O ilustre educador reconhecido internacionalmente, que procurou pensar o ser humano e sua 

realidade, sempre os sensibilizando e os conscientizando de forma crítica sobre o mundo em que 

vivem, faleceu no dia 2 de maio de 1997 de um ataque cardíaco na cidade de São Paulo.  

Os princípios teórico-filosóficos de Paulo Freire como dialogicidade, emancipação, 

liberdade, transformação, autonomia, contextualização, e construção do conhecimento dialógica e 

compartilhada são utilizados como suportes teóricos para conduzir esta pesquisa, devido à defesa de 

uma educação problematizadora em que o educando assume o papel de sujeito no processo ensino-

aprendizagem. 

A pedagogia freireana tem por fundamento o uso de uma prática dialética com a realidade, 

criando o educando sua própria educação, oposta à educação imposta e arbitrária. Paulo Freire não 

inventou o homem, apenas pensou e praticou um método pedagógico que procurava dar ao homem a 

oportunidade de se redescobrir por meio da retomada reflexiva do próprio processo em que vai ele se 

descobrindo, manifestando-se e configurando o “método de conscientização” (FREIRE, 2015b, p. 

139).  

No plano teórico, a partir do trabalho de Paulo Freire, a concepção dialética da educação 

passou a fundamentar o campo da pedagogia, o que influenciou o setor saúde e contribuiu para a 

disseminação teórica do denominado modelo dialógico de educação em saúde (SILVA et al., 2010, 

p. 2542). Esse modelo dialógico e participativo vislumbra uma educação transformadora em que o 

sujeito deixa de ser um agente passivo para ser ator participativo no seu processo de saúde.  

A visão inovadora da Educação em Saúde gera propostas para uma prática educativa que vá 

além da busca por mudanças de hábitos. Essa prática deve contribuir para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica, articulando-se com a teoria educacional progressista de Paulo Freire (SABÓIA, 

2003). Assim, pode-se admitir que os pilares da prática educativa têm por base o referencial 

pedagógico da dialogicidade e do ensino problematizador, defendidos por Freire.  

Em sua obra Pedagogia do Oprimido, o autor ressalta que o diálogo se constitui da palavra 

verdadeira, que implica ação e reflexão. Se há valorização demasiada da ação em detrimento da 

reflexão, o que acaba por acontecer é um ativismo; e se há valorização demasiada da reflexão, o que 

há é verbalismo. Segundo Freire, não é no silêncio que os homens se fazem, mas nas palavras, no 

trabalho, na ação-reflexão (FREIRE, 2015b, p. 92).  

Para este pensador, o diálogo é uma exigência existencial sendo o encontro em eu 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 
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humanizado. Dessa forma, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

numa simples troca de ideias a serem consumidas (FREIRE, 2015b, p. 109). 

Freire defende uma educação dialógica. Assim, o convencimento da necessidade de lutar não 

é uma doação de ninguém, mas chegou a este saber por um ato total de reflexão e ação e da 

superação da contradição educador-educando mediada pela relação dialógica. Como diz o autor, foi 

a sua inserção lúcida na realidade, na situação histórica, que o levou à crítica desta mesma situação e 

ao ímpeto de transformá-la. 

 Por meio da dialogicidade, as pessoas podem despertar para a consciência crítica do mundo 

em que se encontram, saindo de sua condição de invisibilidade, buscando assim a condição do ser 

mais, em meio a um processo de humanização, em atendimento a uma vocação humana universal. 

Deste modo, considera-se que o referencial teórico de Paulo Freire coaduna com o objeto e os 

objetivos deste estudo. 

Assim, a partir da visão freireana, que defende o método educativo ativo, dialogal e 

participante, mas também fomentar a conscientização destes estudantes em torno da problemática, 

gerando instrumentos para criar mais opções na busca de ações, a fim de evitar a massificação das 

informações considera-se esse um movimento necessário para que futuros enfermeiros e educadores 

fortaleçam seu compromisso profissional com a sociedade.  

Paulo Freire fomentou uma reflexão acerca das concepções de educação bancária 

(depositária) e de educação libertadora (problematizadora). A educação bancária consiste na 

narração de conteúdos pelo educador para os educandos. Essa narração conduz os educandos à 

memorização mecânica do conteúdo narrado, transformando-os em “vasilhas”, em recipientes a 

serem “enchidos” pelo educador (FREIRE, 2015b, p. 82). 

Segundo Paulo Freire (2015b, p. 83), “esta falsa concepção da educação, que se baseia no 

depósito de informes nos educandos, constitui, no fundo, um obstáculo à transformação”. Freire 

buscou conceber um processo educativo em condições de promover a libertação da consciência e 

emancipação do sujeito.  

A concepção de processo ensino-aprendizagem como uma troca, como um processo 

dialógico entre educador e educando, que se dá numa realidade vivida, são marcas da pedagogia 

idealizada por Paulo freire. O conhecimento advém da reflexão crítica sobre essa realidade, 

construindo-se ao mesmo tempo que o homem vai se constituindo e se posicionando como um ser 

histórico. E esta prática faz toda a diferença na prática educativa em saúde. 

Nesse sentido, não cabem relações verticais entre educador e educando, ou a transferência de 

conhecimentos e a normatização de hábitos, que marcaram o pensamento hegemônico da educação 
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sanitária no século passado e que, ainda hoje, estão presentes nas práticas educativas em saúde 

(PEREIRA; LIMA, 2009, p. 15).  

Para Freire (2015b, p. 108), há um modelo educativo em que as pessoas são estimuladas a 

desenvolver consciência crítica, por meio do processo de análise coletiva de problemas na busca de 

soluções e estratégias conjuntas, visando à mudança da realidade. Essa pedagogia evidencia a 

formação de um indivíduo mais crítico e questionador.  

Ao lado da conscientização, a mudança é um tema gerador da prática de Paulo Freire. Este 

pensador fala de uma mudança de uma sociedade de oprimidos para uma sociedade de iguais. E a 

conscientização desempenha um papel importante no processo de mudança (FREIRE, 2014, p. 9). 

A primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz 

de agir e refletir. Isso exige um exercício de distanciamento e, concomitante, de reflexão sobre o 

contexto que o cerca para poder objetivá-lo e transformá-lo (FREIRE, 2011, p. 32). A educação deve 

realizar-se por meio da construção do conhecimento, deve ser problematizadora e libertadora e 

fundada no diálogo intersubjetivo. Diferentemente, a educação bancária, tão criticada por Freire, é 

caracterizada pelo depósito de conhecimento em alunos “desprovidos” de seus próprios pensamentos 

e experiências.  

A finalidade do processo educativo é a construção de uma ideologia crítica nos alunos, 

gerando um pensamento reflexivo sobre o mundo e a sociedade. Na visão freireana, é por meio da 

percepção que podemos alterar e objetivar a realidade, por meio de um processo de conscientização 

que gerará libertação e transformação (FREIRE, 2014, p. 34). Logo, o sentido da prática educativa 

eficaz e efetiva só pode ser atingido por meio Do desenvolvimento na prática educativo progressista 

da curiosidade crítica e participação livre dos educandos (FREIRE, 2011, p. 45).  

Para Paulo Freire o homem chega a este nível de consciência crítica em dois momentos: 

primeiro chamado de codificação, ele deve partir de uma situação existencial real, ou seja, de uma 

situação que faz parte da sua realidade não uma situação criada pelo educador que ele ache 

importante ao aluno, partindo desta situação existencial o homem se distancia do objeto cognoscível 

e neste momento educador e educando passam a refletir juntos, de modo crítico, sobre o objeto que 

os mediatizam. Com a descodificação que é a substituição da abstração pela percepção crítica do 

concreto, o homem atinge um nível crítico de conhecimento (FREIRE, 1980, p. 100). 

A mudança da percepção nada mais é que a substituição de uma percepção distorcida da 

realidade por uma percepção crítica da mesma e esta mudança se dá na problematização de uma 

realidade concreta. Implica admirá-la em sua totalidade, vê-la de dentro e, desse interior, separá-la 

em suas partes e voltar a admirá-la, tendo assim uma visão mais crítica e profunda da sua situação na 

realidade que não condiciona. Implica uma apropriação do contexto, uma inserção nele, um não estar 
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sob o tempo, mas no tempo. Implica reconhecer-se homem. Homem que deve atuar, pensar, 

transformar e não se adaptar fatalisticamente a uma realidade desumanizante (FREIRE, 2015b, p. 

35). 

Este mesmo autor acrescenta ainda que quanto mais conscientizados nos tornamos, mais 

capacitados estamos para sermos denunciantes de uma estrutura desumanizante e anunciadores de 

uma estrutura humanizante. E este trabalho humanizante é o da desmistificação, é o olhar mais 

crítico possível da realidade, é aquele que desvela para conhecê-la e para conhecer os mitos que 

enganam, que oprimem e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante. 

A crítica de Freire (2015b, p.80) ao modelo de educação que orienta a prática do educador, 

que transmite conhecimentos de quem sabe para quem não sabe, foi denominada por educação 

bancária. Nesse modelo, para Freire, o educador é um ser superior que ensina ignorantes, cuja tarefa 

é encher os educandos dos conteúdos de sua narrativa. É uma educação descolada da experiência 

existencial dos educandos, na qual os conteúdos são retalhos da realidade desconectados da 

totalidade, ou seja, não tem significação para o educando. Na educação conduzida com base nesses 

pressupostos, os educandos são vasilhas, recipientes a serem preenchidos pelo educador e quanto 

mais encher os recipientes com seus depósitos, melhor será o educador. E quanto mais docilmente se 

deixam encher, melhores serão os educandos. Freire denomina este tipo de educação de bancária, 

antidialógica por essência e não comunicativa. Neste processo de educação o educador deposita no 

educando o conteúdo programático da educação que ele mesmo elaborou.  

Na educação bancária, o professor despeja nos estudantes todos os conteúdos a serem 

ensinados e, desta forma, não constroem o conhecimento coletivamente, porque o professor acredita 

ser detentor do saber. Além disso, nesta concepção, está posta a relação oprimido-opressor, visto que 

os oprimidos são os estudantes que não podem questionar o conhecimento enquanto o opressor, o 

professor, molda a educação da forma que lhe é conveniente (FREIRE, 2015b, p.84).  

A contrariedade de Freire à educação bancária está na composição de memorização, ou seja, 

o aluno decora o conteúdo por meio da repetição. Além disso, é considerada como antidialógica 

porque, ao considerar o professor o único detentor de todo o conhecimento, os educandos não têm o 

direito de manifestar suas opiniões sobre diferentes conceitos, ou seja, não há questionamentos e não 

há diálogo (FREIRE, 2015a, p. 47).  

A educação fundamental para o desenvolvimento do homem e da sociedade remete os 

educadores a acompanharem, criticamente, o surgimento de novos paradigmas, para que se 

coloquem a serviço da construção de um mundo melhor, para além da incorporação tecnológica, à 

qual somos cotidianamente submetidos. É preciso refletir sobre as relações pedagógicas que devem 

considerar o educando como sujeito de seu processo educativo, buscando resgatar valores como 
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autonomia e liberdade, necessários à construção da cidadania (JULIANI; KURCGANT, 2009, p. 

513).  

O homem como sujeito da educação e não seu objeto, se tornou uma das principais máximas 

de Paulo Freire. Sendo assim, ele deve agir criticamente em seu espaço social e é a partir do 

conhecimento de suas condições que esse sujeito poderá se “distanciar”, analisar e intervir em sua 

realidade. Por isso, ninguém educa ninguém (FREIRE, 2015b, p. 86).  

A autonomia do ser educando é um saber necessário à prática educativa e respeitar essa 

realidade é um imperativo ético e não um favor. Dessa forma, o respeito à autonomia e à identidade 

exige uma prática educativa coerente com esses conceitos (FREIRE, 2015a, p.60). O potencial da 

educação como processo emancipatório na interface com os movimentos sociais tem, na categoria de 

práxis social, criadora e transformadora da realidade, um aspecto central que está presente nas teses 

que permeiam o pensamento de Paulo Freire. 

Paulo Freire defende a educação como possibilidade de libertação dos homens. Só pela 

educação o homem se reconheceria como um ser inacabado e em constante busca de ser mais, isto é 

o que ele chama de raiz da educação (FREIRE, 2015b, p. 56). Mas para que esta educação seja 

realmente prática de liberdade é preciso primeiramente que o homem tenha consciência crítica da 

sua realidade, não uma consciência ingênua em que o homem faça um mero reconhecimento da 

realidade sem uma inserção crítica, conduzindo a nenhuma transformação de realidade objetiva, pois 

neste tipo de consciência não há um reconhecimento verdadeiro (FREIRE, 2015a, p. 70). Para que 

haja conscientização crítica o homem tem que ultrapassar a esfera de apreensão espontânea da 

realidade e chegar a uma esfera crítica e isto se dá com o ato ação-reflexão. 

Vale ressaltar que Freire cita que liberdade sem limite não é desejada. Entende a liberdade 

algo que amadurece no confronto com outras liberdades, em face a autoridade do educador. Sem 

impor sua vontade ou se aborrece porque seu ponto de vista não foi aceito. Portanto, é preciso 

aprender a conviver com a relação tensa e contraditória entre autoridade e liberdade, no sentido de 

assegurar o respeito entre ambos, cuja ruptura provoca a hipertrofia de uma ou de outra (FREIRE, 

2015b, p. 106) 

Na educação problematizadora e dialógica defendida pelo autor, o conteúdo jamais é 

depositado, ele parte e nasce dos educandos, em diálogo com os educadores, reflete seus anseios e 

esperanças. Sendo, portanto, a investigação temática o ponto de partida do processo educativo 

dialógico. 

Portanto, para a prática educativa atender sua proposta deve ser pautada na realidade e 

necessidades dos educandos, respeitando os saberes construídos com a prática comunitária. Pois 

ensinar não é transferir conhecimento, precisa-se promover e respeitar a autonomia do ser educando, 
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fomentando a reflexão crítica sobre a prática e o reconhecimento da identidade cultural (FREIRE, 

2015a, p. 132). 

Para esse pensador, o educador que impede os educandos de criarem e acreditarem que deve 

ser repetido o que o professor diz na aula, toma o sujeito como instrumento. Esta fato, dificulta que 

os educandos possam responder com o tempo os desafios do mundo e fazendo história pela sua 

própria atividade criadora (FREIRE, 2014, p. 41). 

O educador que possibilita a conscientização, a reflexão e a mudança necessita ampliar 

constantemente os seus conhecimentos, não só do ponto de vista de seus métodos e técnicas de ação, 

as também dos limites objetivos com os quais se enfrentam (FREIRE, 2014, p.74). 

Dessa forma, privilegia-se uma abordagem que enfatiza experiências e saberes 

contextualizados dos sujeitos envolvidos, entendendo-os como processos estimuladores de mudanças 

individuais e coletivas. As práticas educativas em saúde denotam ações que compreendem relações 

entre os sujeitos sociais que ocorrem em diferentes espaços e portam diferentes saberes (ACIOLI, 

2008, p. 118).  

Ressalta-se assim, que o homem por estar no mundo com o mundo o torna um ser capaz de 

relacionar-se. Por meio da experiência nas relações, que acontece o desenvolvimento da ação-

reflexão (FREIRE, 2014, p. 37). 

No contexto da tendência progressista crítico social dos conteúdos de Paulo Freire tem-se a 

presença significativa de características como: a necessidade dos conteúdos universais serem 

difundidos; os conteúdos devem estar relacionados á realidade social; educador e educando são 

mediatizados pela realidade, que oferece subsídios para os problemas/questões a serem discutidas; é 

uma tendência que fomenta a consciência crítica; contribui para criticidade e autonomia; estimula a 

construção do conhecimento (FREIRE, 2015b, p.25). 

Os saberes dos educandos devem ser respeitados, além dos saberes das classes sociais que 

chegam até os educandos. A experiência do aluno deve ser aproveitada. Precisa-se entender nesse 

contexto, que através de uma prática educativo-crítica, a educação é uma forma de intervenção no 

mundo. Intervenção que implica para além dos conteúdos ensinados ou aprendidos, mas intervenção 

para aspirar mudanças na sociedade, nas relações humanas, à educação, à saúde (FREIRE, 2015a, 

74, 96). 

A importância da concepção dos sujeitos estudados está no fato de haver compreensão e 

respeito com a maneira com que os grupos se relacionam com seu mundo. Por isso, é relevante a 

educação livre de punições e preconceitos (BRANDÃO, 1999, p. 25).  

Por isso, ressalta-se que o dever do professor e da escola não é só respeitar os saberes com 

que os educandos, mas também os das classes populares, saberes socialmente construídos na prática 
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comunitária. Além disso, deve ser discutido com os educandos a razão de ser de alguns desses 

saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 2015a, p. 31). 

Freire disserta que educar exige rigorosidade metódica, não significando rigor no sentido de 

uma educação autoritária, mas, sim, um método didático que possua uma práxis pedagógica. O 

educador deve desenvolver uma prática pedagógica que instigue o educando a ter uma ideia crítica, 

em processo dialético entre o concreto e abstrato (FREIRE, 2014, p. 96).  

Para Salci et al (2013, p. 227) a utilização da abordagem dialógica, é necessário mudança na 

conduta do profissional, rompendo com padrões comportamentais autoritários, reconhecendo que o 

educador também precisa estar aberto ao outro, para assim, construir um novo conhecimento. Neste 

processo educativo é quebrada a hierarquia entre um que sabe, e outro que não sabe, mas há o 

reconhecimento de que ambos sabem coisas diferentes. Ou seja “o educador não é o que apenas educa, 

mas o que, enquanto educa, é educado”.  

Freire aponta para o compromisso do profissional com a sociedade por meio da capacidade 

de agir e refletir associado a capacidade de atuar, operar e de transformar a realidade. Não há 

compromisso autêntico quando se juga a realidade como algo dado, estático e imutável (FREIRE, 

2014, p. 30). 

Nesta realidade, na construção de um contexto emancipatório surge a necessidade dos 

profissionais, visualizarem novas formas de intervir na realidade de saúde, alicerçando sua prática 

profissional no respeito e confiança das potencialidades dos seres humanos, com os quais interagem 

e pactuam parcerias nas ações de educação em saúde. O poder emancipatório envolve o 

conhecimento instrumental e comunicativo. Para que este movimento aconteça, todos os princípios 

da integralidade devem ser atendidos e as pessoas empoderadas para sua efetiva realização no 

processo de cuidar de si (SALCI, 2013, p. 227). 

O pensamento freireano afirma que a educação tem caráter permanente, influenciando 

sujeitos de todas as idades, pois o homem é um ser incompleto, inacabado por natureza, necessitando 

da educação para sua completude (FREIRE, 2014, p. 35).  

O processo educativo precisa ter caráter transformador, na perspectiva da superação do 

ensino tradicional, acrítico e mecanicista, preocupado unicamente com a transmissão de 

conhecimento, ignorando as singularidades dos sujeitos (MÂNICA et al., 2014, p. 26). As práticas 

educativas precisam ser redesenhadas, no sentido da construção de um processo que objetive a 

educação transformadora aliada ao conceito de saúde ampliado.  

 Assim, a educação em saúde é reorientada, permeando o diálogo, a pactuação e a 

horizontalização entre os sujeitos sociais e profissionais de saúde. O processo de ensino-

aprendizagem deve possibilitar uma atuação educativa comprometida com a mudança social e a 
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construção da cidadania, o que poderá ser alcançado por meio de trocas de experiências entre os 

atores deste processo. 

Pois no processo de educação em saúde deve ser trabalhada a autonomia, a autoestima, a 

liberdade, o fortalecimento de ampliação de poder do indivíduo como sujeito social. Em movimentos 

de promoção da saúde, isto pode ser chamado de empowerment ou empoderamento. Componente 

essencial da educação e convergente com as idéias de emancipação, autonomia e libertação de Paulo 

Freire (OHARA, SAITO, 2014, p.463). 

Numa perspectiva progressista, o educador deve estar aberto a indagações, à curiosidade, às 

perguntas, as inibições, um ser crítico, inquiridor e inquieto na tarefa de ensinar, assim como 

referido por Freire (2015a, p. 47): “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.”.  

Aplicadas ao campo da saúde, as abordagens participativas tem por objetivo discutir 

problemas de saúde encontrados na realidade local por meio do diálogo, da problematização e da 

ação comum entre diferentes grupos para a construção compartilhada de conhecimentos e para 

organização política, necessárias à superação dos problemas encontrados (STOTZ, DAVID E 

WONG-UM, 2005, p. 58).  

Para Becker (2011, p. 18,19), o homem só compreende bem aquilo que faz, e só faz o que 

compreende bem, onde fazer e compreender equivalem a agir e refletir, desde que dialeticamente 

entendidos, entendendo tomada de consciência e processo de conscientização como processos 

parecidos, tendo atividade criadora e inventiva, desde que entendidos como função da ação do 

próprio homem e não de um ensino unidirecional ou de uma repetitiva doutrinação. Dessa forma, a 

educação segundo a tomada de consciência em o processo de conscientização, por si só, não realiza a 

libertação do oprimido. Pois, o educador que quiser contribuir para o processo de libertação da 

opressão não pode continuar a participar de uma educação apenas com caráter repetitivo, como é o 

ensino basicamente tradicional que continua sendo ministrado nas escolas e nos espaços de 

educação. 

Uma educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais da educação 

bancária, não pode realizar-se sem superar a contradição entre o educador e os educandos. O 

educador não é apenas quem educa, pois enquanto educa, é educado, em diálogo, também educa. 

Ambos tornam-se sujeitos do processo em que crescem juntos (FREIRE 2015b, p. 95). Desta forma 

“Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo.”. 

Assim, vale ressaltar que é preciso abrir caminhos teóricos para uma transformação 

significativa não só da aprendizagem escolar. Mas, ampliar as possibilidades de aprendizagem, 
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instaurando o aprender a aprender. Com isso “O ideal da educação não é aprender ao máximo, 

maximizar s resultados, mas é antes de tudo aprender a aprende, é aprender a se desenvolver e 

aprender a continuar a se desenvolver depois da escola.” (BECKER, 2011, p. 281). 

