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Escola é 
1
  

 
... o lugar que se faz amigos. 

 
Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

 
Programas, horários, conceitos... 

 
Escola é sobretudo, gente 

 
Gente que trabalha, que estuda 

 
Que alegra, se conhece, se estima. 

 
O Diretor é gente, 

 
O coordenador é gente, 

 
O professor é gente, 

 
O aluno é gente, 

 
Cada funcionário é gente. 

 
E a escola será cada vez melhor 

 
Na medida em que cada um se comporte 

 
Como colega, amigo, irmão. 

 
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

 
Nada de conviver com as pessoas e depois, 

 
Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

 
Nada de ser como tijolo que forma a parede,Indiferente, frio, só.  

 
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

 
É também criar laços de amizade, 

 
É criar ambiente de camaradagem, 

 
É conviver, é se “amarrar nela”! 

 
Ora é lógico... 

 
Numa escola assim vai ser fácil! 

 
 Estudar, trabalhar, crescer, 

 
Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

 
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

(Paulo Freire) 

                                                 
1
 Poema lido pelos professores da escola antes de iniciar uma das oficinas. 
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RESUMO 

GANDIN, Patrícia FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: uma proposta de Educação popular em saúde 

através da intersetorialidade. Programa de Mestrado em Saúde e Gestão do 

Trabalho. Universidade Vale do Itajaí – UNIVALI 2012. 

Orientador: CUTOLO, Luiz Roberto Agea 

 

A partir da perspectiva ampliada de saúde surgem novas propostas de promoção da 

saúde. Considerando-se que a escola é um local privilegiado para o 

desenvolvimento crítico e político, é importante que ações de educação em saúde 

sejam realizadas. A prática de educação em saúde feita pelos professores está 

diretamente vinculada à concepção do processo saúde-doença que possuem. 

Sendo assim, este trabalho pretendeu fornecer subsídios aos professores de ensino 

fundamental de uma escola para educação em saúde sob uma perspectiva 

ampliada, baseada na realidade local. Foram realizadas cinco oficinas, com a 

participação de 16 professores, baseadas na metodologia da problematização, 

através de uma abordagem qualitativa. A partir dos resultados encontrados percebe-

se que o conceito ampliado de saúde permeava o discurso do grupo, provavelmente 

devido às condições sociais que vivem. O grupo levantou os problemas e fez uma 

proposta de intervenção com mudanças tanto para o ensino em saúde na escola 

quanto para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Chegou-se às 

seguintes conclusões: 1) Para se realizar uma ação educativa de forma ampliada é 

necessário que o profissional conceba essa visão de saúde; 2) Os professores 

necessitam de formação para trabalhar nesta perspectiva ampliada; 3) Parcerias 

com a comunidade são necessárias para o sucesso das ações; 4) Toda ação de 

educação em saúde deve considerar a determinação social. Espera-se que essa 

experiência possa ser estendida a outros municípios e que contribua para realização 

de educação em saúde na perspectiva ampliada, com vistas a uma melhor 

qualidade de vida da população. 

 

Palavras-chave: Ação intersetorial, Saúde Escolar, Promoção da Saúde, Educação 

em Saúde  



8 

 

 

ABSTRACT 

 

TRAINING OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS FOR HEALTH EDUCATION: 

a proposal for popular health education through a cross-sector action 

 

From the broad perspective of health emerge new proposals for health promotion. 

Considering that the school is an ideal place for developing critical and political 

knowledge, it is important that health education activities be carried out in schools. 

The practice of health education by teachers is directly linked to their concept of the 

health-disease process. This study seeks to provide resources for elementary school 

teachers to practice health education from a broader perspective, based on the local 

reality. Five workshops were held, with the participation of sixteen teachers, based 

on an investigative methodology, through a qualitative approach. Based on the 

results, it is clear that the broader concept of health permeated the discourse of the 

group, probably due to the social environment in which they live. The group raised 

issues and made a proposal for intervention with changes both to health education in 

schools, and to improving the quality of community life. The conclusions were as 

follows: 1) To perform an educative action with a broader perspective, the 

professional must understand and subscribe to this vision of health, 2) Teachers 

need training to work in this expanded perspective, 3) Partnerships with the 

community are needed for the success of the actions, 4) Any action for health 

education should consider social determination. It is hoped that this experience can 

be extended to other municipalities, and therebyhelp to expand the possibilities of 

health education within a broader perspective, contributing to a better quality of life 

for the population. 