 

 Para ilustrar os conceitos de Paulo Freire utilizados no estudo, elaborou-se o quadro 01: 

 

Quadro 01: Conceitos de Paulo Freire utilizados no estudo 

 

Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 
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4. METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, exploratório com 

abordagem participativa. A pesquisa qualitativa segundo Minayo, Deslandes; Gomes (2007, p. 21), 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes, onde a linguagem, os símbolos, as práticas, as relações e as coisas são inseparáveis, sendo 

dessa forma capaz de responder às questões particulares e de compreender a realidade humana 

vivida socialmente. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da realidade 

social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

   Estudos desta natureza propiciam campo livre e rico das percepções e conhecimento em saúde 

experenciado pelos sujeitos, sendo essas, derivadas do seu contexto de vida, permitido identificar as 

dúvidas e necessidades desses sujeitos, visando à compreensão dos cuidados e dúvidas sobre a 

temática para que se consiga desenvolver ações educativas- participativas que atendam as 

necessidades dos sujeitos envolvidos (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007, p. 21). 

Segundo Yin (2010), entre os tipos de pesquisa qualitativa, o estudo de caso é um dos mais 

relevantes. É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente 

com severidade na objetivação, originalidade, coerência e consistência de ideias. O estudo em tela 

trata de um caso específico em uma turma do ensino fundamental, de uma escola municipal portanto, 

possui semelhanças com outras turmas e escolas, permitindo generalizações. 

Pesquisas do tipo exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explicito, contribui para esclarecer e proporcionar uma visão 

geral em dimensões mais ampliadas acerca de um determinado fato e como se inter-relacionam 

(GIL, 2008, p. 12). 

 O estudo utilizou a abordagem da pesquisa-ação participativa, a qual é desenvolvida por meio 

de um espaço de interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, 

com conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação, e os profissionais 

envolvidos exercem um papel articulador e facilitador.
 
(Thiollent, 2011, p. 07). Existindo assim, um 

trabalho conjunto de pesquisa e discussão no qual participam educador e educandos mediatizados 

sempre pela realidade a ser conhecida (BRANDÃO, 1999, p.35). 
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Thiollent (2011) define ainda a pesquisa-ação como: 

 
[...] pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. (THIOLLENT 2011, p. 20) 

 

A abordagem da pesquisa-ação participativa foi utilizada neste estudo, pois atende a proposta 

de desenvolver educação em saúde com estudantes e professores do 6º ano de uma escola municipal, 

envolvendo todos os participantes. Autores e atores são participantes de um trabalho comum, 

considerando a realidade local, o conhecimento construído coletivamente, numa ação conjunta que 

visa transformações. 

Tal abordagem é coerente com o objeto do estudo em tela, uma vez que trata-se de uma 

prática de educação em saúde que vem sendo desenvolvida de forma participativa e fundamentada 

teoricamente em Paulo Freire. A pesquisa-ação participativa possibilitará a formação de vínculos 

entre os autores e atores sociais assim como a abertura de diálogo, a co-criação do conhecimento. 

A investigação-ação participativa em saúde é uma forma de investigar a práxis no local onde 

ocorre, tem características situacionais específicas e busca a transformação social. Trabalha 

principalmente com grupos e/ou pessoas vulneráveis, que por esse fato têm menos acesso aos 

cuidados de saúde e apresentam maior risco de doença. A investigação-ação participativa pretende 

diminuir iniquidades através do empowerment de indivíduos, famílias, grupos e comunidades 

(MARTINS, BRITO, 2013, p. 31). 

A Pesquisa Participativa em Saúde possui princípios e valores tais como a participação dos 

atores desde o inicio da pesquisa; o equilíbrio entre os participantes onde o pesquisador não é o 

facilitador, porém o dinamizador; a criação do conhecimento deve ser compartilhada e dialógica, 

entendendo o conhecimento como um processo em movimento; a pesquisa deve ter uma repercussão 

para além do conhecimento acadêmico; priorizar o contexto local, percebendo e conhecendo a 

realidade de vida diária e o fenômeno localizado no sistema social; e a reflexividade crítica (ICPHR, 

2013, p. 06 ). 

Ressalta-se que esses princípios e valores da pesquisa participante em saúde convergem com 

os conceitos de Paulo Freire, que estão sendo utilizados para fundamentar o estudo em tela, 

reforçando a pertinência da utilização dessa abordagem de pesquisa. 

Na pesquisa-ação participativa o conhecimento não é produzido para ser em seguida 

difundido, é realizada uma construção social do conhecimento, com a participação de atores 

diferenciados. Possuindo assim dimensão participativa, crítica e reflexiva, contribuindo para 

fortalecer o propósito emancipatório (THIOLLENT, 2011, p. 23). 
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Nesta abordagem investigativa há participação ativa das pessoas na vida social cotidiana, nos 

processos de ação e de decisões políticas a respeito de suas vidas. O processo de conhecer o mundo 

anda de mãos dadas com sua transformação. Essa abordagem deve ser compreendida como um 

repertório múltiplo e diferenciado de experiências de criação coletiva de conhecimentos destinados a 

superar a oposição sujeito/objeto no interior de processos que geram saberes e na seqüência de ações 

que aspiram gerar transformações, a partir também desses conhecimentos. É uma pesquisa 

pedagógica que entrelaça atores-autores e que proporciona um aprendizado no qual, mesmo quando 

há diferenças essenciais de saberes, todos aprendem uns com os outros e uns através dos outros 

(BRANDÃO; STRECK, 2006, p. 9-12). 

 

4.1 CENÁRIO  

 

           A pesquisa foi sendo realizada em uma Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, 

localizada na Rodovia Amaral Peixoto, KM 02 – Caramujo, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. 

Anteriormente era uma escola Estadual, um Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), uma 

proposta diferenciada de educação em horário integral, desenvolvida por Leonel Brizola na década 

de 80 (oitenta). Posteriormente, criou-se o Projeto Integrar para Municipalizar, inserido no Programa 

de Municipalização de Educação Pré – Escolar e de Ensino Fundamental. Esse projeto teve como 

objetivo municipalizar os CIEPs sob a forma de Convênios com as Prefeituras Municipais, 

considerando que as escolas lá instaladas já oferecem o ensino fundamental, entretanto, em horário 

integral, com uma proposta administrativa descentralizadora e democrática (FERNANDES, 2012, 

p.8). 

 Esta escola foi municipalizada há dois anos, mantendo o funcionamento de horário 

integral das 08 (oito) às 16h (dezesseis), provavelmente por estar localizada numa comunidade com 

alto índice de violência. As atividades acontecem na antiga estrutura, utilizando apenas as aéreas 

externas e o segundo andar. Os demais espaços ainda passarão por reformas. É constituída por seis 

(06) salas de aula e dependências para os serviços de orientação educacional e pedagógica, sala de 

leitura, secretaria, refeitório, quadra, pátio, cozinha, sanitários, sala dos professores e laboratório de 

informática, sala de artes e laboratório de ciências. Existe 01 (uma) turma de aceleração do 5º 

(quinto) ano, 01 (uma) turma de 6º (sexto) ano, 02 (duas) turmas de 7º (sétimo) ano e 02 (duas) 

turmas de 8º (oitavo) ano. 

 A turma de 6º (sexto) ano do ensino fundamental é composta por 28 (vinte e oito) estudantes, 

sendo 03 (três) com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e 15 (quinze) professores, sendo 01 

(um) professor de português, 01 (um) professor de matemática, 01 (um) professor de história, 01 
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(um) professor de geografia, 01 (um) professor de ciências, 01 (um)  professor de inglês, 01 (um)  

professor de espanhol, 01 (um)  professor de artes, 01 (um) professor de educação física e 02 (dois) 

professores de apoio para os alunos com NEE. O corpo docente é composto ainda por 01 (uma) 

coordenadora pedagógica, 01 (uma) coordenadora de turma, 01 (uma) diretora e 01 (uma) vice-

diretora. 

 

 

4.2  PARTICIPANTES  

 

Os participantes da pesquisa foram 24 (vinte e quatro) estudantes e 12 (doze) professores da 

turmas de 6º (sexto) ano do ensino fundamental da Escola Antineia Silveira Miranda do município 

de Niterói-RJ. Foram incluídos na pesquisa educandos regularmente matriculados, que estavam 

cursando o 6º (sexto) ano do ensino fundamental no período da coleta de dados e aceitaram a 

participar da pesquisa e professores do quadro permanente da escola envolvidos com a turma. Foram 

excluídos os estudantes e professores que estavam afastados da escola por algum motivo, como 

férias, suspensão, licença médica e outros, assim como os alunos e os professores que faltaram nos 

dias da coleta.  

Respeitando o anonimato dos participantes da pesquisa, os professores foram identificados 

pela letra “P”, inicial da palavra professor, seguida do número sequencial dado a cada um 

aleatoriamente (P1, P2, P3, P4, P5, ... P12).  Já os estudantes foram identificados pela letra “E”, 

inicial da palavra estudante, seguida do número sequencial dado a cada um aleatoriamente (E1, E2, 

E3, E4, E5, ... E24).   

A escolha por essa turma se deu por esta apresentar uma especificidade, uma vez que os 

educandos estão cursando o primeiro ano nesta escola, iniciando o ensino fundamental e uma nova 

etapa na vida escolar. Nesse contexto, reforça-se que o Ensino Fundamental constrói a graduação do 

primeiro e do segundo ciclo e acompanha as transformações de sentimentos, atitudes psicossociais e 

atos de conhecimento da criança e do pré-adolescente. (BRASIL, 2013a, p. 115)  

Além disso, a turma conta com 02 (dois) estudantes que vivem com síndrome de Down e um 

01 (um) aluno em processo de reabilitação pós-aneurisma cerebral. Dessa forma, essa turma possui 

necessidades singulares de saúde que enriqueceram a pesquisa. Desenvolver a pesquisa-ação 

participativa com professores e educandos com essa turma específica foi uma sugestão da vice-

diretora, aceita durante uma reunião de aproximação das pesquisadoras com a instituição 

educacional. 

Tendo em vista tratar-se de uma pesquisa fundamentada em concepções freirianas e, 

portanto dialógica, considerou-se importante a participação dos docentes. Assim, participaram 12 
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(doze) professores do quadro permanente, que atuam na direção, coordenação de turma, coordenação 

pedagógica, nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, geografia, ciências, inglês, espanhol, 

educação física e duas professoras de apoio de alunos com NEE.  

Com relação a caracterização dos educandos, a maioria é do sexo masculino (62,5%), com 

faixa etária entre de 11 (onze) a 15 (quinze) anos, 75% dos alunos consideram-se pardos, a maioria 

possui pais separados e moram com suas mães. A maior parte desconhece o nível de instrução dos 

pais, a profissão e renda mensal. Em relação às condições de moradia tais como água encanada, 

saneamento, asfalto, coleta de lixo e chuveiro ainda não acessíveis a todos. 

No que tange a caracterização dos professores, a maioria é do sexo feminino, morada de 

municípios vizinhos à localização da escola, não possui pós-graduação, não trabalha em outra 

instituição e ganha mais de R$ 3000,00. A faixa etária varia entre 19 (dezenove) a 56 (cinquenta e 

seis) anos, com tempo de atuação docente entre 5 (cinco) a 23 (vinte e três) anos e atuação como 

professor do 6° (sexto)ano desta escola entre 4 (quatro) meses à 20 (vinte) anos. 

 

 

4.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

No presente estudo foram utilizados como instrumentos de coleta de dados o Mapa Falante 

adaptado com os professores e a técnica participativa denominada World Café com os alunos. Essas 

técnicas de coleta de dados foram escolhidas, pois fomentam o diálogo colaborativo, compromisso ativo 

e possibilidades construtivas para ação. 

O Mapa Falante é construído com os participantes do estudo traçando reflexivamente a 

história das suas percepções, idéias, crenças e entendimentos acerca do fenômeno em estudo, dos 

seus contextos, reunindo um conjunto de imagens, desenhos, palavras, fotos, ou outras ferramentas 

ilustrativas que refletem a realidade vivida, descrevendo os recursos da comunidade, assim como o 

meio cultural, social e emocional dos participantes (SANTOS; PEKELMAN, 2008, p. 07).  

É considerado como potente instrumento para fazer uma leitura da realidade a partir de suas 

diversas dimensões. Na sua construção, os participantes fazem uma representação coletiva de como 

veem a situação do território, o que facilita uma análise crítica da situação encontrada e o 

planejamento de ações voltadas especificamente para o espaço analisado (FERREIRA; PEREIRA, 

2013, p. 31). 

Santos e Pekelman (2008, p. 09), dizem que a elaboração do Mapa Falante auxilia na 

compreensão e no distanciamento da realidade, necessários para o processo de reflexão e de 

problematização. A elaboração desta técnica serve como guia para a análise da realidade, e a 

construção de um projeto de intervenção. 
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No estudo em tela, o Mapa Falante foi realizado de forma adaptada, pois os professores não 

fizeram apenas uma representação gráfica com desenhos relacionados a situações geográficas e de 

espaço. Os professores ficaram livres para escrever e/ou desenhar. E, assim, optaram por utilizar na 

maior proporção os post it, pequenos papeis coloridos onde escreveram frases relacionadas às perguntas 

disparadoras da atividade. 

O instrumento utilizado na coleta de dados com os educandos foi o World café. Trata-se um 

método de fácil utilização para a criação de uma rede viva de diálogo colaborativo sobre perguntas 

relevantes a serviço de assuntos reais do dia a dia. Nos negócios, os Cafés têm sido chamados de 

várias maneiras para satisfazer metas específicas, inclusive os Cafés Criativos, Cafés do 

Conhecimento, Cafés da Estratégia, Cafés da Liderança, Cafés de Marketing e Cafés de 

Desenvolvimento de Produto. A maioria das conversas de Cafés é baseada nos princípios e formatos 

desenvolvidos pelo The World Café, um movimento global em crescimento para apoiar os diálogos 

relevantes em ambientes corporativos, governamentais e comunitários por todo o mundo (BROWN e 

ISAACS, 2007, p. 10).  

O World Café destaca a relevância de se conversar sobre temas que são de interesse coletivo e 

individual e que, à medida que a conversa- discussão-diálogo é estabelecida, cria-se uma capacitação 

para acessar uma sabedoria maior que se encontra somente no coletivo.  

Para Brown e Isaacs (2007), p. 13, o World Café, representa:  

 

Um mundo em que sentimos prazer no processo antiquíssimo da boa conversa, na qual não 

sentimos medo de falar a respeito de coisas que são importantes para a maioria de nós. Um 

mundo no qual não estamos separados, classificados ou estereotipados. Um mundo de 

simples boa vontade, livre de tecnologia e artificialismo. Um mundo que nos surpreende de 

modo constante com a sabedoria que existe não dentro de qualquer um de nós, mas dentro de 

todos nós. E um mundo onde aprendemos que a sabedoria de que precisamos para resolver 

nossos problemas está disponível quando conversamos em conjunto.  

 

.  

Ao desenvolver esta dinâmica participativa com os educandos, considerou-se fundamental que 

fossem discutido o que entendem sobre saúde, o que gostariam de aprender, como gostariam de aprender, 

entre outros assuntos relacionados à temática geradoras de interesse, polêmica, reflexão e 

conscientização.  

Segundo Brown e Isaacs (2007, p. 14), para a execução e sucesso do World Café, é necessário 

estar atento às sete diretrizes integradas: estabelecimento do contexto; criação de um espaço acolhedor; 

exploração de questões significativas; estimulação da contribuição de todos; promoção da polinização 

cruzada e articulação de diferentes pontos de vista; escuta partilhada para descobrir padrões, percepções 

e questões mais profundas; coleta e compartilhamento de descobertas coletivas.  

 Teza et al (2013, p. 4-5), detalha os sete princípios fundamentados nos autores supracitados: 
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1- Determinar de forma clara qual objetivo dever ser  atingido e qual tema as ideias devem 

ser geradas. Especificar a finalidade e os parâmetros amplos dentro dos quais o diálogo 

desenvolver-se-á; 

2 - Escolher um ambiente caloroso, seguro, confortável e com comida e bebida, fornecer 

folhas e canetas. Criação de um espaço acolhedor: assegurar que exista o espaço de boas-

vindas e de segurança psicológica que estimule conforto pessoal e respeito mútuo;  

3 - Explorar as questões significativas, utilizar perguntas relevantes para ajuar os 

participantes pensarem e refletir. Exploração de questões significativas: focalizar a atenção 

coletiva sobre questões instigantes que atraiam o envolvimento colaborativo; 

4 - Estimular a contribuição de todos. Estimulação da contribuição de todos: animar a 

relação entre o “eu” e o “nós”, convidando à participação total e à mútua doação;  

5 - Promover o compartilhamento e a conecção dos diferentes pontos de vistas. Promoção da 

polinização cruzada e articulação entre diferentes pontos de vista: usar a dinâmica de 

emergência dos sistemas vivos pelo aumento intencional da diversidade e da densidade de 

ligações entre as perspectivas, enquanto se conserva um foco comum sobre questões 

essenciais;  

 6- Escutar e ouvir juntos as percepções e questões. Escuta conjunta para descobrir padrões, 

percepções e questões mais profundas: focalizar a atenção compartilhada de modo que 

alimente a coerência de pensamento sem perder as contribuições individuais;  

7 - Colher, discutir e compartilhar descobertas coletivas: Coleta e compartilhamento de 

descobertas coletivas: fazer com que o conhecimento e a percepção coletiva tornem-se 

visíveis e que possam levar a uma ação transformadora.  
 

 

Em março de 2016, ocorreu o primeiro contato por meio telefônico seguido de uma reunião 

pré-agendada com a vice-diretora e a coordenadora pedagógica. Nessa ocasião, foi explicada a 

proposta de forma geral e objetivos da pesquisa que seriam apresentados ao corpo docente.  

A coleta de dados da pesquisa aconteceu em duas etapas. A primeira ocorreu com os 

professores, com o intuito de alcançar o primeiro objetivo específico. Assim, foram realizados 04 

(quatro) encontros no período de maio a junho de 2016. A segunda etapa da coleta ocorreu com os 

estudantes em 02 (dois) encontros, realizados em junho de 2016, buscando atingir o segundo e 

terceiro objetivos específicos. 

Tais técnicas de coleta proporcionaram orientação útil e eficaz na promoção do diálogo, na 

conscientização e na criação de conhecimento, dentro do que se propõe uma pesquisa com abordagem 

participativa e pautada nos princípios de Paulo Freire.  

Todos os depoimentos obtidos na coleta de dados foram gravados em um dispositivo de 

áudio e posteriormente, transcritos pelas pesquisadoras. 

 

4.3.1 PRODUÇÃO DE DADOS COM OS PROFESSORES: ETAPAS DO MAPA 

FALANTE ADAPTADO 

O primeiro encontro com os professores ocorreu numa reunião de planejamento dos 

docentes da turma do 6º (sexto) ano do ensino fundamental, na sala dos professores, com a 

participação da vice-diretora e da coordenadora pedagógica. Nessa ocasião, houve a apresentação 

da proposta com ênfase na abordagem participativa de investigação, onde as pesquisadoras 
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esclareceram dúvidas e os docentes opinaram e deram sugestões. Ao final, todos os professores 

aprovaram o projeto, demonstraram interesse em participar. 

Na semana seguinte, foi iniciada a coleta de dados com os docentes.  Os encontros se deram 

na sala de reuniões e tiveram como instrumento o Mapa Falante adaptado, sendo necessários 03 

(três) encontros para a conclusão. Conforme sugerido pela direção, a coleta de dados com os 

professores foi realizada no horário de planejamento de aulas, quando os professores das diferentes 

disciplinas se encontram. 

Em cada encontro foram disponibilizadas folhas de papel pardo, post it, hidrocor e canetas. 

Inicialmente, foram dadas as instruções da técnica e as perguntas norteadoras foram lançadas. Em 

seguida os mapas falantes foram elaborados, sendo um para cada questão, com disponibilização de 

tempo para sua apresentação e discussão.  

O primeiro encontro contou com a participação de 13 (treze) pessoas, sendo 03 (três) 

pesquisadoras e 10 (dez) professores. Inicialmente o grupo foi esclarecido sobre preservação do 

anonimato e privacidade, sendo solicitado que se identificassem apenas pelas iniciais do nome e 

sobrenome. Em seguida, cada participante se apresentou ao grupo e foi distribuído o questionário 

sóciodemográfico elaborado pelas pesquisadoras para dar foco a esses atores sociais. 

Posteriormente, os professores foram esclarecidos sobre a construção do mapa falante.  

A questão norteadora dessa atividade de coleta de dados foi: “Qual a sua concepção sobre o 

PSE?”. Foi estabelecido o tempo de 45 (quarenta e cinco) minutos para exposição e discussão das 

respostas respondidas no mapa falante. No entanto, o tempo previsto foi excedido, pois houve uma 

apresentação inicial dos docentes onde todos se colocaram perante o grupo.  

O segundo encontro, contou com a participação de 12 (doze) pessoas, sendo 03 (três) 

pesquisadoras e 09 (nove) professores, destes 02 (dois) não haviam participado do primeiro dia de 

coleta. Partiu-se da seguinte pergunta: “Em sua opinião, como deve se dar a relação entre professor 

e aluno durante as atividades de educação em saúde?”. Por motivos inadiáveis relativos a questões 

internas, o tempo cedido para a realização desta dinâmica foi de apenas 20 (vinte) minutos. Embora 

o tempo tenha sido reduzido, a discussão foi proveitosa.  

No terceiro e último encontro com os professores participaram 13 (treze) pessoas, sendo 02 

(duas) pesquisadoras e 11 (onze) professores. As questões que nortearam essa atividade foram: 

“Você aborda conteúdos relativos a questões de saúde durante as suas aulas? Se sim, quais? Se não, 

por quê?; Como são desenvolvidas as atividades de educação em saúde com a turma?; Qual o papel 

do professor na construção do conhecimento em saúde?; e Qual a repercussão dos conteúdos sobre 

questões de saúde na vida dos educandos, família e comunidade?”. Foi estabelecido o tempo de 01 

(uma) hora para elaboração e discussão do mapa falante adaptado. 
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Vale destacar que existiu uma dificuldade para reunir os professores da turma do 6º (sexto) 

ano em um único dia. Mesmo seguindo a sugestão da direção da escola de que o melhor momento 

para esse encontro e coleta de dados acontecesse no horário de planejamento, nem todos os 

professores compareceram neste dia. Alguns somente participam do planejamento de aula a cada 15 

(quinze) dias por serem lotados em outras escolas e, portanto apenas complementam a carga horária 

na escola pesquisada. Por conta disso, nos 03 (três) encontros realizados, o número de professores 

participantes foi diferente.  