 

Keywords: Cross-sector Action, School Health, Health Promotion, Health Education 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a infância me fascinava o fato de as pessoas darem diferentes 

significados para as mesmas coisas. Como podiam não gostar de chocolate tanto 

quanto eu? Como não se sentir livre em cima de uma bicicleta, explorando o 

mundo? 

Quando ingressei na faculdade de Medicina acabei me deparando com a 

mesma questão. Nós, “aprendizes de médicos”, dávamos um significado para a 

doença e, inacreditavelmente, os pacientes davam importância a coisas que na 

época nem cogitávamos pensar. No internato, quando tive um maior contato com a 

Atenção Primária à Saúde (APS), percebi o quanto conhecer o contexto das 

pessoas era importante para abordar seus problemas de saúde, mesmo que fosse a 

saúde que pensávamos como acadêmicos. Entendi que quando as coisas “fazem 

sentido” para as pessoas, são mais facilmente incorporadas ao seu cotidiano. 

 

Ao terminar a graduação, fui fazer residência em Medicina de Família e 

Comunidade no Hospital Conceição em Porto Alegre, entre 2005 e 2006. Foram dois 

anos de muito aprendizado. Entrei em contato com uma maneira diferente de 

promover saúde, voltada para a comunidade e para o indivíduo, de uma maneira 

integral. Logo que terminei a residência, voltei à Curitiba e fui admitida como 

preceptora do Estágio de Medicina de Família e Comunidade na Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), onde me formei, e instituição para a 

qual tenho me dedicado nos últimos sete anos. Inicialmente orientava os 

acadêmicos de medicina do 3º ao 9º períodos, hoje, como docente, ministro aulas 

teóricas e oriento os alunos do 12º período no estágio prático em uma Unidade de 

Saúde (US) com Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

 

Quando comecei com a preceptoria, o currículo da Universidade já tinha 

mudado muito, embora eu tivesse somente dois anos de formada. Os alunos 

passaram a ser inseridos na APS desde o primeiro ano do curso. A meu ver, foi um 

ganho para a formação desses alunos. O estágio contemplava quatro horas 

semanais na US, do 2º ao 9º períodos e mais 6 semanas consecutivas durante o 

internato, que é o estágio prático realizado nos últimos 2 anos do curso. Em 2010 a 
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Universidade passou por uma reforma curricular. Os cargos de preceptoria foram 

extintos e houve um processo seletivo para que todos os sujeitos que 

desempenhavam a função docente fossem contratados como professores.  

 

Aqui vale explicar que há uma diferença entre ser docente na APS e em 

outros níveis de atenção, não só tecnicamente, mas também no que diz respeito à 

questão salarial. Dentro dos hospitais ou nos ambulatórios, o professor exerce a 

função de médico, é remunerado pelos atendimentos e procedimentos, além de 

receber um adicional por ser professor. Há programas de incentivo para que 

médicos que trabalham na rede de APS possam também trabalhar na mesma lógica, 

como PET saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde), Pró-saúde 

(Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde), mas a 

Prefeitura de Curitiba até então não aceita que os médicos da rede exerçam a 

função de preceptoria. Sendo assim, houve uma diminuição grande do número de 

professores do estágio de Medicina de Família e Comunidade, e em alguns períodos 

as horas antes dedicadas a estágios na APS foram transferidas para outros estágios 

práticos. 

 

Concordo com Tamblyn (2005) quando ele diz que o currículo voltado 

para o aprendizado baseado em problemas na comunidade melhora 

expressivamente o desempenho dos médicos. Há uma melhora significativa na 

capacidade diagnóstica e na continuidade do cuidado, independente da 

especialidade médica que o recém formado escolher. Sem dúvida o estágio prático 

na APS proporciona o contato dos alunos com temas de saúde nunca antes 

discutidos. 

 

Um dos temas que passamos a trabalhar na disciplina de Medicina de 

Família e Comunidade foi educação em saúde. Durante esse tempo, nas inúmeras 

ações educativas que fizemos em parceria com a escola, observei que a 

responsabilidade pela educação em saúde no ambiente escolar é feita por 

profissionais da saúde e que os professores sentem-se incapacitados para tal. Notei 

também que a maioria das ações acaba sendo feita de maneira desordenada e sem 

continuidade. 
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O ingresso no mestrado me trouxe uma visão certamente muito mais 

crítica com relação ao meu processo de trabalho. Algumas disciplinas trouxeram 

como temática o processo saúde-doença com uma visão ampliada, o trabalho em 

saúde focado na promoção de saúde, e isso passou a influenciar diretamente a 

minha prática com os alunos. Fez também com que eu repensasse o meu processo 

de trabalho com a equipe e também minha relação com o ensino, focando os 

resultados na qualidade de vida das pessoas a que assistíamos. 

 

Estas questões coincidiram com um convite que recebi para participar de 

um módulo do Programa Escola Ativa, um programa do Ministério da Educação, por 

meio da Coordenação Geral de Educação do Campo/Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), órgão direcionado a capacitar 

gestores das secretarias municipais de educação preparando-os para atuar na 

realidade da Educação no Campo (BRASIL, 2009a). Tive a oportunidade de 

conhecer inúmeros profissionais das Secretarias de Educação de vários municípios 

do Paraná que compartilhavam do mesmo sentimento: não saber lidar com as 

questões de saúde dos alunos e não ter respaldo do setor saúde dos seus 

municípios para essa discussão. 

 

Nesse contexto, analisando as dúvidas e inseguranças trazidas por 

aqueles gestores que estavam representando os docentes de todo o Estado, 

surgiram alguns questionamentos: 

 

Qual a formação que os docentes de ensino fundamental possuem para 

realizar educação em saúde? 

Qual a concepção saúde-doença desses educadores? 

 

Parto do pressuposto básico de que educação em saúde tem sido 

trabalhada de forma desordenada e sem critérios no ensino fundamental. De uma 

maneira geral, as práticas não são baseadas na realidade local e os professores não 

têm formação adequada para trabalhar temas de educação em saúde com os 

alunos. Acabam norteando suas práticas apenas com sugestões de outros colegas 

ou mesmo da escola, não baseadas em conceitos ampliados de saúde.  
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Imagino que muitos docentes ainda tenham uma visão biomédica da 

medicina ou existe uma discrepância entre a forma de entender o processo saúde-

doença e de transmitir os conceitos aos alunos pelos professores. Há uma 

incongruência entre o discurso e a prática, pois muito se fala sobre educar para a 

saúde de forma ampla e problematizadora, mas o que se faz de fato é reproduzir um 

modelo biomédico, culpabilizador e basicamente preventivista. E infelizmente essa é 

a visão que boa parte dos livros didáticos usados nas escolas para educação em 

saúde traz. 

[...] conteúdos impropriamente chamados de Programas de Saúde pelos 
livros didáticos de Ciências Naturais, de forma geral, consistem em uma 
listagem de doenças com seus respectivos agentes etiológicos e regras de 
prevenções individuais. A saúde é abordada como ausência de doença, uma 
questão biomédica que isola o indivíduo do seu meio físico e social. A saúde 
é para o livro didático um bem a ser alcançado por quem segue as regras da 
"boa saúde". É uma visão reducionista uma vez que aborda essa questão 
como uma relação de causa e efeito entre o corpo humano e o agente 
etiológico (CASTILHO, 1995, p. 31). 

 

Acredito que a prática da educação em saúde feita pelos professores está 

diretamente vinculada à concepção saúde-doença que possuem. Há visivelmente 

um modelo biomédico estabelecido socialmente, que vem sendo multiplicado e 

ensinado há muitos anos. Creio que a educação quando feita de forma 

problematizadora carrega, por si só, idéias e pressupostos contra hegemônicos. 

Parece mais fácil ensinar conceitos já incorporados por uma sociedade, sejam eles 

quais forem, mas como mudar uma perspectiva de pensamento sem problematizar, 

sem questionar? O modelo ampliado de saúde já é muito contrário ao que ensinam 

várias escolas formadoras de profissionais de saúde, mas torna-se muito mais 

contra hegemônico quando se fala em ensino fundamental, no qual os docentes 

podem nunca ter entrado em contato direto com nenhuma disciplina voltada para 

educação em saúde. 

 

  É urgente a necessidade de se abrir ampla discussão sobre a forma 

com que se tem feito educação em saúde nas escolas. Tenho como hipótese que 

podemos encontrar professores de ensino fundamental que tenham postura crítica 

diante dos livros e das metodologias impostas pelas escolas e que possam, com 

criatividade e uso de boas metodologias, trabalhar o conceito ampliado de saúde 

com os alunos. Por isso é de fundamental importância trabalhar com estes 
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educadores, para que possam sair de uma visão preventivista da saúde, para uma 

visão ampliada, voltada para a determinação social. 