Seguem algumas imagens que ilustram a realização do mapa falante com os professores: 

 

                    Figura 01: Mapa falante professores                      Figura 02: Mapa falante professores 

 

              Fonte: Autora, 2016. 

 

                Figura 03: Mapa falante professores  

 

               

Fonte: Autora, 2016 

 

Figura 04: Mapa falante professores 
 

 

 

 

 

 

 

Em resumo, o quadro 02 retrata o quantitativo de professores participantes na construção do 

Mapa falante adaptado: 

 

 

Fonte: Autora, 2016 
Fonte: Autora, 2016 
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Quadro 02: Quantitativo de professores participantes do Mapa falante adaptado 

Encontros – 

Mapa falante 

adaptado 

Professores 

novos 

Professores já 

participantes 

 

Pesquisador

as 

Total de 

participantes 

por encontro 

1º 10 - 03 13 

2º 02 07 03 12 

3º - 11 02 13 

Total final de 

participantes 

12 - - - 

  Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 
 

 

4.3.2 PRODUÇÃO DE DADOS COM OS EDUCANDOS: ETAPAS DO WORLD CAFÉ 
 

A segunda etapa da coleta ocorreu com os estudantes em 02 (dois) encontros realizados em 

junho de 2016. Ressaltando que a escolha do horário e dia da semana foi feita em conjunto com a 

direção. A coleta de dados aconteceu na sala de artes no primeiro horário de aula dos educandos. 

Tais encontros favoreceram uma maior integração entre educandos e pesquisadores, proporcionando 

um ambiente leve, dialogal e acolhedor, características de uma pesquisa com abordagem 

participativa.  

De acordo com o que é preconizado para o desenvolvimento do World Café foi montado um 

ambiente que simulava um café da manhã, com frutas, bolo, biscoito e leite com chocolate. Os 

educandos foram avisados que poderiam, a qualquer momento, levantar e se servir e, também, levar 

alimentos para os grupos de conversa.  

No primeiro encontro com os estudantes, participaram 03 (três) pesquisadoras e 20 (vinte) 

educandos da turma do 6º (sexto) ano do ensino fundamental. A professora de História, responsável 

pelo turno, participou apenas do momento inicial. Primeiramente, foi feita uma breve apresentação 

das pesquisadoras e dos educandos. Foram divulgados os objetivos da pesquisa e a atividade a ser 

desenvolvida. Além disso, foram esclarecidos sobre a preservação do anonimato, da privacidade de 

todos e da participação voluntária na pesquisa. Foi dito que teriam suas falas transcritas, analisadas e 

explicada sobre a necessidade da assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). 

Ao final, todos os estudantes assinaram o termo voluntariamente. 

Com o objetivo de fazer a caracterização dos estudantes, foi entregue o questionário 

sociodemográfico e de saúde para autopreenchimento. Inicialmente, o preenchimento do 

questionário seria feito por meio de consulta aos dados existentes no cadastro da escola. Porém, ao 

se iniciar a coleta dos dados nos documentos, verificou-se que não seria possível, uma vez que as 

informações eram insuficientes. Numa ação de parceria, a vice-diretora e a coordenadora 

pedagógica sugeriram que os questionários fossem preenchidos pelos próprios alunos. 
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Posteriormente, os educandos foram esclarecidos a respeito da atividade que seria realizada 

e foi solicitado que a turma fosse dividida em três grupos. Assim, o ambiente foi arrumado 

simulando um café em 03 (três) mesas. Em cada mesa existia uma etiqueta do café (anexo 1) com o 

objetivo de dar foco ás ações dos participantes, a qual foi lida e explicada seguindo as 

recomendações de Brown e Isaacs (2007, p. 13). Voluntariamente formaram-se grupos distintos, 01 

(um) composto somente por meninas com 08 (oito) participantes e 02 (dois) grupos compostos 

somente por meninos, um com meninos mais novos com 07 (sete) participantes e outro com 

meninos mais velhos com 05 (cinco) participantes. Este encontro teve como questões norteadoras: 

“O que é saúde para você?” e “Quais são suas preocupações sobre saúde?; e O que gostaria de saber 

relacionado à saúde?” 

Em cada grupo (01) um educando participou na condição de “anfitrião”, escolhido 

voluntariamente pelo grupo, que também participava da conversa, instigando a participação de todos 

e gravando a conversa de forma natural ou fazendo anotações de maneira que os participantes não 

ficassem intimidados. Em cada roda de diálogo, o anfitrião permanecia em seu grupo de origem sem 

rodar de grupo como os demais, e tinha a função de registrar as novas discussões e sugestões para 

construção da atividade de todos os participantes. Cada roda teve duração de 20 (vinte) minutos. 

Após completar a rodada inicial de diálogo, foi solicitado que os participantes trocassem de mesa, 

atuando como viajantes ou “embaixadores do significado”. Os viajantes levaram ideias-chave, temas 

e perguntas para as suas novas conversas. Os educandos foram incentivados a conectar ideias 

provenientes das conversas realizadas nas mesas anteriores, escutando com atenção e refletindo 

sobre as contribuições uns dos outros.  

Ao final deu-se início a discussão em “plenária” em que os participantes conectaram os 

assuntos discutidos com os pesquisadores e com seus pares, apresentando o que foi construído no 

grupo, favorecendo a polinização de ideias e o fortalecimento de diálogos provenientes dos assuntos 

discutidos nas mesas.  

No segundo encontro, participaram 03 (três) pesquisadoras e 21 (vinte e um) alunos da turma 

do 6º (sexto) ano do ensino fundamental. A turma voluntariamente dividiu-se da mesma forma, com 

a seguinte composição: no grupo das meninas 08 (oito) participantes e 02 (dois) grupos somente por 

meninos, um grupo de meninos mais novos com 07 (sete) participantes e outro de meninos mais 

velhos com 06 (seis) participantes. Neste encontro foram utilizadas como questões orientadoras: 

“Como que vocês gostariam de aprender sobre questões de saúde?” e “O que podemos fazer para 

ficarmos saudáveis?”  
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Ressalta-se que os educandos se preocupavam em defender seus diferentes concepções, 

entretanto, provavelmente por serem muito jovens, não produziram argumentos suficientes para uma 

discussão calorosa.  

 

            Figura 05: World Café alunos                                        Figura 06: World Café alunos 
 

 

 

            Figura 07: World Café alunos 

 

 

 

          Figura 09: World Café alunos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: World Café alunos 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

Figura 08: World Café alunos 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 
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Figura 11: World Café alunos 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em resumo, o quadro 03 retrata o quantitativo de alunos participantes nas atividades: 

 

Quadro 03: Quantitativo de alunos participantes do World café 

Encontros – 

World Café 

Educandos 

novos 

Educandos já 

participantes 

 

Pesquisador

as 

Total de 

participantes 

por encontro 

1º 20 - 03 23 

2º 04 17 03 24 

Total Final de 

participantes 

24 - - - 

   Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

 

4.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A Análise de Conteúdo consiste em descobrir unidades de significado que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. É 

definida como um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. Parte em primeiro 

plano da leitura do material para atingir um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos 

manifestos do material (MINAYO, 2014, p. 308). 

Operacionalmente, de acordo com Minayo (2014, p. 316-318), existem várias modalidades 

de análise de conteúdo. Neste estudo, utilizou-se a análise temática que se desdobra em três etapas:  

 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 

 

Figura 12: World Café alunos 

Fonte: Elaboração da Autora, 2016. 
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1ª) Pré-análise: consiste na escolha dos documentos a serem analisados; na retomada das 

hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa, reformulando-as frente ao material coletado; e 

na elaboração de indicadores que orientem a interpretação final.   

2ª) Exploração do material: consiste, essencialmente, na operação de codificação por meio 

da transformação dos dados brutos, visando a alcançar o núcleo de compreensão do texto, e 

realizando agregação dos dados em categorias teóricas.  

3º) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: consiste na submissão dos resultados 

brutos a operações estatísticas simples, além da proposta de inferências e realização de 

interpretações previstas em seu quadro teórico.  

 

 

 Por meio de leituras exaustivas do material coletado e atendendo aos significados mais 

relevantes citados pelos participantes nas transcrições das coletas, sendo agrupados e categorizados 

de acordo com os núcleos de sentido, respeitando as unidades de contexto e de significado, norteou-

se a criação das duas categorias analíticas: “A prática educativa em saúde: uma polarização entre o 

dialógico e o tradicional” e “A dualidade nas concepções e demandas dos educandos”.  

O detalhamento dos passos seguidos na análise dos dados está demonstrado nos quadros 

abaixo: 

Quadro 04 : Categoria 1 - A prática educativa em saúde: uma polarização entre o dialógico e o 

tradicional 

Categoria 1 - A prática educativa em saúde: uma polarização entre o dialógico e o 

tradicional 

Unidade de significado Unidade de contexto 

"A integração entre professor e aluno é um dos passos mais importantes pra gente 

fazer essa construção trazendo eles pra esse assunto, pra os temas que a gente 

traz..." 

"Às vezes só a gente passar o conteúdo e não trazer eles pra essa construção não 

faça tanto sentido pra eles e não compreendam tão bem..." 

"Vivemos uma situação bastante tradicional nas escolas, por conta de toda uma 

estrutura que não favorece. Mas quando sinto que há essa construção do 

conhecimento, vejo que ela ocorre por meio do diálogo..." 

"A relação às vezes é de maneira dialógica e em outros momentos de modo 

imperativo mesmo, a gente tem que se impor, tem que mandar né?" 

"A construção do conhecimento acontece como um diálogo, portanto dependendo da 

atenção, disposição, interesse e envolvimento daqueles que estão dialogando." 

"O grande desafio é que você vem com uma proposta de ser um aluno reflexivo, 

participativo, crítico e aí quando ele "se mostra assim", você volta e quer puni-lo 

porque você quer ter um regime ainda de uma escola bancária que não existe mais" 

"Eu continuo apostando na afetividade e o lúdico" 

"Que o professor quando é legal, quando ele respeita, quando existe relações dos 

professores com os alunos, eles quando gostam do professor, da matéria e então os 

alunos não querem ofender, abusar...eles saem falando do conteúdo..." 

"É preciso trabalhar de acordo com o que eles vivem, porque se a gente chegar com 

algo que não tenha nada a ver com a vivência deles, não faz sentido nenhum..." 

Reflexos das 

tendências 

educacionais  

"Às vezes você prepara uma aula interessante, traz uma música, uma coisa diversa e 

você se vê assim meio que engolido por uma necessidade..." 

"Não é que a gente queira um robô na sala de aula, mas às vezes é uma situação tão 

complicada... os alunos não entendem que uma coisa diferente é aula..E falam "Você 

não vai dar aula hoje não?” 

"Aula pro aluno às vezes é conteúdo no quadro, copiou e aquele movimento de 

quadro-caderno, quadro-caderno..." 

"Muitos profissionais da educação também acham que aula é só quadro e aluno 

Necessidade de 

Mudança  
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sentado na cadeira e dever." 

"A gente espera um modelo de aluno que a gente não tem, mas que é um modelo que 

a gente já naturalizou como ideal..." 

"Às vezes até quando você pensa em levar... coisa mais dinâmica pra eles, não surte 

efeito nenhum... o interesse dele não é o meu interesse e a gente se frustra." 

É essa questão da frustração, porque por fim você acaba caindo na mesmice... a 

gente fica sempre preso àquilo que a gente acha certo ou aquele modelo de aluno 

que a gente quer.” 

"A gente quer fazer uma aula diferente, mas eles acham que aquilo não é aula... 

então tem sido bem difícil construir conhecimento com eles, eles querem coisa 

pronta."  

"Se você for passar música “não é aula”, filme “não é aula”... eles ainda não 

entenderam, não entendem o propósito de outras maneiras de construir 

conhecimento..." 

"Na verdade o professor também tá em construção, a gente vê aí a maioria dos 

professores vem de uma educação tradicional..." 
"Pra mim tudo é saúde, todos os meus temas eu consigo relacionar com saúde, tanto 

meio ambiente quanto orientação sexual, quanto drogas, quanto qualidade de vida, 

que foi até  tema do primeiro bimestre do sexto ano. Mas a gente tá sempre 

tralhando higiene pessoal" 

"Me incomodam as questões de higiene pessoal, escovação dos dentes após a 

refeição..." 

"Na maioria das vezes eu não trabalho questões de saúde até porque a gente acaba 

restringindo a questão da saúde à questão ambiental ou às questão de doenças. " 

"Agora que eu vi essa questão e eu parei pra pensar que eu geralmente não abordo 

mesmo..." 

"Eu falo de exposição ao lixo, doenças relacionadas à falta de saneamento, a 

exposição ao ar poluído, a gente  acaba trazendo o que tá mais surgindo ali no 

momento, por exemplo, a questão da dengue, da Zika..." 

"No caso dos alunos NEE, a gente trabalha muito a questão da higiene pessoal, 

escovar os dentes, lavar as mãos..." 

"Sobre praticar alguma atividade física...” 

"Só com a questão do lixo, pois me incomoda porque tá muito próxima da realidade 

deles... Aí normalmente eu vou falar dessa questão de educação ambiental mesmo" 

“Vai variando o uso dos recursos: seminário, pesquisa, debate..." 

"As estratégias são variadas, geralmente a gente tem uma conversa com os alunos 

sobre o tema..." 

"Utilizo a linguagem não verbal e a linguagem verbal, os textos escritos, os textos 

orais, as conversas, troca de experiências, textos coletivos..." 

"Até o momento não usei nenhuma estratégia" 

"Trabalhar com material de imagens, filmes" 

"No meu caso trabalho na prática mesmo, essa questão de alimentação saudável, a 

troca de experiência do dia a dia..." 

"Utilizo a prática do dia a dia e a questão do diálogo" 

"Na questão do lixo especificamente, eu procurei trabalhar com paródia. 

Normalmente eu gosto de trabalhar com música" 

Temas e estratégias 

prioritários  

  Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

Quadro 05: Categoria 2 - A dualidade nas concepções e demandas dos educandos 

Categoria 2 - A dualidade nas concepções e demandas dos educandos 

Unidade de significado Unidade de 

contexto 

"Aqui, nós representamos a ambulância... Aqui tá representando pra não usar drogas" 

"Isso daí tá representando um homem correndo com uma fruta e ele também 

descansando. Essa aí é uma saúde que representa pra tomar banho..." 

"Saúde pra mim é comer muitas fruta, ir ao médico tomar vacina. " 

"Saúde pra gente é se exercitar, comer frutas, alimentos saudáveis, é cuidar do nosso 

Indefinição do 

conceito de saúde 
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ambiente, cuidar do nosso corpo..." 

"Esse desenho aqui é a questão do meio ambiente. Aqui tem um posto médico” 

"Crianças brincando aqui, jogando bola... Tem que tomar vacinas do posto médico." 

"A saúde pra mim é muito importante que ajuda nós a controlar as nossas doenças" 

"A saúde pra mim é importante e bom para as pessoas. Importante pra mim porque se 

trata muitas coisas importantes, como a alimentação. Pra mim é importante para cuidar 

da vida e da saúde que está em risco." 
"Isso aqui representa o hospital. Isso é sobre água parada nos pneus e nos mosquitos. 

Queríamos saber sobre isso... Como que previne, como que transmite..." 

"Como podemos saber lavar a mão... Temos que escovar o dente também.." 

"Também quais são os sintomas das doenças. Aquela árvore desenhada é o 

desmatamento que tão acabando com as árvores..." 

"Sobre as vacinas. Porque quer as meninas menstruam..." 

"Eu queria saber sobre o desenvolvimento do corpo e porque as meninas sentem cólica 

e menstruam. " 

"Devemos nos prevenir de doenças e de outras coisas..." 

"Desenvolvimento do corpo das crianças e dos adolescentes" 

"Pressão alta, sobre se exercitar. Sobre drogas, diabetes e meio ambiente" 

Demandas sobre 

saúde 

"Fazendo aula com esportes. Aula com jogos de tabuleiro... Aula de gastronomia, aula 

de vídeos..." 

"Aula de música, com muitas dinâmicas. Aula de dança. Através de brincadeiras. 

Trazendo jogos diferentes. Aula fora da escola." 

"... pesquisas na internet, diferentes trabalhos, brincadeiras, aulas com muitas 

dinâmicas e divertidas" 

"Nós colocamos várias opções de como gostaríamos de aprender, por exemplo: 

pesquisa na internet, ouvindo palestras, ouvindo reportagens, vendo filmes e etc. " 

"Lendo livros...” 

Ideias para a 

prática educativa 

em saúde 

  Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

 

4.5  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Segundo a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que visa assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado, 

pesquisa envolvendo seres humanos é a pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva o ser 

humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de 

informações ou materiais. Neste contexto, toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser 

submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Desta forma, o projeto de 

pesquisa foi submetido à apreciação de um CEP do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e 

aprovado com CAAE: 37709414.8.0000.5243/2016 (anexo 2). 

Ressalta-se que o projeto intitulado “A prática educativa da enfermeira na saúde escolar: a 

escola como ambiente saudável”, um desdobramento deste estudo, foi aprovado no edital de 

iniciação científica da agência de fomento Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ), sob o número de processo 213542.  Assim, o estudo contou com uma bolsista 

graduanda de enfermagem que colabora nesta pesquisa, além uma voluntária, estudante de 

graduação em Enfermagem da UFF. 
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Os educandos do 6º ano do ensino fundamental que aceitaram participar desta pesquisa 

tiveram o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 01) assinado pelo seu 

responsável, autorizando sua participação voluntária na pesquisa e o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE) (apêndice 02) assinado pelo escolar. Quanto à assinatura do TCLE dos 

responsáveis foi proposto pelas pesquisadoras que fosse enviado um convite para participarem de 

um encontro, para que tomassem conhecimento do projeto e assinassem os termos. Porém, a vice-

diretora informou que a participação dos pais não é frequente nas reuniões, então sugeriu que fosse 

enviado pela escola um resumo explicativo do projeto (apêndice 03). A sugestão foi aceita e foi 

elaborado um resumo e enviado junto ao TCLE para cada responsável. Os TCLEs assinados foram 

entregues pelos educandos à direção, que por sua vez repassou às pesquisadoras. 

Tanto o resumo quanto o TCLE esclareciam que a participação do aluno não era obrigatória e 

que a qualquer momento poderiam desistir da pesquisa. Nesses casos, deveriam dirigir-se a direção 

da escola ou às pesquisadoras, solicitando a interrupção na participação da pesquisa, não sendo 

necessárias justificativas, sem causar nenhum prejuízo ao educando e sua família. Além disso, as 

pesquisadoras estariam disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. 

Os professores que aceitaram participar também assinaram o TCLE (apêndice 04). Nestes 

termos, constam os objetivos da pesquisa, procedimentos, riscos e desconfortos, benefícios previstos, 

garantia de recusa de participação em qualquer momento, garantia de acesso aos resultados da 

pesquisa e a garantia de acesso ao pesquisador quando os sujeitos julgarem necessário, todas essas 

informações em linguagem acessível e simples. Atendendo assim, as exigências da Resolução nº 

466/2012. 

Tendo em vista que toda pesquisa com seres humanos poderia está sujeita a riscos, conforme 

prevê a Resolução CNS/MS 466/2012, o estudo em tela poderá produzir riscos mínimos através da 

exposição da imagem, a exposição de informações pessoais e conhecimento e relação a temática, o 

ato de responder a um questionário ou de ser participante da pesquisa, possuem riscos aos 

participantes uma vez que poderá causar constrangimentos ou trazer à memória experiências ou 

situações vividas que causam sofrimento psíquico. 

Portanto, estão sendo adotadas medidas que evitem que os participantes e sua família sejam 

prejudicados, como: não será utilizado nenhum procedimento invasivo e de nenhuma forma será 

comprometida a integridade física ou moral dos sujeitos, os participantes poderão expressar suas 

opiniões, conhecimento, duvidas, inquietações ou até mesmo recusa de participação sem que 

aconteçam intimidações ou outras atitudes que prejudique os participantes do estudo, preservando a 

ordem emocional, evitando desconfortos e garantindo os aspectos éticos. Além disso, a linguagem 
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utilizada é acessível e o projeto foi explicado detalhadamente para os professores, alunos e 

familiares.  

A identificação das demandas e construção do conhecimento em saúde de forma participativa 

é um balanço positivo em relação os mínimos riscos oferecidos, pois o número de alunos que serão 

convidados a participar da pesquisa serão o total de crianças da série pretendida existente na escola 

escolhida para o cenário do estudo. Dessa forma, permite a identificação de demandas e 

desenvolvimento da pesquisa com todos os alunos nessa faixa etária possibilitando um resultado 

com maior representatividade do grupo escolhido e desenvolvimento de ações de educação em saúde 

de forma participativa para todos os alunos na serie pretendida. 

Os benefícios do estudo foram apresentados aos participantes, ressaltando a importância da 

escola como ambiente transformador e promotor de saúde. 

Os participantes possuem a garantia de acesso aos resultados da pesquisa, os quais serão 

tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. Ressalvando que será mantido o caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas á privacidade do participante da pesquisa.  
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS ACHADOS 

 

Nesta etapa do estudo foi necessário reunir toda a massa de informações coletadas, 

possibilitando a explicação, permitindo compreender as ações específicas dos participantes, seus 

sentimentos e opiniões. Em seguida, buscou-se transformar tais informações em conhecimentos que 

possam ser empregados na prática educativa em saúde com professores e estudantes do ensino 

fundamental. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ACHADOS DOS QUESTIONÁRIOS SOCIODEMOGRÁFICO E 

DE SAÚDE  

 

Na pesquisa participativa é fundamental conhecer a realidade dos participantes, planejar, 

atuar e, posteriormente, reavaliar a situação. Assim, os participantes envolvidos na pesquisa 

responderam a um questionário a fim de dar mais foco a esse grupo específico. Os educandos 

responderam a um questionário sociodemográfico e de saúde (apêndice 05) com a ajuda das 

pesquisadoras e os professores a um questionário sociodemográfico (apêndice 06).  

 

5.1.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE DOS ESTUDANTES  

 

Após análise dos itens contidos no questionário aplicado aos estudantes, verificou-se que 

62,5 % dos participantes (15 estudantes) eram do sexo masculino e 37,5 % (09 estudantes) do sexo 

feminino, não foram encontradas explicações na literatura para essa diferença. 

Quadro 06- Caracterização dos estudantes ao sexo. 

Sexo N° de educandos % de educandos 

Masculino 15 62,50% 

Feminino 9 37,50% 

Total 24 100% 
                           Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

 No entanto, professores participantes analisaram que o fato pode está relacionado ao maior 

índice de reprovação entre os meninos, o que favorece que as turmas fiquem com predominância do 

sexo masculino, muitas vezes com idade superior preconizada para determinado segmento escolar. 
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Nas escolas públicas brasileiras, observa-se que meninas e meninos apresentam percentuais 

distintos quanto à reprovação, apresentando-se em consonância com o registro da tendência de 

diferenças de gênero. De fato, há algumas décadas as estatísticas nacionais vêm mostrando uma 

diferença considerável entre o desempenho escolar de meninas e meninos. Elas, de alguma forma, 

têm conseguido articular um desempenho escolar mais positivo. Além disso, há relatos que a 

reprovação escolar pode ser influenciada pelo nível socioeconômico (NSE), ressaltando que a 

diferença de desempenho relacionada com gênero varia entre as escolas, onde os discentes têm NSE 

baixo, meninas apresentam desempenho superior ao dos meninos (ORTIGÃO; AGUIAR, 2013, 

p.374).  

O quadro 07 caracteriza os estudantes em relação à idade: 

Quadro 07- Caracterização dos educandos à idade. 

Idade N° de educandos % de educandos 

11 8 33,33% 

12 9 37,50% 

14 4 16,66% 

15 2 8,33% 

Não informado 1 4,10% 

Total 24 100% 
                               Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

Vale destacar que na turma de 6º (sexto) ano do ensino fundamental existem estudantes na 

faixa etária entre de 11 (onze) a 15 (quinze) anos, sendo 33, 3% (8 educandos) com 11(onze) anos, 

37, 5% (9 educandos) com 12 (doze) anos, 16,6 % (4 educandos) com 14 (quatorze) anos, 8,3% (02 

educandos) com 15 (quinze) anos. 01 (Uma) estudante não informou a idade no questionário. 

Para o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), criado em 1990 que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, é considerada no art. 2º: criança a pessoa com idade inferior a doze (12) 

anos e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade (BRASIL, 2015b, p. 11).  

 A faixa de idade, dos onze (11) anos em diante, é considerada pela Psicologia da Educação 

como o 5º (quinto) estágio – puberdade e adolescência. Conta com o aparecimento da exploração de 

si mesmo, na busca de uma identidade autônoma, mediante atividades de confronto, autoafirmação, 

questionamentos. E, para isso, se submete e apoia nos pares, contrapondo-se aos valores 

interpretados pelos adultos com quem convive. Tendo como recurso para a aprendizagem, a 

identificação das diferenças e semelhanças entre ideias, sentimentos, valores próprios e do outro 

buscando responder diversas perguntas do mundo e de vida. Levar ou não em consideração o que o 

aluno já sabe, o que precisa saber para dominar certas idéias, os exercícios necessários, formas de 
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avaliação, revelam sentimentos e valores e favorecem ou não essa descoberta do mundo 

(MABONEY; ALMEIDA, 2005 pag. 23). 
Ações de educação em saúde com crianças devem ser prioritárias nas Políticas Públicas de 

Saúde, uma vez que a entrada na adolescência é uma fase crítica com relação à autonomia, afirmação 

e independência. Se eles têm a oportunidade de fortalecer hábitos saudáveis, poderão ser adultos 

com uma qualidade de vida melhor (FONSECA et al, 2015, p. 758).  

As crianças e adolescentes gradualmente se inserem no contexto cultural, valores e símbolos 

da maturidade psicológica. Por isso, é importante aceitar que o conhecimento novo, não familiar, 

implica, na sua aprendizagem, considerando como parte integrante do processo ensino-aprendizagem 

O conhecimento não deve ser uma cópia, visto que parte de uma relação.  

Com isso, Piaget em sua teoria traz os períodos do desenvolvimento das estruturas 

cognitivas, intimamente relacionados ao desenvolvimento da afetividade e da socialização da 

criança. A faixa etária acima de 11 (onze) anos até 15 (quinze) anos, utilizada nessa pesquisa, é dita 

como o estágio das operações formais. É dito que tanto as operações como as estruturas que se 

constroem até aproximadamente os onze anos, são de natureza concreta; permanecem ligadas 

indissoluvelmente à ação da criança sobre os objetos. Entre os 11 (onze) e os 15-16 (quinze- 

dezesseis) anos, aproximadamente, as operações se desligam progressivamente do plano da 

manipulação concreta. Como resultado da experiência lógicomatemática, o adolescente consegue 

agrupar representações em estruturas equilibradas, ocorrendo uma mudança e tem acesso a um 

raciocínio hipotético-dedutiva (UNESP, 2010, p. 24). 

Dessa forma, há o aparecimento de novas estruturas intelectuais e, consequentemente, de 

novos invariantes cognitivos. A mudança de estrutura, a possibilidade de encontrar formas novas e 

originais de organizar os esquemas não termina nesse período, mas continua se processando em 

nível superior (UNESP, 2010, p. 24). 

 Verificou-se a participação de estudantes na faixa etária acima do previsível destacando a 

problemática do sistema educacional público no Brasil relacionado ao atraso educacional dos 

educandos. Pois no 6º (sexto) ano a faixa etária padrão seria de 11-13 (onze- treze) anos de idade. O 

atraso escolar para D’Avila-Bacarji, Marturano, Elias (2005, p. 44) é derivado de informações sobre 

a vida escolar, relacionado à diferença entre a série cursada e a esperada a partir da idade da criança. 

Também é relatado que o indicador atraso escolar além dos problemas educacionais, se vincula à 

menor estruturação do tempo em casa, a menos oportunidades de interação com os pais e à presença 

de situações adversas, sinalizando condições psicossociais que podem interferir com a integração da 

criança na escola. 
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 Os educandos também foram caracterizados quanto sua auto declaração de cor/raça, 

conforme informações do quadro 08: 

Quadro 08 - Caracterização dos educandos à cor/raça. 

Cor/raça N° de educandos % de educandos 

Pardo 18 75% 

Branco 3 12,50% 

Preto 1 4,16% 

Amarelo 1 4,16% 

Não informado 1 4,16% 

Total 24 100% 
                               Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

Quanto à cor/ raça dos educandos, 75 % (18) declaram-se pardo, 12,5% (03) branco, 4,16% 

(01) preto, 4,16% (01) amarelo e 4,16% (01) não informado. Vale ressaltar que durante a aplicação 

do questionário os educandos apresentaram muitas dúvidas sobre como classificar sua cor de pele. 

Isso demonstra o desconhecimento desses alunos sobre essas questões e a necessidade desse tema 

ser discutido na escola. 

A não declaração da cor/raça ou informações errôneas fornecidas pelos alunos, pais ou 

responsáveis e profissionais escolares a respeito desta variável pode resultar em sérias 

consequências para a formulação de políticas que têm como objetivo diminuir as desigualdades 

entre os diferentes grupos raciais.  O fato pode estar relacionado com questões de pertencimento, de 

identidade e de reconhecimento, mas também pode estar intrinsecamente relacionado com a falta de 

compreensão da importância da classificação racial e ou pela dificuldade de entendimento a respeito 

das cinco categorias utilizadas oficialmente na variável cor/raça do Censo Escolar e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (SILVA; IDE,2013, p. 65). 

A fim de conhecer com quem os alunos residem e qual o estado civil dos seus pais, 

obtivemos as seguintes informações: 

Quadro 09 - Caracterização dos educandos quanto ao estado civil dos pais. 

Estado civil dos pais N° de pais % de pais 

Separados  13 54% 

Casados 9 37,5% 

Viúvo  1 4,15% 

Não informado  1 4,15% 

Total  24 100% 
                      Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Quadro 10- Caracterização dos educandos quanto à residência. 

Residência N° de educandos % de educandos 

Mãe 12 50% 

Ambos os pais 9 37,50% 

Pai 1 4,16% 

Tios 1 4,16% 

Não informado 1 4,16% 

Total 24 100 % 
                               Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

Em relação à pessoa com quem o estudante reside, percebe-se que a maioria reside com a 

mãe 50% (12 estudantes), apenas 37,5% (9 estudantes) com ambos os pais, e outros 4,16% (01 

estudante) com o pai e 4,16% (01 estudante) com tios. Tal realidade converge com a informação de 

que 54% dos educandos possuem pais separados. Estes fatos instigam a reflexão da família com 

“Chefia feminina” com múltiplos significados, caracterizados por mulheres chefes de famílias 

separadas ou viúvas, com filho, tendo ou não parentes e/ou agregados em casa, morando no mesmo 

domicílio, nos múltiplos arranjos conjugais e, também, na possibilidade da maternidade fora do 

casamento e maior independência das mulheres.  

A família, tal qual se concebe hoje, firma-se como uma superação da família biológica – 

macho/fêmea/crias – pois é uma construção social, em que seus membros mostram-se unidos por 

uma complexa e precisa rede de direitos e obrigações econômicas e, mais modernamente, por laços 

afetivos comumente acompanhados por laços religiosos e legais. O modelo familiar moderno pode 

ou não afetar a vida familiar, sua organização, as relações conjugais e concepções como as de 

“papéis sociais” nas diferentes camadas sociais. O que não se pode esquecer é de levar em 

consideração as diferentes trajetórias de vida das quais emergem, ao mesmo tempo, singularidades 

que as constituem enquanto tais e condições sociais e culturais pertinentes ao contexto histórico que 

geram e regem determinadas lógicas simbólicas nas quais se encontram inseridas (TESTONI; 

TONELLI, 2006, p. 41).  

Para Benczik (2011, p. 70) o distanciamento entre o homem e os demais membros do núcleo 

familiar denuncia-se na fragilidade do vínculo estabelecido entre pai e filho, principalmente quando 

se trata de crianças do sexo masculino. Refere que famílias sem a presença do pai ou nas quais os 

pais apresentavam pouca interação com seus filhos, os estudantes possuem menor desempenho em 

testes cognitivos. Citando ainda que crianças com ausência do pai biológico têm duas vezes mais 

probabilidade de repetir o ano escolar. Contribui essa realidade à necessidade da criança do par 

conjugal adulto para construir dentro de si imagem positiva das trocas afetivas e da convivência, 

estabelecendo uma dialética.  

Além disso, os educandos responderam quanto ao nível de instrução do pai e da mãe: 
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Quadro 11 - Caracterização dos educandos quanto ao nível de instrução dos seus pais. 

Nível de instrução da mãe N° de mães % de mães 

Ensino médio completo 6 25% 

Ensino médio incompleto 5 21% 

Não informado 13 54% 

Total 24 100% 

Nível de instrução do pai N° de pais % de pais 

Ensino médio completo 5 21% 

Ensino médio incompleto 5 21% 

Não informado 14 58% 

Total 24 100% 
                                    Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

Quanto ao nível de instrução dos pais, os educandos em sua maioria, 54% (13 estudantes) 

não informaram o nível de instrução da mãe e 58% (14 educandos) não informaram o nível de 

instrução dos pais. Esse achado pode refletir na importância do diálogo familiar e da discussão entre 

pais e filhos da sua trajetória educacional, dificuldades e objetivos.  

Ramos e Reis (2008, p. 19), afirmam que o nível de escolaridade dos indivíduos no Brasil 

pode apresentar um grau elevado de persistência entre as gerações. Dessa forma, indivíduos com 

pais nível de escolaridade mais alto, tendem a ter um nível médio de escolaridade superior aos 

filhos com pais com nível de escolaridade mais baixo. Evidenciando que o nível de educação dos 

pais tem influência direta sobre os rendimentos dos filhos no ensino e no mercado de trabalho, 

mesmo com influências de outras importantes características sociodemográficas. Essas diferenças 

nos retornos da escolaridade conforme a educação dos pais tem um papel potencialmente 

importante no processo de transmissão da desigualdade de rendimentos entre as gerações. 

Mostrando-se assim a importância de vislumbrar estratégias e procedimentos que diminuam as 

disparidades e propiciem efeitos distributivos mais positivos dos progressos educacionais.  

A escolaridade dos pais ou responsáveis apresenta-se também como influenciadora da saúde 

da criança, uma vez que um maior nível de instrução e conhecimento possibilita uma forma de 

cuidar mais adequada. É necessário ressaltar que irão existir pais ou cuidadores com baixo grau de 

escolaridade que cuidam melhor de suas crianças do que outros com maior grau. Contudo, o que se 

objetiva refletir é que, de maneira geral, um maior nível de conhecimento garante maiores chances 

de cuidado adequado à criança (REIS, 2012, p. 32).   

Com o propósito da continuação da situação familiar dos educandos, os mesmos foram 

indagados no questionário sobre a profissão dos seus pais, conforme explicita os quadros abaixo: 

Quadro 12 - Caracterização dos educandos quanto à profissão do pai. 

Profissão do pai Quantidade % 

Desempregado 2 8,33% 

Porteiro 2 8,33% 
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Comerciante  2 8,33% 

Pedreiro 1 4,15% 

Taxista 1 4,15% 

Servente 1 4,15% 

Dono de restaurante 1 4,15% 

Porteiro 1 4,15% 

Técnico de elevador 1 4,15% 

Garçom 1 4,15% 

Frentista 1 4,15% 

Não informado 10 42% 

Total 24 100% 
                                     Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

Quadro 13- Caracterização dos educandos quanto à profissão da mãe. 

Profissão da mãe Quantidade % 

Desempregada 2 8,33% 

Dona de casa 2 8,33% 

Comerciante 1 4,15% 

Eletricista 1 4,15% 

Professora 1 4,15% 

Doméstica 1 4,15% 

Manicure 1 4,15% 

Garçonete 1 4,15% 

Médica 1 4,15% 

Comerciária (caixa) 1 4,15% 

Cabelereira 1 4,15% 

Não informado 11 46% 

Total 24 24 
                                  Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

Conforme explicitado nos quadros 07 (sete) e 08 (oito), percebe-se que em sua maioria os 

estudantes não informaram a profissão dos seus pais, 42% (10 educandos) não informaram a 

profissão do pai e 46% (11 educandos) não informaram a profissão da mãe. Esta realidade pode ser 

vinculada novamente a questão da falta ou dificuldade de diálogo nas famílias o que contribui para 

que os educandos não conheçam a profissão dos seus pais. Em relação ao desconhecimento da 

profissão dos pais, adiciona-se o fato da maioria dos educandos participantes não morarem com os 

mesmos, o que pode contribuir para o desconhecimento dessa informação. 

O quadro 14 retrata a situação familiar dos educandos quanto à renda mensal da casa, o 

número e percentual de famílias com a renda mensal especificada, a quantidade de pessoas que 

moram na casa e quantos vivem da renda.  
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Quadro 14 - Caracterização dos educandos quanto à renda mensal. 

Renda média mensal 

da casa 

N° de 

famílias 

% de 

famílias 

Moram na 

casa 

Vivem da 

renda 

1 salário mínimo 5 famílias 21% 6 pessoas 7 pessoas 

4 pessoas 4 pessoas 

3 pessoas 3 pessoas 

4 pessoas 1 pessoa 

3 pessoas 1 pessoa 

Mais que 1 salário 

mínimo 

1 família        4,15% 14 pessoas         NI 

Mais que 2 salários 

mínimos 

4 famílias 16,66% 2 pessoas 2 pessoas 

4 pessoas 4 pessoas 

4 pessoas 2 pessoas 

4 pessoas 4 pessoas 

N° de alunos que não 

informaram (NI) 

14 alunos 58% NI 

 

NI 

Total 24 alunos 100% - 

 

- 

                 Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

É possível perceber que mais uma vez a maioria dos educandos quando perguntados sobre a 

situação família, 58% (14 educandos) não souberam informar.  Em contra partida, 21% (05 

estudantes) informaram que possuem renda mensal de apenas um salário mínimo com ate sete (7) 

pessoas vivendo dessa renda, fato que é muito preocupante. 4,15% (01) educando respondeu que a 

família vive com mais de um salário mínimo, embora não tenha informado quantas pessoas vivem 

dessa renda, relatou que 14 (quatorze) pessoas moram na casa. Essa informação nos leva a refletir a 

que condições de vida essa família possivelmente têm disponível. 

No quadro 15 seguem as informações relacionadas às condições de moradia dos educandos: 

Quadro 15 - Caracterização dos educandos quanto às condições de moradia. 

Condições de moradia N° de alunos que possui % de alunos que possui 

Água encanada 22 91% 

Saneamento 20 83% 

Luz 24 100% 

Asfalto 18 75% 

Coleta de lixo 20 83% 

Chuveiro 21 87,50% 

Vaso sanitário 24 100% 

Geladeira 24 100% 

Não informado 1 4% 
              Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

 É possível perceber diante das respostas quanto ao acesso às condições de moradia, que 

apenas relacionado à luz, vaso sanitário e geladeira que 100% (24) educandos possuem acesso. As 
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outras condições básicas de moradia indagadas no questionário não estão acessíveis a todos os 

educandos. Dessa forma, apenas 75% (18 educandos) possuem asfalto em sua rua, 83% (20 

estudantes) possuem saneamento e coleta de lixo, 87,5% (21 educandos) possuem chuveiro e 91% 

(22 educandos) possuem água encanada. 

Vale destacar que a falta do chuveiro para alguns educandos, está diretamente relacionado às 

práticas de cuidado em saúde e às demandas de higiene relatadas pelos professores e por alguns 

educandos. Dessa forma, fica clara a importância de conhecer o contexto em que os educandos estão 

inseridos, suas condições de vida e moradias para assim planejar práticas de educação em saúde 

pautadas na realidade e que possam gerar transformações. 

Assim, ressalta-se que as condições de moradia exercem influência na qualidade de vida, 

podendo colaborar ou não para a garantia da saúde. Viver num local construído com estrutura sólida, 

que possua janelas para ventilação, que tenha um piso adequado, assim como luz elétrica, água 

tratada, chuveiro, vaso sanitário, saneamento básico, que seja livre de insetos e animais nocivos, 

certamente propicia maior qualidade de vida do que quando se vive em locais precários. Infinitos 

elementos podem caracterizar precariedade, mas alguns deles podem ser citados. Afinal, muitas são 

as famílias que vivem em casas que não possuem laje, que são construídas apenas com “placa de 

muro” ou madeira; que têm telhados furados; chão de terra batida; ausência de energia elétrica, bem 

como de abastecimento de água; que possuem esgoto a céu aberto; sofrem com a presença de 

animais nocivos como ratos e escorpiões e de fatores como mofo, infiltrações, poeira em excesso, 

dentre outros. Portanto este ambiente torna-se desfavorável (REIS, 2012, p. 31). 

 

 

5.1.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PROFESSORES  

 

Com relação à caracterização dos professores participantes da pesquisa, conforme 

demonstrado pelo quadro 16, do total de doze (12) professores participantes do estudo, 91,7% (11) 

são do sexo feminino e 8,3% (01) do sexo masculino. Vianna (2001, p. 83), reforça em seu estudo 

que desde século XX a docência foi assumindo um caráter eminentemente feminino, e que hoje, em 

especial na Educação Básica composta da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, é grande a presença de mulheres no exercício do magistério partindo de diversos processos 

históricos e culturais. 
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Quadro 16 - Caracterização dos professores quanto ao sexo. 

 

 

 

                          

                                 Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

No quadro 17, podemos perceber a caracterização dos professores quanto a idade dos mesmos:  

 

Quadro 17 - Caracterização dos professores à idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

Diante do exposto, os professores apresentam-se com faixa etária de (19) dezenove a (56) 

cinquenta e seis anos, sendo 66,8% (08 professores) com idade inferior a trinta e seis (36) anos e 

33,2% (4 professores) acima dos trinta e seis (36) anos. Percebe-se assim uma diversidade de faixa 

etárias de professores, podendo contribuir com diferentes saberes, experiências, práticas e trocas, 

tais fatos importantes para construção interdisciplinar de uma pratica educativa em saúde de forma 

participativa. 

O quadro 18 refere-se aos municípios nos quais os professores da turma de 6º ano residem: 

Quadro 18 - Caracterização dos professores quanto ao Município. 

 

 

 

 

                         

Sexo N° de professores % de professores 

Masculino 1 8,30% 

Feminino 11 91,70% 

Total 12 100% 

Idade N° de professores % de professores 

19 1 8,30% 

29 1 8,30% 

30 1 8,30% 

31 1 8,30% 

32 2 17% 

35 1 8,30% 

36 1 8,30% 

42 1 8,30% 

43 1 8,30% 

46 1 8,30% 

56 1 8,30% 

Total 12 100% 

Município N° de professores % de professores 

São Gonçalo 6 50% 

Niterói 2 17% 

Rio de Janeiro 2 17% 

Barra do Piraí 1 8,30% 

Nova Iguaçu 1 8,30% 

Total 12 100% 

Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 
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Os dados relatam que apenas 17% (02 professores) são de Niterói, município em que a 

escola está localizada, os demais residem em outro município. A maioria, 50% (06 professores), 

reside no município vizinho, São Gonçalo. Outros residem em municípios mais distantes como Rio 

de Janeiro (17%, ou seja 02 professores), Barra do Piraí e Nova Iguaçu com 8,3% (01 professor) em 

cada. Vale uma reflexão acerca dessa realidade, visto que profissionais que residem longe do seu 

local de trabalho, precisam acordar mais cedo, chegam mais tarde em casa, enfrentam trânsito e 

dificuldade de locomoção. Dessa forma, essas dificuldades contribuem para que os profissionais 

fiquem mais cansados e desgastados refletindo na pratica de educação em saúde desenvolvida. 

Em relação ao tempo de atuação dos professores no magistério, o quadro 19 demonstra as 

informações dos professores: 

Quadro 19 - Caracterização dos professores quanto ao tempo de atuação como professor. 