 

  De acordo com a pesquisa de Castilho (1995) a concepção saúde-

doença dos educadores reflete diretamente na prática docente, conforme represento 

na figura 1: 

 

 
Figura 1: Representação esquemática entre a relação da concepção de saúde do professor 
relacionada com sua concepção educacional.  

   

 

  Sendo assim, inicialmente parti dos seguintes pressupostos: 

 

1. Toda ação em saúde é conseqüente a uma concepção de saúde. 

2. Promoção de saúde carrega uma concepção de saúde. 

3. A concepção de saúde que permeia a promoção da saúde é a concepção 

ampliada. 

4. A complexidade da concepção ampliada exige um olhar plural. 

5. Relação intersetorial é a possibilidade de pluralidade de olhar. 

6. Educação é um setor, ou seja, habilita uma relação intersetorial. 

 

  Apesar destes pressupostos terem norteado nosso planejamento 

inicial, durante a execução da pesquisa pareceu-nos que a intersetorialidade seria 

apenas um meio de realizar um projeto muito maior, de Educação em Saúde. Em 

um primeiro momento a intersetorialidade tinha sido definida como foco principal do 

processo. Como a pesquisa qualitativa não tem um instrumento fechado, estar 
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inserida no campo de pesquisa fez com que eu repensasse as hipóteses que 

norteariam meu processo de trabalho a partir de então. Sendo assim, os seguintes 

pressupostos passaram a ser o foco do trabalho: 

 

1. Professores de ensino fundamental são educadores em saúde. 

2. Práticas dominantes de educação no campo sanitário partem de 

premissas do modelo biomédico. 

3. A prática da Educação em Saúde está diretamente vinculada com a 

concepção de saúde. 

4. É importante incluir na formação de professores do ensino fundamental 

uma visão ampliada de saúde. 

 

  Nesta linha de pensamento é que este trabalho se desenvolveu, 

buscando a mudança de concepção de saúde dos professores do ensino 

fundamental, instrumentalizando-os para trabalhar o conceito ampliado de saúde 

com os alunos, baseados na realidade local.  

 

  O setor sanitário brasileiro investe há muitos anos na construção de 

uma atenção integral à saúde, formulando e implementando políticas sanitárias de 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Há esforços para a 

construção de um modelo baseado na melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e 

coletivos, distanciando-se de um modelo com enfoque na doença (CASTRO & 

MALO, 2006). 

 

  O Sistema Único de Saúde (SUS), desde a sua criação, busca 

organizar os serviços de saúde de modo que priorize as ações focando no acesso 

para todos, equidade na atenção, articulação entre as diferentes unidades da rede 

de atenção, baseados no perfil epidemiológico de cada região, focado nas 

necessidades locais. 

 

  Com a ampliação do conceito de saúde, SUS e Movimento da 

Promoção da Saúde tem princípios sinérgicos, trazem nos conceitos a necessidade 

de agrupar políticas de saúde e políticas dos demais setores, mostrando que estão 

intimamente ligados. Sendo assim, o novo modelo exige outras formas de construir 
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conhecimentos e operacionalizar o modo de trabalho em saúde. A integralidade 

exige estratégias de intersetorialidade como forma de convergir políticas e práticas 

sociais para a produção de qualidade de vida dos indivíduos e coletivos (CASTRO & 

MALO, 2006). 

 

  Este trabalho pôde se constituir em uma experiência intersetorial, visto 

que formou parcerias entre os setores saúde e educação a favor de uma melhor 

qualidade de ensino em saúde nas escolas. 

 

  Apesar da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), ter um 

viés muito focado para o risco e o comportamento, tem um ponto importante quando 

traz a intersetorialidade como possível operacionalização de desenvolvimento da 

Promoção da Saúde.  

 

Compreende-se a intersetorialidade como uma articulação das possibilidades 
dos distintos setores de pensar a questão complexa da saúde, de co-
responsabilizar-se pela garantia da saúde como direito humano e de 
cidadania e de mobilizar-se na formulação de intervenções que a propiciem 
(BRASIL, 2006a, p.10). 

 

  A busca é por [...]  

 

[...] “uma atitude baseada na cooperação e no respeito às singularidades, 
como o estímulo à intersetorialidade, o compromisso com a integralidade, o 
fortalecimento da participação social e o estabelecimento de mecanismos de 
cogestão do processo de trabalho, que promovam mudanças na cultura 
organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão 
centrando-se na organização do trabalho em equipe” (BRASIL, 2009b, p.8). 

 
 

  A escola deve ser entendida como um local privilegiado para o 

desenvolvimento crítico e político, no qual se constroem valores pessoais, crenças e 

formas diferentes de ver o mundo e que interfere diretamente na produção social de 

saúde (BRASIL, 2009b). 

 

A partir da compreensão de que uma ação intersetorial, uma parceria, 
existe na medida em que “ambas as partes envolvidas trabalham 
juntas para atingir um objetivo comum, resultando em benefícios para 
todos,” assim, parece, então, que os sistemas de saúde e de 
educação no Brasil venceram o primeiro passo para um trabalho 
conjunto. Ao mesmo tempo, parece que a promoção da saúde 
apresenta-se como uma forma de pensar e agir em sintonia com este 



19 

 

 

agir educativo, cuja finalidade é a formação de sujeitos e projetos 
pedagógicos voltados para o direito à vida (BRASIL,2009b, p.8). 

 
 

  A promoção da saúde escolar tem evoluído durante as últimas 

décadas, acompanhando as iniciativas mundiais de promoção da saúde. Durante os 

anos 90, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu o conceito e 

iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde. Trata-se de uma abordagem 

multifatorial que envolve o desenvolvimento de competência em saúde dentro das 

salas de aula, a transformação do ambiente físico e social das escolas e a criação 

de vínculo e parceria com a comunidade de abrangência, o que inclui os serviços de 

saúde comunitários, como as Unidades Básicas de Saúde e equipes de Saúde da 

Família (BRASIL, 2009b). 

 

  Dentro dessa perspectiva foi criado o Programa Saúde na Escola 

(PSE), instituído por decreto presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, 

resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), na perspectiva de ampliar as ações específicas de 

saúde dos alunos da rede pública de ensino (BRASIL, 2007a). 

 

  O Programa visa promover uma maior qualidade de vida tanto dos 

alunos, professores e funcionários, bem como da comunidade em questão.  A idéia 

é de fazer parcerias entre as escolas e as US para que sejam formados cidadãos 

críticos, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle das 

condições de saúde e qualidade de vida, com opção por atitudes mais saudáveis. 

Para a operacionalização das atividades de Promoção da saúde, a Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS) propõe uma ação em conjunto entre professores, 

alunos, profissionais da saúde e comunidade, através de um diagnóstico das 

necessidades de saúde da população escolar, desenvolvimento curricular de forma 

integrada, preparação de material didático, formação permanente de professores e 

funcionários, investigação, seguimento e avaliação das atividades desenvolvidas e 

difusão de informações sobre os avanços e desafios encontrados (BRASIL, 2009b).  

 

  Apesar de trazer na sua descrição uma perspectiva ampliada de saúde, 

quando detalha as formas de operacionalização e a função de cada profissional de 
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saúde na ação intersetorial, o PSE acaba por revelar e sugerir atividades voltadas 

principalmente para a prevenção de agravos, com enfoque em riscos e 

vulnerabilidades, desviando da idéia principal que é a Promoção da Saúde. E isso 

acaba sendo visível quando se acompanha a forma como vem sendo executado em 

todo país. 

 

  Este trabalho foca-se no desafio de apresentar uma proposta de como 

realizar, na prática, ações de educação em saúde baseadas no conceito ampliado 

de saúde através de uma ação intersetorial efetiva entre a saúde e a escola. 

Acredito que o presente estudo tenha relevância científica (acadêmica), social e 

também sanitária.   

 

  A Educação em Saúde é uma prática que proporciona a articulação 

entre todos os níveis de gestão, tem sido um instrumento de confirmação do SUS 

como política pública, proporcionando maior inclusão social pela apropriação da 

saúde como direito e pela promoção da cidadania (BRASIL, 2007b). 

 

O princípio da integralidade do SUS diz respeito tanto à atenção integral em 
todos os níveis do sistema, como também à integralidade de saberes, 
práticas, vivências e espaços de cuidado. Para tanto, torna-se necessário o 
desenvolvimento de ações de educação em saúde numa perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que contribua para a 
autonomia do usuário, no que diz respeito à sua condição de sujeito de 
direitos e autor de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar modos de cuidado mais 
humanizados, compartilhados e integrais (BRASIL, 2007b, p.10). 

 
 
 

  Meu objetivo com o presente trabalho foi expandir a discussão para o 

campo prático e contribuir com uma experiência que possa fornecer subsídios ao 

trabalho de quem desejar transformar práticas tradicionais de educação em saúde 

em uma prática pedagógica que contribua com a melhora da qualidade de vida, que 

é um direito de todo cidadão. 