Tempo de atuação como professor N° de professores % de professores 

5 anos 3 25% 

6 anos 1 8,30% 

9 anos 1 8,30% 

15 anos 1 8,30% 

19 anos 1 8,30% 

20 anos 2 17% 

23 anos 1 8,30% 

Não concluiu a graduação 1 8,30% 

Não informado 1 8,30% 

Total 12 100% 
             Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 
 

Quanto ao tempo do exercício de magistério, 41,7% (05 professores) trabalham há mais de 

quinze (15) anos, alcançando até vinte (20) anos nesta profissão, 41,7% (05 professores) estão neste 

exercício entre cinco (05) a nove (09) anos, 8,3% (01) não concluiu a graduação (no caso de uma 

professora de apoio) e, portanto não possui nenhum ano de magistério e 8,3% (01 professor) não 

respondeu a pergunta. 

Em complementação as informações do quadro anterior, foi perguntado no questionário 

quanto ao tempo de atuação que cada professor possuía especificamente na turma de 6º (sexto) ano, 

a qual foi foco do presente estudo. Dessa forma, o quadro 20 menciona essas informações: 

 

Quadro 20 - Caracterização dos professores quanto à ao tempo de atuação como professor do 6º 

(sexto) ano 

Tempo de atuação como professor do 

6° ano 

N° de professores % de professores 

4 meses 2 17% 

1 ano 1 8,30% 

2 anos 2 17% 

3 anos 1 8,30% 
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5 anos 1 8,30% 

12 anos 1 8,30% 

14 anos 1 8,30% 

20 anos 1 8,30% 

Não informado 2 17% 

Total 12 100% 
             Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 
 

O tempo de atuação como professor dos estudantes do 6º (sexto) ano varia entre 04 (quatro) 

meses a 20 (vinte) anos, sendo que 16,7% (02 professores) lecionam esta turma há 04 (quatro) 

meses, 50% (06) ministram as aulas entre 01 (um) a 05 (cinco) anos, 25% (03) entre 12 (doze), 14 

(quatorze) e 20 (vinte) anos e 8,3% (01 professor) não respondeu a pergunta. Percebe-se assim que 

a maioria dos professores trabalham com essa faixa etária e classe escolar por menos de 05 (cinco) 

anos. Portanto, é importante que esses professores fiquem atentos para as especificidades dessa 

faixa etária, da comunidade escolar e seu contexto, a fim de permitir um planejamento de prática 

educativa que atenda às demandas e os interesses dos educados. 

Além disso, foi respondida pelos professores a informação se possuíam ou não alguma pós-

graduação, conforme o quadro 21: 

 

Quadro 21- Caracterização dos professores quanto à pós-graduação. 

Pós graduação N° de professores % de professores 

Possuem 5 41,70% 

Não possuem 7 58,30% 

Total 12 100% 
             Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

O Quadro 21 informa que segundo a resposta dos professores, 41,7% (05 professores) 

destes profissionais possuem pós-graduação, e foi especificado no questionário que todas são da 

classificação Stricto Sensu, no modo mestrado, direcionadas para o aspecto acadêmico das áreas 

profissionais. E 58,3% (07 professores) ainda não possuem pós-graduação.  

Em complementação, a caracterização dos professores, os mesmos informaram se possuem 

outro vínculo empregatício: 

 

Quadro 22 - Caracterização dos professores quanto à informação se trabalham em outra instituição 

 

Trabalham em outra instituição N° de professores % de professores 

Sim 5 42% 

Não 7 58% 

Total 12 100% 
             Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 
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Quando perguntado aos professores quanto a prestação de serviços em outras instituições, 

os dados mostraram que 58,3% (07 professores) trabalham em outros locais e 41,7% (05) 

trabalham apenas na escola onde foi realizado este estudo.  

Silva (2012b, p. 39), traz em seu estudo que devido ao salário muitas vezes ser baixo, os 

professores tem acúmulo de cargo com outras escolas ou emprego para complementar a renda no 

final do mês. Este fato contribui para dobrar a jornada de trabalho, os deixando muitas vezes sem 

tempo para preparação de uma aula mais participativa, fator que pode afetar a qualidade do ensino. 

Por fim, foi informada a renda média mensal dos professores no questionário respondido 

pelos mesmos, assim como demonstra o quadro 23: 

Quadro 23 - Caracterização dos professores quanto à renda média mensal 

Renda média mensal N° de professores % de professores 

Menos que 2000 reais 3 25% 

Entre 2000-3000 reais 2 17% 

Mais que 3000 reais 7 58% 

Total 12 100% 
             Fonte: Elaboração da Autora, 2017. 

 

Quanto a média de renda mensal, 58% (07 professores) dos profissionais possuem uma 

renda acima de três mil reais, 17% (02) contam com uma renda entre três a dois mil reais e os 

outros 25% (03) têm esta renda inferior a dois mil reais, não alcançando, porém, valores inferiores 

a hum mil reais. A maioria dos professores com salário acima de três mil pode se da devido à 

realidade de possuírem outro emprego, por gratificações o salário devido a especializações e 

outros. 

 Vale ressaltar que dos 12 (doze) professores participantes, 08 (oito) são concursados do 

município e 04 (quatro) são contratados, segundo informações da coordenadora pedagógica. Essa 

realidade foi citada como importante, pois mesmo que a maioria dos professores seja de 

concursados, a questão de profissionais contratados na escola gera algumas dificuldades, como a 

descontinuidade do trabalho quando ocorre a finalização do contrato, os problemas com faltas, 

salários e outros.  

 

 

5.3 CATEGORIAS CONTRUIDAS A PARTIR DOS ACHADOS DA PESQUISA 

 

 Este item traz a apresentação e a discussão dos resultados, a partir dos dados analisados sob a luz 

do teórico Paulo Freire e outros autores afins, segundo a metodologia utilizada, que possibilitou a 

construção das seguintes categorias analíticas: “A prática educativa em saúde: uma polarização entre o 

dialógico e o tradicional” e “A dualidade de concepções e demandas dos educandos”.  
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5.2.1 CATEGORIA 1: A PRÁTICA EDUCATIVA EM SAÚDE: UMA POLARIZAÇÃO ENTRE 

O DIALÓGICO E O TRADICIONAL 

Os achados da pesquisa possibilitaram abordar as vertentes educacionais à luz da prática 

educativa em saúde em perspectivas distintas, ou seja, a tradicional e a progressista. Em relação às 

vertentes educacionais utilizadas na prática da educação em saúde desenvolvida pelos professores 

participantes desse estudo, pode-se dizer que se imbricam sendo utilizadas de forma simultânea ou 

alternada. 

Rodrigues; Moura; Testa (2011, p.05), relatam que o professor ao lançar um conhecimento novo, 

deve no início da aula, dialogar com seus alunos, contextualizar o conteúdo a ser ensinado, dando 

exemplos, questionando e incentivando-os. Os depoimentos abaixo comentam sobre isso:  

 
“(...) Porque às vezes a gente só passar o conteúdo e não trazer eles pra essa construção não 

faça tanto sentido pra eles e não compreendam tão bem. Você pode trazer o seu tema, mas 

construir com eles sempre fez mais efeito para o aprendizado.” P1  

“Essa relação acontece como um diálogo, portanto, depende da atenção, disposição, 

interesse e envolvimento daqueles que estão dialogando. Nesse caso, os alunos têm que estar 

num ambiente que dê prazer pra eles.” P6  

 

Assim, percebe-se a visão progressista de ensino, onde a relação professor-aluno e a construção 

do conhecimento ocorrem por meio da interação entre o professor e o estudante. Não é exclusivo ao 

professor decidir o que deverá ser abordado, ou seja, o estudante torna-se cooperativo nessa construção 

que atende a realidade deste indivíduo, a fim de discutir conteúdos que estejam em consonância com o 

seu contexto.  

Fundamentada em teor sociológico e reflexão sobre a vida e realidade social na qual o estudante 

está inserido, a tendência pedagógica progressista compõe-se de forma a valorizar também a cultura 

individual, na qual a prática escolar é baseada na resolução de situações-problema (MARTINS; 

MARTINS, 2012, p. 106).  

Por isso, se faz necessário levar em conta o contexto em que o estudante vive, buscando entender 

sua cultura, sua realidade, para que a partir deste ponto, o professor possa construir com ele um ambiente 

que ainda não conhece.  

Saviani (2010, p. 419), relata que as chamadas tendências progressistas, são assim denominadas 

pelo caráter contra-hegemônico de ideias pedagógicas conservadoras. Ressalta que nessa tendência, o 

papel primordial da escola é difundir conteúdos vivos, claros, palpáveis e indissociáveis das realidades 

sociais. Deste modo, evidencia-se o caráter realista e social da vertente pedagógica, com a valorização da 

cultura, do ser humano e do social.  
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Ao fazer uma alusão à vertente tradicional de ensino, ainda frequente atualmente, um professor 

participante do estudo ressaltou a importância em dialogar, estimular e ajudar os alunos a serem críticos 

na construção de uma relação com o objeto de aprendizagem:  

 
“Tem professor que chega ali, apresenta a matéria e não deixa o aluno se expressar. Quando 

ele vai se expressar, ‘não, não é o certo. O certo é aqui do livro’. Então, isso acaba 

atrapalhando o raciocínio da criança. Como ele vai aprender a ser crítico, ter essa visão de 

querer opinar se o próprio professor está ali embarricando? Aí eu coloquei essa questão da 

troca.”P8  

 

Tal pensamento, que oportuniza a fala dos estudantes pode ser vinculado ao modelo que é 

centrado no aluno, em que se valoriza a figura do estudante como protagonista de sua aprendizagem 

fomentando a construção do conhecimento, a autoaprendizagem e a auto formação e a reflexão crítica 

(PERES et al, 2014, p.250).  

A tendência transformadora busca efetivar a criação de condições de análise crítica, onde o ser 

humano é o sujeito da própria história. Por isso, é necessário que os educadores reflitam sobre o sentido 

da educação a fim de valorizar as opiniões dos estudantes (SANTOS, 2007, p. 79).  

Para que esta visão seja colocada em prática, dentro das salas de aula, é necessário vencer a 

resistência e a preguiça pedagógica. Muitos resistem trabalhar sob a perspectiva progressista ou utilizar 

métodos diferenciados para discutir os conteúdos (BERGAMO, 2010, p.04).  

Há inúmeros motivos que podem ser relacionados à resistência e a preguiça pedagógica como o 

fato dessa prática tradicional apresentar-se como mais cômoda para o profissional, exigindo menor 

esforço. Além disso, uma prática mais progressista demanda o aprimoramento constante e muitas vezes o 

próprio Estado não favorece esta realidade. Algumas dificuldades como a dupla jornada de trabalho, as 

dificuldades com os alunos e com a estrutura de trabalho também inibem o estabelecimento de uma 

prática progressista.  

Recursos como laboratórios de experimentação e mídia eletrônica diversificam a prática 

educativa, promovendo uma efetiva interação dentro do contexto escolar, colaborando significativamente 

para tornar a aprendizagem eficaz, motivadora e envolvente (RODRIGUES; MOURA; TESTA, 2011, 

p.06). Dentro dessa perspectiva, os professores apontam:  

 
 “A gente precisaria inventar outras coisas... outras formas pra conseguir fazer eles 

subjetivamente pensarem, digamos assim... Mas é meio ruim falar que a gente quer os fazer 

pensar... A gente quer trazer vivencias, coisas que façam eles seguirem caminhos (...).” P6  

 

“Eu continuo apostando na afetividade e no lúdico. Quando vem com uma posposta nova, 

como recorte e colagem, sempre dá certo e eles saem falando do conteúdo. Eles conseguem 

assimilar (...).” P7  

 

Dessa modo, deve-se investir em métodos dinâmicos e criativos, fugindo do modelo tradicional 

de ensino, cuja visão é pautada na repetição de conteúdo, na memorização, onde o estudante é obrigado a 

reproduzir no caderno o que está no quadro, tornando essa prática desgastante e desinteressante. Uma vez 
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que são utilizadas outras formas de ensino, esses estudantes tornam-se envolvidos pela diversidade e 

experimentam maneiras facilitadoras de processar o conteúdo abordado, contribuindo assim para a 

eficácia dos resultados desejados.  

Segundo Pinto e Tavares (2010, p.229), para que a aprendizagem seja significativa é necessário 

que o indivíduo perceba a relação entre o que está aprendendo e a sua vida, envolvendo seu raciocínio, 

análise, imaginação, relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos.  

Ainda na tendência progressista, alguns professores participantes do estudo citaram a importância 

do diálogo na construção do conhecimento em saúde, entendendo o dialogicidade como um facilitador. 

Foi pontuado que a relação estabelecida entre professor e educando é determinante no processo de 

construção do conhecimento em saúde. A relação é reconhecida com afetividade e respeito, favorecendo 

a participação dos educandos nas práticas de educação em saúde utilizadas. Ressalta-se que dessa forma 

a construção do conhecimento também é facilitada para os alunos com necessidades especiais. Vide as 

falas a seguir: 

 
"A integração entre professor e aluno é um dos passos mais importantes pra gente fazer essa 

construção trazendo eles pra esse assunto, pra os temas que a gente traz, eu acho que a gente 

consegue fazer com que esse conhecimento seja mais concreto pra eles" P1 

"(...) o professor quando é legal, quando ele respeita, quando existem relações dos 

professores com os alunos, eles quando gostam do professor, da matéria e os alunos não 

querem ofender, abusar. Levam para o lado do diálogo e isso funciona muito com eles e toda 

posposta quando entra na sala como recorte e colagem,  uma posposta nova, sempre dá certo 

e eles saem falando do conteúdo, inclusive os alunos NEE, eles conseguem assimilar o 

conteúdo” P7 

 

Insere-se, neste contexto, o conceito de dialogicidade apontado como uma exigência existencial. 

O encontro em que se solidarizam o refletir e o agir dos sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado. O diálogo está para além do ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

envolve a abertura da alma, do eu para com o outro. Para que o diálogo seja consolidado, remete a quatro 

palavras: amor, humildade, fé e esperança, sem as quais o diálogo é inexiste (FREIRE, 2015b, p. 109). 

 Para esse destacado educador brasileiro, o homem está no mundo e com o mundo e isto o torna 

um ser capaz de relacionar-se com as pessoas e com o seu contexto, respeitando-os. Em meio a essas 

relações, primordiais na construção do conhecimento, é dito que não há educação sem amor, sem 

respeitar o próximo. Dessa forma, a afetividade é de fato importante na construção do conhecimento e no 

estabelecimento das relações. Freire (FREIRE, 2014, p. 37). 

Outro aspecto mais uma vez ressaltado pelos professores é a consideração ao contexto em que o 

educando vive e está inserido. O conhecimento desse contexto mostra-se imprescindível na construção 

do conhecimento em saúde. Assim como exemplificado na fala abaixo:  

 
"É preciso trabalhar de acordo com o que eles vivem, porque se a gente chegar com algo que 

não tenha nada a ver com a vivência deles, não faz sentido nenhum na vida eu acho que 

também não vai fluir. Vão pensar: pra que eu vou aprender aquilo? Vou usar aquilo na 

minha vida pra quê?" P8 
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Percebemos dessa forma, a importância da compreensão e consideração do contexto e da 

realidade em que o educando está inserido, pois quando isto acontece, pode-se levantar suposições sobre 

o desafio dessa realidade e procurar soluções. Podendo assim, transformá-la e com seu trabalho poder 

criar ou recriar o mundo (FREIRE, 2014, p. 38). 

Por outro lado, alguns professores afirmaram que a prática educativa desenvolvida no cenário da 

pesquisa segue predominantemente o modo tradicional de ensino. Provavelmente tal fato acontece 

devido a uma acomodação dos professores, ou porque o professor ainda quer manter seu poder 

hegemônico dentro da sala. As falas seguintes revelam tais sentimentos: 

 
“Vivemos uma situação bastante tradicional nas escolas, por conta de toda uma estrutura que 

não favorece.” P2  

“E o grande desafio é que você vem com uma proposta de tornar um aluno reflexivo, 

participativo, crítico e aí quando ele se “mostra assim”, você volta e quer puni-lo porque 

você ainda tem um regime de uma escola bancária.” P7  

 

 

Santos (2007, p.84), numa visão crítica à tendência tradicional, diz que os conteúdos, os 

procedimentos didáticos, a relação professor-aluno não estão vinculadas com o cotidiano do aluno e 

muito menos com as realidades sociais. Há predominância da palavra do professor, de regras impostas, 

do cultivo exclusivamente intelectual e moral, como explicita o depoimento a seguir:  

 
“A relação às vezes é de maneira dialógica e em outros momentos de modo imperativo 

mesmo, a gente tem que se impor, tem que mandar né? O mais difícil pro professor é 

conseguir ter esse jogo de cintura, é complicado conseguir o equilíbrio entre autoridade e 

autoritarismo" P4  

 

 

Neste sentido, Libâneo (2014, 45), afirma que a autoridade do professor não é recusada na prática 

de educação. Porém, não se deve confundir autoridade com autoritarismo. Este por sua vez, é 

manifestado quando o professor teme em ver sua autoridade ameaçada, quando não há consideração para 

com o aluno e quando alimenta o medo no processo de ensinar. 

Martins e Martins (2012, p.104), relatam que o professor nesta tendência, é visto como 

autoridade principal, que determina conteúdos oriundos de verdades inquestionáveis. O estudante é um 

ser passivo, que possui pouca ou nenhuma liberdade em manifestar sua opinião, tornando-se um mero 

depositário de conhecimento, no qual as informações não são processadas e sim “inseridas” em seu 

conhecimento já adquirido. 

Diante disso, foi possível identificar divergências nas falas dos professores. Alguns explicitaram 

pensamentos acerca da construção do conhecimento voltando-se para a visão progressista, cabendo ao 

professor o papel de dinamizador na formação de ideias. Por outro lado, ficou notória a concomitância da 

visão tradicional e progressista, revelando que não são excludentes.  
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Pensando em necessidade de mudança na prática educativa em saúde, vale ressaltar que a 

educação brasileira tem sido marcada pelas tendências liberais, nas suas formas ora conservadora, ora 

renovada. Considera-se que tais tendências se manifestam nas práticas escolares e no campo pedagógico 

de muitos professores, mesmo que estes se digam progressistas, ainda não se dão conta dessa influência 

tradicional (SANTOS, 2007, p.83).  

De igual forma, vê-se que os estudantes se condicionam ou são condicionados a permanecer no 

modelo tradicional, onde recebem informações do professor e não problematizam, se acomodam com a 

posição de mero receptor. Além disso, professores e educandos ainda estão presos à em antigos modelos 

e fatores culturais que influenciam diretamente a prática educativa em saúde. 

O professor hoje, não é o único detentor do conhecimento, onde só fala e os alunos, passivos, 

escutam. O novo papel do professor, neste contexto atual, é o de dinamizador do conhecimento. Ele 

precisa criar oportunidades para que seus alunos pensem por si, para que aconteça a discussão das ideias, 

proporcionando momentos para revê-las, desconstruir opiniões apressadas, problematizando ou propondo 

alternativas para superar dificuldades (BERGAMO, 2010, p.03). Alguns docentes reconhecem essa 

necessidade:  

“(...)É preciso ter muito jogo de cintura e flexibilidade na aplicação dos conteúdo. Eu vou 

levar uma música, vou passar um vídeo que pra gente vai ser uma coisa mais concreta, mais 

dinâmica, mas pra eles não surte efeito nenhum, porque depende do interesse dele e o 

interesse dele não é o meu e a gente se frustra muito e, por fim você acaba caindo na 

mesmice.” P4  

“Às vezes a gente quer fazer uma aula diferente, mas eles acham que aquilo não é aula, não 

querem parar pra pensar na música, no filme e quando você passa o exercício, eles ficam 

esperando as respostas, eles já estão acostumados a entrar na sala, copiar e esperar o 

professor responder no quadro, então tem sido bem difícil construir conhecimento com eles, 

eles querem coisa pronta.” P5  

 

 

Observa-se nos depoimentos, a culpabilização dos estudantes pelo fato desses professores 

utilizarem a metodologia tradicional em suas aulas. Como alguns estudantes se portam de uma maneira 

pouco receptiva a determinadas técnicas de ensino, como músicas, vídeos, exemplos comentados nos 

depoimentos, tais professores relatam-se desanimados ao tentar adaptar os conteúdos à realidade dos 

estudantes ou abordar novas estratégias de ensino e, portanto mantêm-se no modelo tradicional. 

Esta realidade direciona os professores para sentimentos de frustação que reflete na estimulação 

dos professores e influencia diretamente nas práticas de educação em saúde desenvolvidas. Vide na fala a 

seguir: 

“É essa questão da frustração, porque por fim você acaba caindo na mesmice. Você quer 

fazer algo diferente, mas você não vê o incentivo da outra parte, porque a gente fica sempre 

preso àquilo que a gente acha certo ou aquele modelo de aluno que a gente quer.” P4 

 

 

Há necessidade de mudanças na racionalidade dos professores em relação ao modelo educacional, 

pois os mesmos ainda criam  expectativas de encontrar na sala de aula um educando ideal, fato que é 
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irreal, visto que cada estudante é singular, com demandas e contextos diferentes. Tal expectativa 

contribui para o sentimento de frustação dos professores quando se deparam com a realidade e 

diversidade de “modelos de alunos”. 

 Além disso, a antiga visão de que os professores ministram aulas apenas utilizando o giz e o 

quadro e os educandos aprendem copiando e fazendo os exercícios ainda é presente entre os professores. 

Essa realidade aponta para o entendimento de que os professores também estão em construção e 

mudança, e não somente o modelo de educação em saúde escolar. As falas abaixo exemplificam tal 

questão: 

 

"A gente espera um modelo de aluno que a gente não tem, mas que é um modelo que a gente 

já naturalizou como ideal e em todos os sentidos" P4 

“Muitos profissionais da educação acham que aula é só quadro e aluno sentado na cadeira e 

dever.” P3  

"Na verdade, o professor também tá em construção, a gente vê aí a maioria dos professores 

vem de uma educação tradicional, com essa proposta e na hora você também tem que saber é 

o que você vai fazer ali." P7 

 

Historicamente pressupunha-se que apenas com a repetição, a disputa e interrogatório dos 

conteúdos ensinados em sala de aula formavam o homem. Posteriormente, com as mudanças 

contextuais, a atividade do professor seria de promover o ato de pensar, respeitando a curiosidade e o 

tempo dos educandos. Os processos de ensino-aprendizagem não devem ser compreendidos a partir 

de leituras descontextualizadas. A passagem de um momento histórico para outro, num movimento 

dialético, incorpora o antigo realizando uma releitura para criação do novo (LACANALLO, 2009, p. 