 

  Uma das minhas finalidades foi intervir na realidade local dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, proporcionando um processo de construção coletiva de 

mudança de práticas em educação em saúde, o que, acredito, beneficiará a 

realidade da comunidade em questão. O que espero ao final desta pesquisa, é que 
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essa experiência possa ser estendida a outros municípios e que contribua para 

ampliar as possibilidades de uma Promoção da Saúde baseada na realidade local, 

visando a participação dos sujeitos envolvidos no processo.  

 

Sendo assim, a dissertação foi desenvolvida da seguinte forma: 

 

   No capítulo 1 apresento um breve histórico da reforma sanitária, da  

criação do SUS, seus princípios, falo sobre promoção de saúde e a influência da 

determinação social na saúde, situando o leitor sobre o referencial teórico que 

norteou este projeto e sobre a necessidade de se ter um olhar ampliado para a 

saúde. 

 

  No capítulo 2 descrevo toda a metodologia usada no processo de 

trabalho, bem como os fluxos e procedimentos usados para cumprir as etapas 

propostas pela metodologia. 

 

  No capítulo 3, descrevo o processo desde a escolha do objeto até o 

momento em que cheguei no local da pesquisa, esclarecendo inclusive como foi o 

preparo metodológico de todo o processo. 

 

  Por fim, no capítulo 4, faço uma narrativa contando minha experiência 

nesse processo de trabalho. Conheci uma realidade, tive um olhar guiado por 

minhas expectativas, pressupostos e conhecimentos até então adquiridos e, 

juntamente com os sujeitos envolvidos no processo, pude problematizar essa 

realidade com a perspectiva de subsidiá-los a lidar com os problemas eleitos pelo 

grupo. O tipo de experiência vivida me fez optar por uma narrativa literária, visto que 

aproximaria o leitor da intensidade e forma com a qual o trabalho foi realizado. 

Sendo assim, fiz um relato minucioso de todo o processo, com a análise de  saúde 

focando os resultados na qualidade de vida dos indivíduos envolvidos, não 

esquecendo suas crenças, seus valores, sua realidade. Dito isso, considero 

importante que qualquer pesquisa no âmbito da saúde deve estar afinada com a 

discussão contemporânea de consolidação do SUS. Minha proposta é que meu eixo 

temático assim contribua, através do fortalecimento de seu princípio doutrinário 

maior, a Integralidade. 
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CAPÍTULO 1 – BASES CONCEITUAIS DA SAÚDE  

 

1.1 A Reforma Sanitária e a criação do SUS: a busca por um novo olhar para a 
saúde 

"É que a democracia, como qualquer sonho, não se faz com palavras 

desencarnadas, mas com reflexão e prática". 

Paulo Freire 

 

  O direito à saúde, hoje, faz parte dos direitos humanos, mas nem 

sempre foi assim no decorrer da história (BRASIL, 2006b). 

 

  O movimento da Reforma Sanitária surgiu na segunda metade da 

década de 70, juntamente com um movimento maior que se ampliava em todos os 

segmentos da sociedade, o das lutas pelas liberdades democráticas contra a 

ditadura (SANTOS, 2009). Havia uma busca pela defesa da democratização da 

saúde como parte da democratização da vida social (PAIM, 2009). 

 

  Durante uma década as contradições no âmbito do setor saúde 

permaneciam e houve um renascimento dos movimentos sociais envolvendo a 

classe trabalhadora, setores populares, estudantes, intelectuais, bem como 

trabalhadores da saúde. O objetivo era a articulação de forças que eram contrárias a 

forma hegemônica como se pensavam as políticas de saúde. Vários documentos 

foram produzidos e as lutas de uma década culminaram com a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1986.  

 

 
  A 8ª Conferência foi um acontecimento importante dentro da saúde 

pública. Foram reunidas quase 5000 pessoas em Brasília, em um processo que 

iniciou com pré-conferências estaduais envolvendo, em média, 50.000 pessoas 

(PAIM, 2009). A saúde foi definida como direito do cidadão e dever do Estado e o 

resultado foi um texto constitucional sobre saúde na Constituição de 1988, 

construído através da participação também da sociedade civil organizada. Dentre as 

proposições aprovadas sobre saúde como direito, destacam-se: 
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 [...] a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, 
antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as 
quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida.  
A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de 
determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, 
devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas.  
Direito à saúde significa garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e 
de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção e 
recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do 
território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua 
individualidade.  
[...] Há necessidade de o Estado assumir explicitamente uma política de 
saúde conseqüente e integrada às demais políticas econômicas e sociais, 
assegurando os meios que permitam efetivá-las. Entre outras condições, isso 
será garantido mediante o controle do processo de formulação, gestão e 
avaliação das políticas sociais e econômicas pela população.  
Deste conceito amplo de saúde e desta noção de direito como conquista 
social emerge a idéia de que o pleno exercício do direito à saúde implica 
garantir: trabalho com condições dignas com amplo conhecimento e controle 
dos trabalhadores sobre o processo e o ambiente de trabalho; alimentação 
para todos, segundo as suas necessidades; moradia higiênica e digna; 
educação e informação plenas; qualidade adequada do meio ambiente; 
transporte seguro e acessível; repouso, lazer e segurança; participação da 
população na organização, gestão e controle dos serviços e ações de saúde; 
direito à liberdade; à livre organização e expressão; acesso universal e 
igualitário aos serviços setoriais em todos os níveis (BRASIL, 1987, p.382-
383). 

 

  A questão da saúde deixa de ser “ausência de doença” para se 

transformar em “garantia de vida”, rompendo-se com o modelo biomédico que 

restringia a saúde ao diagnóstico das doenças, feito por especialistas que tinham um 

saber supostamente reconhecido em lei (BRASIL, 2006b). 

 

  A implantação do SUS dependia da consolidação de seus fundamentos 

na nova Constituição Federal, aprovada e promulgada em 5 de outubro de 1988. Os 

princípios da saúde como direito de cidadania e incorporada ao conceito de 

seguridade social foram debatidos num processo do qual participaram ativamente 

pesquisadores, líderes sindicais, lideranças políticas e administradores de saúde 

(CORDEIRO, 2004). 

    

  Em outubro de 1988 o SUS foi estabelecido constitucionalmente, sendo 

os artigos relacionados à saúde os de 196 a 200. Com a consagração constitucional 

do SUS, surgiu a necessidade de novas leis para sua regulamentação. Foram 
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criadas as leis 8080 e 8142, ambas editadas em 1990, que conjuntamente formam a 

“Lei Orgânica da Saúde” (BRASIL, 2000). 

 

  O SUS é um Sistema de Saúde de abrangência Nacional, porém co-

existe nas esferas estaduais e municipais. A proposta é que todas as ações e 

serviços de atenção à saúde devem ser desenvolvidos em um conjunto de 

estabelecimentos, organizados regionalmente e de forma hierarquizada voltados ao 

atendimento integral da população local (BRASIL, 2000). 

 

  O SUS representou a concretização de uma nova concepção de saúde 

em nosso país. A lógica da cura de doenças deu lugar a ações centradas na 

prevenção de agravos e promoção da saúde. A saúde passa a ser relacionada com 

qualidade de vida da população (BRASIL, 2000). 

 

  Apesar de se ter um conceito abrangente de saúde garantido 

constitucionalmente, com direito ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços setoriais de saúde, houve a necessidade de resgate da luta pela forma de 

operacionalização das mudanças, através de políticas públicas que buscassem a 

melhora da qualidade de vida da população, extravasando o setor saúde. 

 

  Segundo Mattos (2001), na busca por uma saúde mais integral, o Brasil 

possuía uma visão universalista com relação ao acesso e financiamento dos 

serviços de saúde, enquanto o Banco Mundial, por exemplo, trazia uma perspectiva 

reducionista, sugerindo que houvesse cada vez menos participação do Estado no 

seu financiamento. Mattos ainda sugere que mesmo com visões tão distintas, ambos 

defendiam a descentralização e participação popular e que as diferenças giravam 

em torno da adesão ou não ao princípio da Integralidade.  

 

  O SUS tem como princípios doutrinários a universalidade, equidade e 

integralidade nos serviços de ações em saúde e como princípios da 

operacionalização, a descentralização dos serviços, regionalização e hierarquização 

da rede e participação social (BRASIL, 2000). A participação dos indivíduos na 

operacionalização do novo sistema de saúde foi estimulada e tornou-se peça chave 

para o sucesso de sua implementação. 
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  O princípio da integralidade mostrou-se como um dos mais 

importantes, evidenciando que a atenção à saúde deve levar em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários 

em relação à totalidade da população. Cada indivíduo deve ser assistido de acordo 

com suas necessidades, em todos os níveis de atenção (BRASIL, 2000). 