18). 

O aprendizado do educando também depende da sua concepção  sobre ensino e práticas para 

atingir os objetivos. Pois quando o educando possui um entendimento pautado principalmente na 

tendência tradicional, a prática educativa com abordagem progressista não conseguirá atingir a suas 

finalidades. Seguem algumas falas que citam a situação relatada: 

 
“Se você for passar música “não é aula”, filme “não é aula”, “não vou prestar atenção porque 

é filme e filme eu vejo em casa”... eles ainda não entenderam, não entendem o propósito de 

outras maneiras de construir conhecimento, eles não sabem construir conhecimento. Eles só 

querem copiar a resposta do quadro.” P5 

"Quando você prepara uma aula melhor e consegue englobar tudo isso, às vezes você é 

engolido por essa realidade, a questão da indisciplina também... Às vezes você prepara uma 

aula interessante, traz uma música, uma coisa diversa e você se vê assim meio que engolido 

por uma necessidade muitas vezes de que a criança se acalme." P2 

 

"Não é que a gente queira um robô na sala de aula, mas...os alunos não entendem que uma 

coisa diferente é aula..E falam "Você não vai dar aula hoje não?” P3 

"Aula pro aluno às vezes é conteúdo no quadro, copiou e aquele movimento de quadro-

caderno, quadro-caderno. É o cultural, uma questão cultural." P7 

“Eles já relacionam a aula como chata, e quando não é tão chato, não é tão aula, né?” P6 
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No ensino tradicional, o estudante exerce um papel passivo, o de absorver o conhecimento. 

Desta forma, o deixa numa posição confortável no que se diz respeito de exigir menor esforço para 

reflexão, pensamento crítico e desenvolvimento. Pois atuar, agir, cometer erros na frente de seus 

pares pode consistir em fator estressor considerável. Por outro lado, o ensino progressista consome 

mais tempo docente para o preparo, aplicação e avaliação da atividade. Mas possibilita 

individualizar as necessidades dos educandos ao se trabalhar com grupos, facilitando a interação 

educando-professor e o aprendizado. Tais aspectos podem dificultar mudanças entre os estudantes e 

professores (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014, p. 286). 

No que tange aos temas utilizados na prática educativa em saúde, a maioria dos professores 

reconheceu abordar principalmente conteúdos relativos ao meio ambiente, afirmando que é possível 

adoecer quando não se toma cuidados com meio ambiente e, especialmente com o ambiente onde se 

vive.  

O depoimento abaixo fortalece esta visão:  

 

(...) A questão do lixo me incomoda porque tá muito próximo da realidade deles. A gente 

olha pela janela e vê o que? lixo né? Ali descendo a morro abaixo. Aí normalmente eu vou 

falar dessa questão de educação ambiental mesmo (..) P9.  

 

O modelo de desenvolvimento adotado no Brasil tem dado origem a uma rede de relações 

negativas entre saúde e meio ambiente. Desse modo, tratar da questão ambiental assume relevância 

fundamental na atualidade, pois o viver saudável depende intrinsecamente da qualidade de vida 

humana e ambiental (VARGAS; OLIVEIRA, 2007, p.451).  

É possível observar o professor fazendo referencia ao lixo exposto na comunidade, e isto se 

dá, dentre outras coisas, pelo fato de alguns moradores desprezarem os resíduos domiciliares em 

locais impróprios, “morro abaixo”, causando assim um ambiente mal cuidado e favorável à 

transmissão de doenças.  

Júnia (2011, p. 03), reforça a magnitude desta situação ao afirmar que as regiões com os 

piores índices de saneamento são também aquelas nas quais outros direitos fundamentais são 

precários. As populações, dependendo do nível de renda e poder, são atingidas desigualmente pelas 

falhas de políticas públicas de saneamento.  

Nos últimos anos, a humanidade tem-se confrontado com problemas que envolvem a relação 

a saúde do homem e meio ambiente, em situações que envolvem conflitos, esgotamento e 

destrutividade. Tais agravos se manifestam em relação ao crescimento econômico, à expansão 

urbana e demográfica; à tendência ao esgotamento de recursos naturais e ao crescimento da 

desigualdade socioeconômica local e global (SOUZA, 2009, p. 126).  

Nesse sentido, um professor participante da pesquisa, admite a relação existente entre saúde 

humana e ambiental:  
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“Eu acho que começa daí você jogando lixo na lixeira... E a gente sabe que traz doença 

inclusive para a água... Sempre friso que aquele lixo ali principalmente quando é orgânico, 

vai contaminar a água que a gente vai beber... E aí uma série de doenças, a questão do 

mosquito... Uma série de consequências... Eu normalmente falo sobre isso.” P9  
 

Neste sentindo, Vargas e Oliveira (2007, p 454), afirmam que a concentração de substâncias 

tóxicas no organismo pode ser decorrente da exposição à concentrações letais do poluente ou a um 

aumento gradual do mesmo no organismo, o que pode levar a distúrbios, modificações celulares e 

até mesmo à morte. Os efeitos dos poluentes químicos na saúde provam que a questão ambiental 

deve assumir uma relevância fundamental, pois a vida saudável é ligada a um meio ambiente 

saudável. 

Outro professor se refere aos riscos da exposição a estes resíduos:  

 
“(...) Eu falo de exposição ao lixo, problema da exposição do lixo (...) doenças relacionadas 

à falta de saneamento, a exposição ao ar poluído... e você consumir um alimento ou água 

que não está tratada. A gente acaba trazendo o que tá mais surgindo ali no momento, por 

exemplo, a questão da dengue, da Zika.” P6  

 

Tratando-se de vida saudável, a Carta de Ottawa (1986), elaborada na I Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, coloca como um de seus campos centrais de ação a criação 

de ambientes favoráveis à saúde, fazendo com que seja garantida a proteção do meio ambiente, a 

conservação dos recursos naturais e o acompanhamento dos impactos que as mudanças no meio 

ambiente causam à saúde (VARGAS; OLIVEIRA, 2007, p 454).  

Para que haja benefícios à saúde humana, bem como a sua promoção, é necessário construir 

um ambiente propício, visando a manutenção positiva deste meio, onde os sujeitos tenham 

consciência de que a degradação do meio ambiente, causa impactos negativos sobre a própria saúde 

e de toda a comunidade.  

Outro conteúdo abordado em predominância pelos professores foi relativo à higiene pessoal, 

que reconhecem estar diretamente ligada à saúde. Ao incentivar a escovação dos dentes, pode-se 

reduzir os riscos de cáries, ao reforçar a necessidade da lavagem das mãos após ir ao banheiro, 

diminui os riscos de contrair infecções.  

Alguns professores reforçaram a necessidade do banho, alegando que esta prática é deficiente 

entre os estudantes do sexto ano, provavelmente por motivos sociais e econômicos ou por falta de 

cuidado por parte dos responsáveis. Vide as falas abaixo:  

 

“As questões de higiene pessoal que me incomodam é a parte da escovação dos dentes após 

a refeição. Desde o ano passado nessa escola, eu ensinava e abria um espaço na minha aula 

pra que eles trouxessem o kit, as escovas, as pastas, e irem ao banheiro.” P3  

“No caso dos alunos com necessidades especiais educacionais (NEE), a gente trabalha muito 

a questão da higiene pessoal, escovar os dentes, lavar as mãos depois que usou o vaso.”P7  
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Do ponto de vista científico a escola é um espaço social propício para a execução de 

programas de saúde bucal, pois nela estão reunidas crianças com idades adequadas para participar de 

ações educativas, preventivas e de promoção (GARBIN et al, 2012, p.82).  

A educação em saúde é um elemento-chave no desenvolvimento dos programas de promoção 

da saúde bucal, pois na medida em que o processo pelo qual as crianças constroem conhecimentos 

sobre a importância da saúde bucal aumenta o desenvolvimento das habilidades necessárias para que 

elas possam atingir e manter a saúde bucal, além de prevenir as doenças bucais que são mais 

prevalentes nessa população, como a cárie dentária e a doença periodontal (GARBIN et al, 2012, 

p.82). 

Ainda quando os professores foram questionados sobre os conteúdos da prática educativa em 

saúde, surgiram mesmo que em menor destaque, outras temáticas como a orientação sexual, drogas e 

atividade física. Como exemplificado nas falas abaixo: 

 
"Todos os meus temas eu consigo relacionar com saúde, tanto meio ambiente quanto 

orientação sexual, quanto drogas, quanto qualidade de vida, que foi até tema do primeiro 

bimestre do sexto ano. Mas a gente tá sempre tralhando higiene pessoal" P1 

"Eu também abordo sobre praticar alguma atividade física, por exemplo, o aluno X não 

participava muito de Educação física, ele queria logo sentar, hoje ele participa, e não quer 

mais ficar sentado." P8 

 

Isso demonstra que alguns professores abordam outras temáticas para além de ações 

relacionadas ao meio ambiente e higiene. É importante fomentar a prática de educação em saúde 

com temáticas variadas visando às necessidades dos educandos e do seu contexto. Esta realidade vai 

ao encontro com o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o qual em seu artigo 4º, cita as 

diversas ações de saúde previstas no âmbito do PSE e que devem ser consideradas diferentes 

temáticas nas atividades de promoção, prevenção e assistência em saúde. Para o desenvolvimento 

das práticas de educação em saúde com diferentes temáticas é sugerido que tenham relevância no 

processo de crescimento e desenvolvimento em quaisquer condições de vida e saúde particulares à 

criança e ao adolescente em sua realidade social; que possibilitem à reflexão conjunta sobre as 

medidas de promoção, proteção e recuperação da saúde; e a possibilidade de tradução da 

aprendizagem em práticas de cuidado em saúde e exercício da cidadania ao alcance do aluno 

(BRASIL, 2007). 

Percebeu-se também que alguns professores não haviam refletido ainda sobre abordar ou não 

conteúdos relativos à saúde em suas aulas. E ao refletirem sobre sua prática, perceberam que ainda 

não desenvolvem. Os depoimentos abaixo revelam tais visões: 

 
"Na maioria das vezes eu não trabalho questões de saúde (...)" P4 
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"Agora que eu vi essa questão e eu parei pra pensar que eu geralmente não abordo mesmo, 

mas eu acho que é porque eu tenho observado que os livros que eu trabalho não trazem 

muito essas questões. Então não costumo trabalhar." P5 

 

Venturi; Pedroso; Mohr (2013, p. 09), informam em sua pesquisa que ainda há pouca 

discussão em torno das práticas de educação em saúde na escola e que esse tal panorama expressa-se 

na falta ou ineficácia da formação inicial e continuada de professores. Entende necessário formar 

professores capazes de encarar como sua responsabilidade o desenvolvimento de conhecimentos, de 

forma reflexiva e crítica, de preparar o educando para agir e escolher com autonomia, fundamentado 

por conhecimentos realmente significativos nas temáticas de saúde. 

Vale ressaltar que a definição de saúde é um pouco equivocada entre os professores. A saúde 

ainda não é entendida como algo abrangente e o meio ambiente e a higiene é mais enfatizado. 

Muitos veem as questões de saúde de forma indireta. Para os professores, o meio ambiente pode 

afetar a vida do sujeito, no entanto destacam a doença e não a saúde. Outros docentes entendem 

como questão de saúde a prevenção de uma doença, ou seja, se não há doença, o sujeito está 

saudável. Pode-se observar essa realizada em alguns depoimentos citados anteriormente e na fala a 

seguir: 

 
“(...) a gente acaba restringindo a questão da saúde ou a questão ambiental ou questão das 

doenças (...)” P4 
 

Apenas um professor discutiu a questão de saúde voltada tanto para a prevenção, quanto à 

promoção. Como descrita na fala a seguir:  

 
“Todos os meus temas são fechados e relacionados à saúde... No caso, abordando tanto a 

promoção como a prevenção e o tratamento.” P1  

 

A OMS afirma que promoção da saúde é um processo que objetiva ampliar as possibilidades 

dos cidadãos de controlar, de forma crescente, os determinantes sociais da saúde e, como 

consequência, melhorar sua qualidade de vida (BRASIL, 2011, p.17). 

Assim, ações de promoção da saúde na escola devem visar escolhas saudáveis dos educandos, 

assim como incentivar o  protagonismo no processo de condução da sua saúde, buscando melhorias 

em sua qualidade de vida e da comunidade. 

 Aos serem indagados sobre como desenvolvem a prática educativa em saúde, os professores 

citaram diferentes técnicas e tecnologias educativas, tais como o diálogo, imagens, filmes, vídeos, a 

prática do dia-a-dia, paródia, textos e outros.  

Para Nietsche; Teixeira; Medeiros, 2014, p. 19, técnica é o saber prático, uma habilidade 

humana de fabricar, construir, utilizar instrumentos, parte originária do cotidiano e de se estabelecer 

procedimentos sistematizados para operacionalização de uma atividade prática. O termo tecnologia 
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envolve o conhecimento técnico e científico traduzido em ferramentas, processos e materiais criados 

ou utilizados a partir de tal conhecimento.  

As tecnologias educacionais visam atender demandas da comunidade, pautadas em 

necessidades de educação em saúde, visando a qualidade de vida saudável dos atores sociais a quem 

se destinam. Portanto, contribuem com o processo de ensino-aprendizagem, constituindo-se de um 

processo participativo das pessoas, por meio da compreensão e reflexão das informações recebidas e 

a produção de conhecimentos geradores de soluções para os problemas de saúde (TEIXEIRA; 

MOTA, 2011, p. 36). 

Nesse sentido, seguem algumas falas de professores: 

 

"Utilizo a prática do dia a dia e a questão do diálogo" P8 

"As estratégia são variadas, geralmente a gente tem uma conversa com os alunos sobre o 

tema(...)" P2 

"No meu caso trabalho na prática mesmo, essa questão de alimentação saudável, a troca de 

experiência do dia a dia, consegui com isso, que um aluno começasse a desenvolver o hábito 

de comer fruta, escovação (...)" P7 

 

As tecnologias educacionais podem ser entendidas como dispositivos para a mediação de 

processos de ensinar e aprender, utilizadas entre educadores e educandos, nós vários processos de 

educação. Atuam como um processo educativo que tenta dá conta de um conteúdo específico, que 

favorece o uso da vertente educativa progressista para que os profissionais atuem de forma 

participativa, democrática e cidadã com os grupos da população (TEIXEIRA; MOTA, 2011, p.16). 

 

"Na questão do lixo especificamente, eu procurei trabalhar com paródia. Normalmente eu 

gosto de trabalhar com música" P9 

"Utilizo a linguagem não verbal e a linguagem verbal, os textos escritos, os textos orais , as 

conversas, troca de experiências, textos coletivos (...)" P3 

"Vai variando o uso dos recursos: seminário, pesquisa, debate, porque no bate papo eles 

soltam bastante as suas dúvidas. A gente também usa aqui a caixinha de perguntas (...)" P1 

“Trabalhar com material de imagens, filmes" P6 

 

Frente à inadequação da utilização apenas das estratégias tradicionais para dar conta das 

demandas sociais, os profissionais da educação já iniciaram o reconhecimento da necessidade de 

transformações na educação e novas formas de trabalhar com o conhecimento. Tal demanda dá lugar 

a crescente tendência à busca de tecnologias inovadoras, que admitam uma prática educativa ética, 

crítica, reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do ensinamento puramente técnico e 

tradicional (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014, p. 285).   

A música favorece o desenvolvimento de diferentes habilidades, como raciocínio e 

criatividade, que, por sua vez, contribuem para o aprendizado da leitura e da escrita. Pode, portanto, 

contribuir para a organização de momentos de aprendizagem mais envolventes e significativos. 

Além disto, a exploração da arte musical possibilita uma abordagem interdisciplinar (FRITZEN et 

al, 2013 p. 247). 
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A utilização de seminários, pesquisas e debates é visto como positivo, uma vez que 

possibilitam o aprendizado de temáticas favorecendo que os educandos fiquem mais susceptíveis a 

sugestões que desafiem seus conhecimentos e que precisam colocar as “mãos na massa” para 

resolução de problemas e/ou situações-problema (MACKEDANZ, 2013, p. 190). 

Em relação a utilização do dialogo na adoção de estratégia de inovação deve considerar a 

prática integrada à reflexão e transformação. Devendo ser processual e formativa para a inclusão, 

autonomia, diálogo e reflexões coletivas, na busca de respostas e caminhos para a solução de 

problemas, intervenções e acompanhamento de avanços discentes. Sem o caráter de punição, 

proporciona diretrizes para tomada de decisões e definição de prioridades (SOUZA; IGLESIAS; 

PAZIN-FILHO, 2014, p. 287). 

Com a utilização do diálogo e a prática do dia-a-dia, Pinafo; Nunes; González (2012, p. 

1830), reforçam que os docentes precisam falar diversas vezes com os educandos, demonstrando a 

necessidade de estarem sempre relembrando, falando, além de ressaltar a importância de sua 

insistência e persistência na tarefa de educar.  

Além desses achados, de forma interessante, reforçando o papel da pesquisa científica de 

proporcionar a reflexão dos participantes, foram identificados professores que não desenvolviam a 

prática de educação em saúde. Dessa forma, não aplicavam nenhuma tecnologia de educação em saúde, 

conforme depoimento abaixo: 

 

"Até o momento não usei nenhuma estratégia(...)" P5 

 

Souza; Iglesias; Pazin-Filho (2014, p. 285) referem que nessas situações predomina a 

aplicação de conceitos de educação que não reconhecem as peculiaridades do contexto, limitando-se 

à aulas teóricas ou atividades não participativas, onde os professores atuam como meros 

transmissores e os educandos se esforçam para “absorver” uma quantidade de informações, onde não 

há espaço para reflexões e críticas.  

Nesse sentido, Freire (2015b, p. 81), faz uma crítica a educação bancária, afirmando que nessa 

vertente o “saber” é uma doação dos indivíduos que se julgam sábios aos que “nada sabem”. Possuindo 

como característica a memorização, repetição, sem realmente pensar nos significados, tornando a 

educação um ato de depositar. 

As fotos a seguir ilustram a produção dos achados e construção desta categoria: 

 

 

 

 



 

 

                Figura 13 Produção a partir do world 

café com os alunos 
       Figura 14: Produção a partir do world café 

com os alunos 

        

 

             Figura 15: Produção a partir do world café com os alunos 

 

 

 

5.2 CATEGORIA 2: A DUALIDADE NAS CONCEPÇÕES E DEMANDAS DOS EDUCANDOS 

 

O conceito de saúde de acordo com a OMS é  “o completo estado de bem-estar físico, mental e 

social, e não simplesmente a ausência de enfermidade”.  A ausência de doença, no qual era o centro 

das atenções era a patologia em si, sofre um desenvolvimento conceitual com a reformulação 

proposta pela OMS, em 1948, postulando saúde como um fenômeno biopsicosocial, mais 

especificamente, um estado de completo bem estar físico, mental e social. Esta noção entende a 

saúde como um processo continuado e interdependente de preservação da vida, o que tange a 

dimensão social. Ademais, supera o enfoque conceitual centrado na doença (BUSS; FILHO, 2007, p. 

78). Mesmo tendo sofrido reformulações este conceito merece ser discutido.  

Fonte: Autora, 2016. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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A concepção dos educandos sobre saúde deve ser levada em consideração quando questões de 

saúde são abordadas. Foi possível perceber que a maioria dos educandos entende ou remete a saúde 

aos cuidados com a higiene, a não utilização de drogas, a consulta médica, a administração de 

vacinas, ao uso de aparatos hospitalares como ambulâncias, e ao controle de doenças. Seguem 

alguns comentários coletados durante a realização do World Café ao serem perguntados sobre sua 

concepção de saúde: 

 

 “Essa aí (o desenho) é uma saúde que representa tomar banho (...)" E2 

"Aqui, nós representamos a ambulância (...) E1 

“Ir ao médico tomar vacina" E2 

“Aqui tem um posto médico. Tem que tomar vacinas do posto médico." E4 

“Pra mim é importante para cuidar da vida e da saúde que está em risco." E12 

"A saúde pra mim é muito importante que nos ajuda a controlar as nossas doenças" E12 

“Aqui tá representando pra não usar drogas" E1 

"Isso daí (o desenho) tá representando um homem correndo com uma fruta. Saúde pra mim é 

comer muitas frutas” E2 

"(...)pra mim se trata de muitas coisas importantes, como a alimentação” E12 

 

 

Os depoimentos acima mostram que os educandos relacionam saúde à práticas e hábitos 

focados no modelo higienista e biomédico. Provavelmente influenciados pelo meio em que vivem. 

Assim, o significado de saúde assume um perfil normativo, incluindo ações pontuais que devem ser  

realizadas para a manutenção da saúde, tais como ter uma boa alimentação, tomar vacinas, tomar 

banho, entre outras ações. 

Geralmente saúde e doença são colocadas em campos opostos. Tal concepção revela o não 

entendimento da articulação e continuidade entre saúde e doença. A população acredita que saúde e 

doença são apresentadas como fenômenos dicotômicos. Entretanto, saúde e doença são concebidas 

atualmente como contínuas em um processo, compreendendo-se que em geral não há indivíduos 

doentes ou saudáveis. Estes apresentam graus nas suas condições de saúde, que podem variar, 

dependendo de inúmeros fatores que as determinam (JUCÁ; SILVA; SILVA, 2009, p. 08). 

 Há alunos que entendem saúde como o cuidado com o meio ambiente. Segue depoimento que 

demonstra esta visão: 

"A saúde pra mim é importante e bom para as pessoas. Esse desenho aqui é a questão do 

meio ambiente” E4 

“E aquela arvore desenhada é, às vezes o desmatamento estão acabando com as árvores que 

elas são(...)” E8 

 

 Meira; Carvalho (2010, p. 03), em seu estudo afirma que a ecologia humana perfaz a 

totalidade das interações relacionadas com o ser humano e o meio ambiente, segundo uma visão 

holística de responsabilidade individual e de inter-relações entre indivíduos e ecossistema. Dessa 

forma, saúde também tem relação com a interação dos seres humanos e o seu meio ambiente.  
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 Por outro lado, alguns alunos referem que o conceito de saúde está implicado em 

algumas ações como descansar, brincar e jogar bola, como exemplificado a seguir: 

  

“(...) Nesse desenho do conceito saúde, ele também descansando (...) E2 

“(...) são crianças brincando aqui, jogando bola (...) E4 

 

Os jogos e as brincadeiras podem ser utilizadas como ferramentas de estímulo nos processos 

de desenvolvimento do educando, da aprendizagem no contexto escolar, e de condições para 

entendimento das normas sociais. É interessante que os profissionais ligados à prática educativa que 

busca promover o bem estar e favorecer aspectos do desenvolvimento dos educandos, possam rever 

ou reestruturar seus planos de trabalho para deixá-los mais atrativos e eficazes (CORDAZZO; 

VIEIRA, 2007, p. 99). 

Percebe-se assim, que a brincadeira e o jogo é uma reconhecida forma de promover a saúde do 

indivíduo, especialmente na fase da infância e adolescência. Promovendo o desenvolvimento físico, 

a criatividade, a imaginação e a autoconfiança, fortalecendo as habilidades socioemocionais e 

cognitivas. Contribuindo para os aspectos da aprendizagem, inserção da criança na vida cultural e de 

sua comunidade, por meio de interações e trocas, viabilizando a convivência sadia e a valorização 

das diferenças. Além de ser fonte de diversão e prazer. 

Vale ressaltar que um dos educandos revelou um conceito de saúde um pouco mais amplo: 

"Saúde pra gente é se exercitar, comer frutas, alimentos saudáveis, é cuidar do nosso 

ambiente, cuidar do nosso corpo (...) É isso pra gente (...) E4 

 

Para Velloso (2015), os educandos começam a perceber a doença como um processo 

associado à interação de vários e diferentes fatores, presentes tanto no ambiente físico da 

comunidade como àqueles veiculados às emoções. Esta realidade é importante para mudar o 

conceito de saúde com foco higienista e assistencialista. 

Vale destacar que conceber saúde de forma abrangente, implica em ampliar as possibilidades 

interativas para além da teoria e prática, por meio de debates e discussões que fortaleçam e 

divulguem esse conceito. Torna-se fundamental, compreender o ser humano como um ser singular e 

multidimensional, inserido em um contexto real e concreto (DALMOLIN et al, 2011, p. 393). 

Dessa forma, contribuirá para a formação de sujeitos responsáveis pela construção de novos 

sentidos e significados individuais e coletivos sobre o processo saúde-doença-cuidado e capazes de 

desenvolver uma análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento de estratégias no processo 

saúde-doença-cuidado (FIGUEIREDO, NETO, LEITE, 2010, p. 120). 

Assim, é preciso estar atento às temáticas de saúde que os educandos gostariam de aprender. 

Nesse sentido, em predominância foi citado pelos educandos participantes da pesquisa, o interesse 
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em aprender sobre questões de higiene, do desenvolvimento e alterações no corpo, e sobre a 

poluição e o meio ambiente. Tais temáticas possuem relação com o contexto em que os educandos 

estão inseridos como explicitam os depoimentos a seguir: 

 

"Gostaríamos de saber como podemos lavar a mão, porque às vezes a gente não sabe lavar a 

mão direito e ficamos com a mão suja muito tempo. Temos que escovar o dente também(...)" 

E4 

“Aquela árvore desenhada é o desmatamento que tão acabando com as árvores (...) O que 

acontece com a gente por causa dessa poluição do ar e diminuição das árvores?" E4 

"Eu queria saber sobre o desenvolvimento do corpo e porque as meninas sentem cólicas e 

menstruam." E14 

"Desenvolvimento do corpo das crianças e dos adolescentes" E11 

 

 

Em relação à higiene, vale ressaltar que esses estudantes estão vivendo uma situação marcante. 

Segundo relato da coordenadora pedagógica participante desse estudo, as estudantes veem 

solicitando apoio à direção e coordenação pedagógica no sentido de se fortalecer os hábitos de 

higiene dos colegas do sexo masculino. Tal situação é significativa, pois além de causar uma 

situação desagradável, promove uma segmentação da turma, afastamento natural, dificultando a 

aproximação e formação de vínculos entre os próprios educandos.  

Há décadas já existe o hábito de tomar banho. Mas, a higiene corporal não é apenas isso. Inclui 

também a lavagem rápida de partes do corpo; o corte dos cabelos; o corte das unhas; ao lavar as 

mãos com água e sabão, o uso de roupas limpas e outros. Nesse sentido torna-se importante a 

comunidade escolar discutir a relação entre higiene, saúde e condição de vida, pois a educação deve 

ser capaz de reorientar os hábitos e os comportamentos dos cidadãos. Porém, vale ressaltar que 

praticar hábitos de higiene está relacionado às condições em que a população vive. Portanto, a 

prática educativa deve abranger toda a comunidade escolar levando em consideração as condições de 

vida e os direitos dos cidadãos de forma crítica e contextualizada (BRASIL, 2008b, p. 17). 

As práticas de educação em saúde, altamente influenciadas pelo higienismo muitas vezes 

adotam abordagens pautadas em um referencial pedagógico tradicional, autoritário e verticalizado, o 

que distancia as perspectivas para o alcance de uma educação em saúde mais integrada e 

participativa (PEREIRA e LIMA, 2009, p. 15).  

Quanto ao desenvolvimento do corpo, os participantes da pesquisa que se encontram na faixa 

etária entre 11 (onze) e 15 (quinze) anos, em que estão ocorrendo as mudanças no crescimento e 

desenvolvimento do corpo. Essas mudanças muitas vezes não são esclarecidas e os educandos 

passam por essa fase com muitas dúvidas e sem entender o que está acontecendo. Dessa forma, 

assim como refere a literatura e levantado como demanda pelos educandos, conhecer e entender as 

mudanças do corpo é um exercício primordial para a construção desses jovens. Sendo uma 

importante temática para ser abordada nas práticas de educação em saúde. 



 

111 

 

Em relação às mudanças corporais destaca-se que essa fase marca o início do crescimento na 

estatura, desenvolvimento das gônadas e de características sexuais secundárias femininas 

(desenvolvimento das mamas, aparecimento e distribuição dos pelos pubianos), aumento na massa 

corporal, entre outros. Além disso, a menstruação pode ser um momento marcante na vida da 

adolescente, sendo acompanhada de mudanças físicas, sociais e culturais. No entanto, esse 

acontecimento fisiológico pode ser visto como um problema, atribuindo à menstruação um sentido 

pejorativo, que remete a cuidados especiais e a restrições no seu dia a dia, além do desconforto com 

as cólicas (SILVA, 2014, p. 462).  

Por isso, coloca-se necessário proporcionar espaços para a discussão e orientação sobre 

sexualidade, modificações físicas e outras questões que permeiam a adolescência, incluindo os mitos 

e os tabus, de forma dinâmica e participativa. 

Quanto a demanda apontada pelos educandos em relação ao meio ambiente, o desmatamento e 

o impacto das alterações ambientais na saúde da população também têm ligação com o seu contexto. 

A comunidade joga o lixo num um “barranco” que cai dentro do dentro território escolar. É uma 

realidade que causa impacto importante em toda a comunidade escolar. Refletindo assim, na 

demanda dos educandos em desejar aprender sobre essa problemática: 

 

“Esse desenho aqui tem haver com o lixo, Não jogue lixo” E6  

 

Nesse contexto, vale destacar que segundo informações da coordenadora pedagógica, o qual as 

pesquisadoras tiverem acesso, foi realizado um levantamento pela escola, no inicio do ano letivo de 

2016, para identificar a temática que as turmas gostariam de trabalhar. A turma do 6º (sexto) ano 

elegeu a temática sobre meio ambiente. 

As questões ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade, contudo, a 

educação ambiental é essencial em todos os níveis dos processos educativos.  Educandos bem 

informados sobre problemas ambientais serão adultos preocupados com o meio ambiente e 

disseminadores dos conhecimentos sobre as questões ambientais em sua casa, família e vizinhos 

(MEDEIROS et al, 2011, p. 02).  

Outros alunos citaram que gostariam de aprender sobre doenças comuns como Zika, Dengue e 

os sintomas e prevenção de doenças no geral, vacinas e a importância de se exercitar. Vale ressaltar 

que aqueles que vivem com doenças crônicas mostraram interesse em conhecer mais sobre doenças 

crônicas, como “pressão alta e diabetes”.  

"(...) Isso é sobre água parada nos pneus e nos mosquitos. Queríamos saber sobre isso. Aqui 

é sobre as doenças da zika vírus. Isso daqui é pra manter a caixa d’água fechada. Como que 

previne, como que transmite (...)" E1 

"Também quais são os sintomas das doenças.” E4 
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"Devemos nos prevenir de doenças e de outras coisas, como parar de fumar, beber e usar 

drogas" E14 

“Qual a importância de se exercitar.” E5 

“Queria saber sobre Pressão alta” E5 

“Gostaria de aprender sobre diabetes (...)” E14 

 

Isso reforça que o contexto em que o educando está inserido influência seu interesse no 

aprendizado e como a realidade deve ser considerada pelos professores no desenvolvimento da 

prática educativa em saúde. As ações educativas devem ser capazes de ir além das questões sanitárias, 

contribuindo para o fortalecimento dos sujeitos envolvidos no processo, favorecendo outra visão de 

mundo, potencializando seu papel de cidadãos críticos, reflexivos, participativos e autônomos.  

No entanto, mesmo conhecendo as demandas e interessas de temáticas a serem abordadas, para 

que seja possível uma prática educativa em saúde que estimule a autonomia, participação e reflexão, 

é necessário levar em consideração técnicas e tecnologias que os educandos gostariam que fossem 

utilizadas.  

A maioria dos educandos participantes da pesquisa citou aulas com jogos, aulas interativas 

temáticas como de esporte, gastronomia e dança. Também mencionaram aulas com musica, 

brincadeiras e dinâmicas. Além disso, falaram da utilização da internet, reportagens, “palestras”, 

trabalhos, leitura de livros entre outros. Seguem alguns depoimentos que confirmam esses achados: 

 

"Fazendo aula com esportes. Aula com jogos de tabuleiro... Aula de gastronomia, aula de 

vídeos..." E2 

 

"Aula de música, com muitas dinâmicas. Aula de dança. Através de brincadeiras. Trazendo 

jogos diferentes. Aula fora da escola." E7 

"Aula com música, jogos, pesquisas na internet, diferentes trabalhos, brincadeiras, aula de 

dança.  Aulas com muitas dinâmicas e divertidas" E9 

"Nós colocamos várias opções de como gostaríamos de aprender, por exemplo: pesquisa na 

internet, ouvindo palestras, ouvindo reportagens, vendo filmes e etc." E11 

"Lendo livros... E15 

 

 

Neste sentido, entende-se que o lúdico proporciona a interação do estudante com o ambiente 

em que vive, sendo considerado como meio de expressão e aprendizado, possibilitando a 

incorporação de valores, o desenvolvimento cultural, assimilação de novos conhecimentos, o 

desenvolvimento da sociabilidade e da criatividade. Assim, o indivíduo encontra o equilíbrio entre o 

real e o imaginário e tem a oportunidade de se desenvolver de maneira prazerosa (PINTO; 

TAVARES, 2010, p. 231).  

Por meio do lúdico, o estudante pode ser o protagonista de sua história social, o sujeito da 

construção de sua identidade, buscando uma autoafirmação social, e dando continuidade nas suas 

ações e atitudes, possibilitando o despertar para aprender (PINTO; TAVARES, 2010, p. 232).  

A brincadeira é uma ação natural da vida infantil. No momento em que a criança e o 

adolescente brincam envolve diversos aspectos como físico, motor, emocional, social e cognitivo, 
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constituindo-se como um importante elemento no processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

Portanto, pode-se ressaltar o lúdico como uma dimensão significativa a ser explorada pelos 

profissionais que atuam na educação. Atualmente buscam-se estratégias e ações que podem 

relaciona-se os diversos setores e saberes da sociedade, nas mais criativas intervenções que possam 

promover saúde (RODRIGUES, et al, 2015, p. 85). 

Por meio de estratégias lúdicas, os educandos tem a oportunidade de interagir, desenvolver a 

criatividade, atenção e raciocínio. Tais atividades proporcionam o vínculo que se torna um ponto de 

confiança que pode e deve ser aproveitado para amplificar o alcance da ação educativa. Além disso, 

esse vínculo emocional se torna uma ponte para acessar as capacidades cognitivas da criança 

(RODRIGUES, et al, 2015, p. 87).  

O uso dos jogos é um importante aliado para o aprendizado, influencia no desenvolvimento 

da agilidade, do raciocínio, da concentração. Contribui para o desenvolvimento intelectual, pois se 

criam situações em que o participante precisa pensar, tomar decisões, inventar, etc, de forma rápida 

(LIMA, MARTINS, 2013, p. 233).  

Quando ao uso de dança e música é afirmado que favorecem o desenvolvimento da 

capacidade afetiva, cognitiva, estética; do raciocínio, da expressão, coordenação e percepção, 

favorecendo a aprendizagem da leitura e da escrita de forma não convencional. O desenvolvimento 

da criatividade, tanto ao parodiar letras quanto ao se expressar com pela dança e pelo movimento os 

sentidos produzidos, são outros benefícios possibilitados pela música (FRITZEN, 2013, p. 248).  

         Abott, et al (2013, p. 470), pontua que o uso de livros  filmes proporcionam o despertar do 

interesse dos educandos pela leitura. O estudo afirma que ocorreu um aumento da procura de livros 

na biblioteca da escola, por alunos que participaram das atividades, além do interesse deles em 

compartilhar obras que eles ja conhecem para os colegas e professores.  

Frente ao exposto, o lúdico nas práticas educativas participativas fortalece e amplia a vertente 

educacional progressista, uma vez que proporciona ao educando o desenvolvimento do senso crítico, 

cultural e a assimilação de novos conteúdos por meio da autopercepção. 

As fotos a seguir ilustram a produção dos achados e construção desta categoria: 
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Fonte: Autora, 2016. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 16: Produção a partir do 

world café com os alunos 

Figura 17: Produção a partir do 

world café com os alunos 

Figura 18: Imagem Produção a partir do 

world café com os alunos 

Figura 19: Produção a partir do world café 

com os alunos 

Figura 20: Imagem Produção a partir do 

world café com os alunos 

 

Figura 21: Imagem Produção a partir do 

world café com os alunos 
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6. A DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS 

 

As pesquisas com abordagem participativa possuem o objetivo de construir conhecimento 

por meio da ação empreendida de baixo para cima, iniciando a partir das prioridades e perspectivas 

locais. Trata-se de uma escolha pessoal, concordante com as atitudes e visão do investigador, assim 

como uma escolha política, na medida em que são atendidas questões acerca do motivo pelo qual 

são destacados determinados fenômenos e as pessoas e as comunidades são colocadas na primeira 

linha de investigação (MARTINS; BRITO, 2013, p. 37).  

A devolutiva dos resultados é uma parte integrante do processo na pesquisa com abordagem 

participante e também uma forma de validação do processo investigativo, pois os resultados devem 

ser conhecidos pelos participantes, de acordo com o que consideram significativo. A participação 

de todos é de fundamental importância para a transformação social ambicionada, dado que os 

participantes podem rever-se nesses mesmos resultados, aceitando-os como seus, o que favorece 

conscientização e empowerment (SPRINGETT, WRIGHT; ROCHE, 2011, p. 06). 

Dessa forma, a devolução dos resultados, com a participação dos autores e atores, contribui 

para a transformação desejada. Pois saber é poder, favorece a conscientização das pessoas que 

compreendem a reflexão, a predisposição para agir diferente e a ação coletiva. Vale ressaltar que 

nesse tipo de pesquisa tem-se o foco na produção do conhecimento por meio da ação, do 

estabelecimento de prioridades e estratégias (BERGOLD; THOMAS, 2012, p. 09). 

Portanto, os resultados da pesquisa deverão retornar para os atores sociais da realidade 

estudada. Nesse sentido, as pesquisadoras retornaram à escola Municipal Antinéia Silveira Miranda 

e realizaram com os educandos práticas educativas em saúde relacionadas aos temas e demandas 

identificados, assim como desenvolveram uma atividade devolutiva com professores, conforme 

será descrito a seguir. 

 

6.1 COM OS EDUCANDOS 

Foram realizados três atividades em dois dias seguidos com os educandos na sala de artes. 

Cada encontro teve duração de aproximadamente 01 (uma) hora e meia. 

 

6.1.1 DESENVOLVIMENTO, ALTERAÇÕES E HIGIENE DO CORPO 
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Realizada por 02 (duas) pesquisadoras, 16 (dezesseis) alunos e 02 (duas) professoras de 

apoio. Inicialmente as pesquisadoras se apresentaram novamente à turma e explicaram que 

estavam voltando à escola depois da fase de coleta de dados para realizar as atividades com 

estratégias que eles haviam sugerido numa tentativa de devolver os resultados da pesquisa. 

Foi explicado que durante a análise dos dados, identificou-se que os temas mais citados 

foram: “desenvolvimento e alterações corporais, higiene corporal e meio ambiente”. Neste 

primeiro dia foram abordados os temas desenvolvimento, alterações corporais e higiene corporal. 

 

6.1.1.1 DINÂMICA “LINHA NO CHÃO: SIM OU NÃO” 

Tratou do tema “desenvolvimento do corpo e alterações corporais”, objetivando promover a 

percepção das mudanças corporais que ocorrem na adolescência. Para isso, foi realizada a 

“Dinâmica da Linha no chão: Sim ou Não”, foram utilizadas duas placas, uma com a palavra “sim” 

e outra “não” que foram coladas em dois lados da sala. Durante a dinâmica fazia-se uma afirmação 

sobre desenvolvimento e/ou alteração corporal e os alunos tinham que ir para o lado da placa “sim” 

se concordassem com a afirmativa ou pro lado da placa “não” caso não concordassem. Ao final de 

cada afirmação foi realizada uma breve discussão sobre o assunto com explicações e 

questionamentos, tais como: “como são encaradas as mudanças corporais pelo grupo?”; “a forma 

como nos sentimos em relação ao nosso corpo é influenciada pela opinião de outras pessoas?” e “o 

que pode influenciar nas mudanças corporais?”. 

As perguntas instigaram os alunos a pensarem o quê o como acontece as mudanças no seu 

corpo e no do outro, favorecendo a construção do conhecimento de termos utilizados 

frequentemente. Os alunos mostraram-se muito participativos, empolgados e interessados em 

entender as mudanças no corpo que ocorrem na fase da adolescência. Participaram com 

contribuições, questionamentos e disseminando as informações para a turma.  

 

 

                  

Fonte: Autora, 2016. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 22: Devolução dos resultados: 

atividade educativa 
 

Figura 23: Devolução dos resultados: 

atividade educativa 
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6.1.1.2 DINÂMICA “CONSTRUÇÃO E PROPAGANDA SOBRE HIGIENE CORPORAL” 

 

O tema desta atividade foi “higiene corporal”, objetivando promover reflexão sobre a 

importância da higiene corporal como fonte de promoção da saúde. Para isso a turma foi dividida 

voluntariamente em dois grupos, dessa vez grupos com participantes de ambos os sexos. Cada 

grupo recebeu um papel pardo, onde teriam que desenhar a parte superior do corpo humano e o 

outro teria que desenhar a parte inferior. Após o desenho, os grupos tiveram que pensar como 

profissionais de publicidade, devendo fazer uma propaganda para promover a boa aparência, 

higiene e saúde, por meio de cartazes confeccionados com o material disponível, tais como: lápis 

coloridos, embalagens de diversos produtos de higiene e revistas para recortar e colar.  

Após confecção dos cartazes, os estudantes apresentaram seus trabalhos aos demais 

participantes, ressaltando a importância da manutenção da saúde através dos hábitos de higiene. Ao 

final desta etapa, eles escutaram casos fictícios de pessoas com problemas de higiene, onde os 

estudantes teriam que sugerir estratégias para melhorar os problemas de saúde citados.  

Nessa atividade, os educandos também foram bem participativos, explicando em que parte 

do corpo e como que se utiliza cada produto de higiene e o motivo de cada ação. 

 

 

             

 

 

6.1.2 O MEIO AMBIENTE E A SAÚDE 

 

Contou com a participação de 02 (duas) pesquisadoras, 18 (dezoito) alunos e 02 (duas) 

professoras de apoio. Neste segundo dia, foi abordado o tema “a poluição e o meio ambiente e a 

promoção do ambiente saudável e limpo”. 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 24: Devolução dos resultados: 

atividade educativa 
 

Figura 25: Devolução dos resultados: 

atividade educativa 
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6.1.2.1 DINÂMICA “ÁRVORE DE PROBLEMAS E ÁRVORE DE OBJETIVOS” 

 

A atividade realizada foi a “Árvore de problemas” e a “Árvore de objetivos”. Para tal, a 

turma foi dividida voluntariamente em dois grupos, e cada grupo ficou responsável por uma 

árvore. Foi desenhado no quadro um demonstrativo da composição da árvore: folhas, tronco e 

raízes. 

Para elaboração das árvores foi preciso escolher o problema central e o objetivo principal. 

Para a construção da árvore de problemas, colocou-se no tronco o problema central, que era a 

“poluição do meio ambiente”; acima do problema central, nas folhas, foram colocados outros 

problemas, dele derivados, que são os efeitos ou  consequências,  que formaram a copa da árvore;  

abaixo do problema central, nas raízes, foram colocadas as causas, razões ou  fatores  geradores  do  

problema  central.  

Na árvore de objetivos transformou-se o problema central da árvore de problemas em um 

objetivo, que era um “meio ambiente limpo”. Colocou-se no tronco o objetivo, nas folhas foram 

colocados os meios para alcançar os objetivos,  formando a copa da árvore. Abaixo, nas raízes, 

foram colocadas razões e a importância de se alcançar o objetivo. 

A árvore foi construída de cima para baixo pelos dois grupos e lida de baixo pra cima, por 

eles. Obteve-se os seguintes resultados:   

 

 

              

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 26: Devolução dos 

resultados: atividade educativa. 

 

Figura 27: Devolução dos 

resultados: atividade educativa 
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Ao final desta etapa, foram lidas algumas situações que correlacionavam questões de 

higiene pessoal e higiene ambiental para a turma, que respondeu em grupo e proporcionou a 

reflexão de algumas questões. 

 

6.1.3 AVALIAÇÃO DA PRATICA EDUCATIVA EM SAÚDE COM OS EDUCANDOS 

 

Ao término das atividades, foi explicado que os estudantes deveriam avaliar as atividades 

realizadas. A avaliação foi dada da seguinte forma: papéis com números de 01 (um) à 05 (cinco) 

foram colados em uma parede da sala, e eles tiveram que se posicionar na frente do número que 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 28: Devolução dos 

resultados: atividade educativa 
. 

 

Figura 29: Devolução dos 

resultados: atividade educativa 
 

Figura 30: Devolução dos resultados: 

atividade educativa 
 

Figura 31: Devolução dos resultados: 

atividade educativa 
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eles gostariam de vincular à uma nota para atividade. O número 01 (um) correspondia a uma 

atividade muito ruim, o número 02 (dois) ruim, o número 03 (três) bom, o número 04 (quatro) 

muito bom e o número 05 (cinco) correspondia a uma atividade excelente. 

Essa mesma técnica de avaliação foi utilizada nos dois dias e a maioria dos educandos se 

posicionou no número 05 (cinco), (14 (quatorze) alunos no primeiro dia (16 (dezesseis) alunos) e 

14 (quatorze) alunos no segundo dia (18 (dezoito) alunos)), e alguns alunos no número 04 (quatro), 

(02 (dois) alunos no primeiro dia e 04 (quatro) alunos no segundo dia). Essa informação 

demonstrou que os alunos ficaram satisfeitos com a prática educativa em saúde realizada, por meio 

da abordagem de temas por ele sugeridos e de uma forma dinâmica e participativa. 

Em resumo, o quadro 24 retrata o quantitativo de educandos participantes das atividades 

realizadas nos dois dias de devolução do resultado da pesquisa: 

 

Quadro 24: Quantitativo de educandos participantes das atividades devolutivas 

Encontro de 

devolutiva dos 

resultados 

Educandos 

novos 

Educandos já 

participantes 

 

Pesquisador

as 

Professoras 

de apoio 

Total de 

participant

es por 

encontro 

1º 16 - 02 02 20 

2º 02 16 02 02 22 

Total Final de 

participantes 

18 - -  - 

Fonte: Autora, 2016 

 

6.2 COM OS PROFESSORES 

No dia seguinte, os professores foram convidados a participarem de um encontro com três 

pesquisadoras, mais uma vez, conforme sugestão da escola o horário utilizado foi o de 

planejamento de aula e foi disponibilizado 40 (quarenta) minutos para realização da atividade. 

Os professores que estavam presentes no planejamento e que desejaram participar, no total 

de 10 (dez) discentes, foram encaminhados para a sala multimídia. As pesquisadoras fizeram uma 

apresentação em Power Point sobre todos os passos da pesquisa, desde a sua concepção até a 

realização das atividades educativas com os estudantes, apresentando os resultados, as práticas 

educativas e fotos. 

Os professores se mostraram empolgados durante a apresentação, e depois foi iniciado 

uma discussão sobre a pesquisa, o modo como foi conduzida, os resultados, potencialidades, 

limitações e implicações para a prática educativa em saúde. Os professores relataram terem 

gostado da forma como tudo foi elaborado e realizado pensando nas necessidades dos educandos. 

 

 



 

121 

 

       

 

 

 

 

 

6.2.1 AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO 

Foi proposto que cada professor presente citasse uma palavra que definisse sua impressão 

ou o que achou da pesquisa. Utilizando as palavras citadas em um programa denominado Wordle
@

, 

o qual faz um jogo de palavras, resultou a seguinte imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 32: Devolução dos 

resultados: professores 
 

Figura 33: Devolução dos 

resultados: professores 
 

Figura 34: Devolução dos resultados: professores 
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Figura 35: Jogo de palavras - avaliação professores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016.  
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7. CONCLUSÃO 

 

A esta altura, pode-se dizer que os objetivos da pesquisa foram atingidos, uma vez que foi 

possível conhecer a prática educativa em saúde realizada por professores do 6º (sexto) ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal Antineia Silveira Miranda em Niterói-RJ. Além disso, foi possível 

analisar a demanda dos alunos dessa turma quanto aos temas de saúde e como gostariam de 

aprender. 

Os professores ajudaram a identificar as necessidades relativas aos temas de saúde para este 

grupo específico de alunos, e esclareceram como vem sendo desenvolvidas a prática educativa em 

saúde, além de outras informações relevantes.   

Vale ressaltar que os encontros realizados favoreceram a integração entre os professores e as 

pesquisadoras enfermeiras, assim como entre os próprios professores. A pesquisa favoreceu 

reflexões e discussões de assuntos que ainda não tinham sido levados em consideração mesmo 

durante as reuniões de professores, possibilitando trocas e aprendizados. As atividades realizadas 

com os professores favoreceram que os mesmos pudessem refletir sobre suas práticas. Desse modo, 

poderão provocar mudanças na prática educativa em saúde desenvolvida com os educandos. 

A abordagem participativa proporcionou que professores pudessem analisar a problemática de 

forma dinâmica, apontando para possíveis ações que levem à transformação da realidade. Ficou 

evidente que a tendência educacional progressista não anula a tendência tradicional, pois as duas 

possuem pontos positivos, que podem ser destacados e complementares em alguns momentos, 

favorecendo a eficácia do ensino, fomentando a visão crítica e reflexiva, a autonomia, o contexto e a 

dialogicidade. 

Percebeu-se a necessidade da utilização de estratégias lúdicas e criativas na prática educativa 

em saúde no ambiente escolar.  Entretanto, é preciso que os estudantes compreendam que tais 

práticas também se constituem numa atividade de aprendizado, um momento de “ensinagem”. 

A pesquisa favoreceu diálogos, trocas de conhecimentos e vivências sobre questões relativas 

á saúde escolar. Atores e atores contribuíram na construção de um novo conhecimento sobre a 

temática, fundamentado na abordagem participativa, imprescindível nas práticas educativas em 

saúde.  

A técnica do World café, utilizada na produção de dados com os estudantes, favoreceu a 

interação, a polinização de ideias e sugestões relativas a temática. Percebeu-se que as necessidades 
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apontadas pelos educandos estão diretamente relacionadas ao contexto em que estão inseridos, na 

sua faixa etária e desenvolvimento em que se encontram. Posteriormente a realização do World café, 

foram desenvolvidas atividades educativas que possibilitaram a discussão com os educandos sobre 

os resultados da pesquisa e proporcionaram momentos de trocas de conhecimento, contribuindo para 

a reflexão e construção de saberes. 

Foi possível ainda perceber que quando os temas e a abordagem utilizadas partem das 

necessidades e sugestões dos educandos, estes, sentem-se mais motivados e interessados na 

discussão. Além disso, o estudo proporcionou que conceitos e saberes construídos fossem discutidos 

entre pares.  

Os encontros com os participantes do estudo foram proveitosos e singulares, contribuindo 

com novas perspectivas e concepções sobre saúde. Entretanto, observou-se que diversos aspectos 

sobre saúde escolar precisam ser aprofundados, tanto com os professores quanto com os educandos, 

uma vez que ainda há equívocos sobre seu real significado. Percebeu-se que a saúde ainda é 

concebida como ausência de doença, fato que influencia diretamente a prática educativa em saúde 

neste ambiente específico. 

As escolas são ambientes que devem ser utilizados como dinamizadores de temas sobre 

saúde. A prática educativa participativa em saúde desenvolvida nas escolas deve servir como uma 

ponte entre as praticas sociais da educação e da saúde. Os profissionais dessas áreas devem estar 

atentos para a identificação das necessidades locais, com vistas ao planejamento e execução de 

práticas que contribuam na construção do pensamento crítico e reorientação de atitudes. 

 Nesse sentido, houve uma preocupação em devolver os resultados do estudo para o grupo de 

professores e educandos, fortalecendo a tomada de consciência, numa visão coletiva, descobrindo 

aspectos convergentes e divergentes. 

O estudo apresentou aspectos positivos, os quais devem ser ressaltados tais como a 

receptividade da direção da escola e de toda a equipe de professores assim como dos estudantes, que 

se mostraram interessados, motivados e colaborativos com a equipe de enfermeiras pesquisadoras. 

Além disso, o conjunto de dados e informações coletadas e elaboradas possibilitarão a generalização 

e/ou aplicabilidade em cenários com características e participantes semelhantes. Destaca-se que a 

pesquisa contribuiu para a ampliação de cenários de atuação de graduandos em enfermagem e para o 

fortalecimento da atuação do enfermeiro em outros espaços, reforçando a importância da presença 

do enfermeiro na práticas e educativas em saúde e o seu potencial nessas ações. 

 Entretanto, foram encontradas algumas limitações, uma vez que a escola que serviria 

inicialmente de cenário, não era pactuada ao Programa de Saúde Escola de Niterói-RJ. Outra 

dificuldade apresentada foi em relação ao agendamento de horário onde pudéssemos nos reunir com 
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todos os professores, tal fato dificultou a coleta de dados. Além disso, foi destacado que, alguns 

professores responsáveis pela turma no momento da atividade, se ausentavam da sala de aula, exceto 

as professores de apoio, os quais participaram de todas as atividades da pesquisa. Inclusive tais 

professoras, ressaltaram a importância da participação dos demais professores nas práticas 

educativas em saúde realizadas com os educandos. 

Destaca-se que os membros da comunidade escolar e os administradores responsáveis pelo 

estabelecimento das políticas e estratégias devem encorajar o desenvolvimento de práticas 

educativas em saúde no ambiente escolar. Além disso, os gestores precisam compreender que os 

profissionais de saúde e educação além das capacitações específicas necessitam de condições para a 

realização dessas práticas nas escolas.  

Cabe ressaltar que a pesquisa contribuiu para o aprimoramento contínuo da implementação 

do PSE no município de Niterói. Uma vez que o estudo possibilitou reflexões sobre algumas ações 

de promoção da saúde que estão sendo realizadas na prática. Além disso, os resultados do estudo 

contribuíram para o pensamento de ações estratégicas que a pesquisadora, também então participante 

da área técnica saúde da coordenação do PSE no município de Niterói, possa desenvolver no 

município. Dessa forma, percebeu-se a necessidade de divulgar e esclarecer as ações e propostas do 

PSE, ressaltando que a realização de ações não depende apenas da equipe de saúde, pois a 

comunidade escolar também possui sua importante participação no programa; estimular a 

participação da escola, por meio do reconhecimento da necessidade e da importância da participação 

dos professores nas ações na escola; estimular o desenvolvimento da prática educativa em saúde no 

ambiente escolar de forma participativa e lúdica, buscando aproximação da unidade de saúde com a 

escola; dentre outros. Com isso, reforça-se o desafio de um programa intersetorial com necessidade 

de inúmeras articulações. 

Portanto, são urgentes as mudanças na prática educativa em saúde para que se possa 

promover reorientações de comportamentos e atitudes de professores e educandos. Dessa maneira, 

será possível implementar tais atividades participativas nas escolas com reflexos em toda a 

comunidade escolar e na vida dos educandos e de suas famílias. Porém, não se deve esquecer que 

implementar novas e diferentes estratégias educativas é algo complexo que se inicia pela 

compreensão da necessidade de olhar o tradicional como importante para determinada época ou 

período, mas que necessita ser revisto e adaptado para o momento vigente. 
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9.1 APÊNDICE 01:  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

REPRESENTANTES LEGAIS DOS ESTUDANTES  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação:  

Título do Projeto: “A Prática educativa de Enfermeiras na Saúde Escolar: Uma construção 

participativa do conhecimento” 

Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Orientadora: Profª Drª Vera Maria Sabóia 

Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 

Nome do voluntário: __________________________________________ Idade: _____ anos 

Responsável legal: ____________________________________________ 
R.G. Responsável legal: _________________________ 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) permitir a participação voluntária do(a) aluno(a) 

________________________________ no projeto de pesquisa “Práticas educativas da Enfermeira 

na Saúde Escolar: A construção participativa do conhecimento”, de responsabilidade da 

pesquisadora Tatiane Marinz de Souza e Profª Drª. Vera Maria Sabóia. Os objetivos da pesquisa são 

1) Descrever a prática educativa em saúde que vem sendo desenvolvida numa Escola Municipal de 

Niterói; 2) Desenvolver ações de educação em saúde de forma participativa e interdisciplinar, 

abordando temas a partir da demanda escolar; 3) Discutir a repercussão das ações educativas 

participativas, realizadas pela enfermeira, com vistas á promoção da saúde deste grupo populacional 

específico. Esta pesquisa é importante, pois a escola deve ser um local de educação em saúde, 

devendo ser utilizada como um ambiente para tratar de questões de educação e de saúde. Você não 

precisa autorizar a participação do aluno se não quiser, é um direito seu, e o aluno(a) não terá 

nenhum problema se desistir. Serão realizadas Rodas de conversas e dinâmicas educativas 

participativas onde serão coletados os dados para a pesquisa. As conversas serão gravadas por um 

aparelho de MP3 e poderão ser fotografadas e/ou filmadas. Esta pesquisa, como qualquer outra 

pesquisa com pessoas, poderá produzir riscos, porém evitaremos ao máximo que isso aconteça para 

que evitem que os participantes e sua família sejam prejudicados e que não se sinta intimidado ou 

desconfortável em participar da pesquisa, como: não será utilizado nenhum procedimento invasivo e 

de nenhuma forma será comprometida a integridade física ou moral dos sujeitos, os participantes 

poderão expor as suas opiniões, conhecimento, duvidas, inquietações ou até mesmo se recusar a 

participar sem que aconteçam intimidações ou outras atitudes que prejudiquem os participantes do 

estudo, preservando assim, o emocional e evitando o desconforto dos participantes. Há coisas boas 

que podem acontecer com essa pesquisa como estimular as práticas de educação em saúde nas 

escolas de forma participativa, contribuindo para mudanças no dia a dia, prevenindo doenças e 

promovendo saúde. Ninguém saberá que o aluno(a) está participando da pesquisa, não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações disponibilizadas pelos participantes. Os 

resultados da pesquisa serão apresentados e publicados em revistas científicas, mas sem identificar 

as crianças que participaram. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar a pesquisadora. Os 

telefones estão na parte de cima desse texto. Este documento será elaborado em duas vias, sendo que 

uma ficará com o responsável do aluno(a) e a outra via será arquivada pelo pesquisador. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________                           ________________________________                         

(Responsável legal)                                                  (Responsável por obter o consentimento) 

_______________________________                        ________________________________ 

      (Testemunha)         (Testemunha) 
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9.2 APÊNDICE 02:  TERMO DE ASSENTIMENTO DOS ESTUDANTES 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “A Prática educativa de Enfermeiras na Saúde Escolar: Uma construção 

participativa do conhecimento” 

Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Orientadora: Profª Drª Vera Maria Sabóia 

Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “A Prática educativa de Enfermeiras na 

Saúde Escolar: Uma construção participativa do conhecimento”. Seus pais permitiram que você 

participe. Queremos saber as necessidades dos alunos em relação à educação em saúde; e 

desenvolver ações de educação em saúde. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é 

um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. Serão realizadas Rodas de conversas e 

dinâmicas educativas participativas onde serão coletados os dados para a pesquisa. As conversas 

serão gravadas por um aparelho de MP3. Esta pesquisa, como qualquer outra pesquisa com pessoas, 

poderá produzir riscos, porém evitaremos ao máximo que isso aconteça para que você participe sem 

que se sinta intimidado ou desconfortável em participar da pesquisa. Há coisas boas que podem 

acontecer com essa pesquisa como estimular as práticas de educação em saúde nas escolas de forma 

participativa, contribuindo para mudanças no dia a dia, prevenindo doenças e promovendo saúde. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, 

mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, você 

pode perguntar a pesquisadora. Os telefones estão na parte de cima desse texto. 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa. Entendi as coisas ruins 

e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a 

qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores 

tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de 

assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 

 

 

Niterói, ____de _________de __________. 

 

 

 

_____________________________                     _______________________________ 

   Assinatura da (o) aluna(o)                                         Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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9.3 APÊNDICE 03:  RESUMO EXPLICATIVO PESQUISA PARA OS RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: “Práticas educativas da Enfermeira na Saúde Escolar: A construção participativa do 

conhecimento” 

Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Orientadora: Profª Drª Vera Maria Sabóia 
 

 

 

O Projeto “Práticas educativas da Enfermeira na Saúde Escolar: A construção participativa 

do conhecimento” é um estudo desenvolvido por uma enfermeira e aluna de mestrado junto a 

professora da Universidade Federal Fluminense. Visa à prática educativa com alunos no ambiente 

escolar focando na promoção da saúde de uma forma reflexiva e estimulando a participação dos 

alunos. 

 O estudo deseja responder as seguintes perguntas: Como estão sendo desenvolvidas as 

práticas educativas em saúde nesta escola?; Quais são as demandas de alunos da turma  de 6º ano do 

ensino fundamental desta escola a respeito de temáticas de saúde?; e Qual a repercussão de práticas 

participativas de educação em saúde realizada pela enfermeira no âmbito da saúde escolar? 

O objetivo geral do estudo é potencializar práticas participativas de educação em saúde com 

educadores e educandos que visem à escola como ambiente promotor da saúde. E os objetivos 

específicos são: Descrever a prática educativa em saúde que vem sendo desenvolvida numa Escola 

Municipal de Niterói; Analisar as práticas de educação em saúde de forma participativa, abordando 

temas a partir da demanda escolar; e Discutir a repercussão das práticas educativas participativas, 

realizadas pela enfermeira, com vistas á promoção da saúde deste grupo populacional específico.  

Serão convidados a participar dos estudos os estudantes da turma de 6º ano da Escola 

Municipal Antineia Miranda e os professores dessa turma. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética 

e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, dessa forma comprova que segue as normas 

éticas e preserva a segurança dos participantes. Portanto, serão adotadas medidas que evitem 

prejudicar os participantes e sua família, como: não será utilizado nenhum procedimento invasivo e 

de nenhuma forma será comprometida a integridade física ou moral dos participantes, estes poderão 

expressar suas opiniões, conhecimento, duvidas, inquietações ou até mesmo recusa de participação 

sem que aconteçam intimidações ou outras atitudes que prejudique os participantes do estudo, 

preservando a ordem emocional, evitando desconfortos e garantindo os aspectos éticos.  

Para que cada aluno da turma do 6º ano participe, é preciso que o responsável assine o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a participação. E os alunos deverão assinar o 

Termo de assentimento, para afirmarem que aceitam participar do estudo. Serão feitas atividades 

educativas para identificar o que os alunos desejam falar sobre questões de saúde e a partir disso, 

serão realizadas atividades de educação em saúde de forma participativa. 

Caso os responsáveis apresentem alguma dúvida com relação ao estudo, direitos do 

participante, ou no caso de riscos relacionados ao estudo, poderão entrar em contato com às 

pesquisadoras presencialmente na escola ou também ligando para os telefones disponibilizados no 

Termo de Consentimento. 

Os participantes possuem a garantia de acesso aos resultados da pesquisa, os quais serão 

tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. Garante-se que será mantido o caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas á privacidade do participante da pesquisa.  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 
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9.4 APÊNDICE 04: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PROFESSORES  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação:  

Título do Projeto: “Práticas educativas da Enfermeira na Saúde Escolar: A construção participativa 

do conhecimento” 

Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Orientadora: Profª Drª Vera Maria Sabóia 

Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 

Nome do voluntário: __________________________________________ Idade: _____ anos 

R.G.: _________________________ 
   O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente 

________________________________ no projeto de pesquisa “A Prática educativa de Enfermeiras 

na Saúde Escolar: Uma construção participativa do conhecimento”, de responsabilidade da 

pesquisadora Tatiane Marinz de Souza e Profª Drª. Vera Maria Sabóia. Os objetivos da pesquisa são 

1) Descrever a prática educativa em saúde que vem sendo desenvolvida numa Escola Municipal de 

Niterói; 2) Desenvolver ações de educação em saúde de forma participativa e interdisciplinar, 

abordando temas a partir da demanda escolar; 3) Discutir a repercussão das ações educativas 

participativas, realizadas pela enfermeira, com vistas á promoção da saúde deste grupo populacional 

específico. Esta pesquisa é importante, pois a escola deve ser um local de educação em saúde, 

devendo ser utilizada como um ambiente para tratar de questões de educação e de saúde. Você não 

precisa participar se não quiser, é um direito seu, e não terá nenhum problema se desistir. Serão 

realizadas entrevistas, rodas de conversas e dinâmicas educativas participativas onde serão coletados 

os dados para a pesquisa. As conversas serão gravadas por um aparelho de MP3 e poderão ser 

fotografadas e/ou filmadas. Esta pesquisa, como qualquer outra pesquisa com pessoas, poderá 

produzir riscos, porém evitaremos ao máximo que isso aconteça para que evitem que os participantes 

e sua família sejam prejudicados e que não se sinta intimidado ou desconfortável em participar da 

pesquisa, como: não será utilizado nenhum procedimento invasivo e de nenhuma forma será 

comprometida a integridade física ou moral dos sujeitos, os participantes poderão expor as suas 

opiniões, conhecimento, duvidas, inquietações ou até mesmo se recusar a participar sem que 

aconteçam intimidações ou outras atitudes que prejudiquem os participantes do estudo, preservando 

assim, o emocional e evitando o desconforto dos participantes. Há coisas boas que podem acontecer 

com essa pesquisa como estimular as práticas de educação em saúde nas escolas de forma 

participativa, contribuindo para mudanças no dia a dia, prevenindo doenças e promovendo saúde. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações disponibilizadas pelos participantes. Os resultados da pesquisa 

serão apresentados e publicados em revistas científicas, mas sem identificação do seu nome. Se você 

tiver alguma dúvida, você pode perguntar a pesquisadora. Os telefones estão na parte de cima desse 

texto. Este documento será elaborado em duas vias, sendo que uma ficará com o participante e a 

outra via será arquivada pelo pesquisador. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

declaro ter sido informado e concordo com a minha participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

_______________________________                        ________________________________ 

 

      (Testemunha)         (Testemunha) 
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9.5 APÊNDICE 05: QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E DE SAÚDE – ESTUDANTES  
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9.6 APÊNDICE 06: QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO– PROFESSORES 
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10. ANEXOS 
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10.1 ANEXO 01: ETIQUETA WORLD CAFÉ 
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10.2 ANEXO 02: PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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