   

[...] diríamos que a integralidade não é apenas uma diretriz do SUS 
definida constitucionalmente. Ela é uma "bandeira de luta", parte de 
uma "imagem objetivo", um enunciado de certas características do 
sistema de saúde, de suas instituições e de suas práticas que são 
consideradas por alguns (diria eu, por nós), desejáveis. Ela tenta falar 
de um conjunto de valores pelos quais vale lutar, pois se relacionam a 
um ideal de uma sociedade mais justa e mais solidária (MATTOS, 
2001, p.41). 
 

 
  Mattos usa o termo “imagem objetivo” para designar a configuração de 

um sistema ou a situação a qual alguns atores na esfera política consideram 

desejável. Diferencia-se da utopia porque os atores que a defendem, consideram ser 

possível realizá-la dentro de um espaço de tempo. Traz a “imagem objetivo” como 

uma idéia ampla, não totalmente construída, para que os sujeitos envolvidos, com 

desejos afins, possam juntos, construir a realidade que almejam. 

 

  Dentro desta perspectiva de um olhar ampliado para a saúde, Mattos 

traz vários sentidos para a prática da Integralidade: o primeiro refere-se a atributos 

das práticas dos profissionais de saúde, o segundo à organização dos serviços e por 

último às respostas governamentais aos problemas de saúde. 

 

  A integralidade é um valor que se expressa na forma como os 

profissionais respondem aos pacientes que os procuram. O profissional da saúde 

deve ter um olhar integral, respondendo não só ao sofrimento manifestado pelo 

paciente, mas também aproveitar o momento para realizar atividades de Promoção 

da Saúde. É necessário ser prudente ao usar o conhecimento sobre as doenças, 

norteado por um olhar abrangente das necessidades dos indivíduos aos quais 

assiste. Há que haver abertura do profissional da saúde para perceber outras 

necessidades do paciente, subliminares. Este é o sentido amplo da integralidade. 

Merece ser defendida em todas as esferas da saúde, não somente no SUS.  
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  Quanto à organização dos serviços e das práticas em saúde, a 

Integralidade faz uma critica a um modelo dicotômico, ou seja, da dissociação entre 

as práticas de saúde pública – mais voltadas para vigilância epidemiológica – e as 

práticas assistenciais. Propõe pensar as práticas a partir das necessidades dos 

pacientes e não a partir da vinculação com determinados programas.  

   

[...] A equipe no serviço de saúde define para segmentos da população quais 
são as atividades a serem programadas, priorizando algumas doenças e 
agravos freqüentes na população e passíveis de ações preventivas e/ou de 
controle. As diretrizes programáticas devem guiar o trabalho dos diversos 
profissionais e incidem sobre a recepção da unidade, sobre o agendamento 
de atividades, sobre o elenco das atividades realizadas e sobre o protocolo 
de realização das atividades (MATTOS, 2001, p. 56). 
 
 

  A epidemiologia oferece ótimas ferramentas para compreensão das 

necessidades de saúde de uma população, mas não é a única, nem menos 

importante, por exemplo, do que a demanda espontânea. Os serviços de saúde 

devem estar organizados para realizar uma atenção ampliada das necessidades da 

população a qual atendem, não focados somente nas doenças. 

 

 

  Sendo assim,  

 

[...] integralidade emerge como um princípio de organização contínua do 
processo de trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria pela busca 
também contínua de ampliar as possibilidades de apreensão das 
necessidades de saúde de um grupo populacional. Ampliação que não pode 
ser feita sem que se assuma uma perspectiva de diálogo entre diferentes 
sujeitos e entre seus diferentes modos de perceber as necessidades de 
serviços de saúde (MATTOS, 2001, p. 57). 
 

 

  Com relação às políticas, a Integralidade sugere uma ampliação do 

olhar. É necessário não aceitar recortes do problema, não reduzi-lo a uma de suas 

dimensões. Há que se ter múltiplos olhares para os diferentes sujeitos envolvidos no 

processo, bem como para todos os segmentos que podem estar envolvidos no 

enfrentamento das iniqüidades.  

 

  Nos últimos anos vários novos “significados” foram dados à 

Integralidade. Pode ter um sentido conceitual como, por exemplo, o conceito 
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ampliado de saúde; pode ter um sentido de visão holística do indivíduo, mas 

também pode ter sentidos operacionais. Minha opção de recorte se encerra no 

sentido operacional que diz respeito às Ações Integradas da Saúde. 

 

  Considero legítimo configurar as Ações Integradas da Saúde como 

uma abordagem estruturante das ações pertinentes do espectro do cuidado em 

saúde, ou seja: promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação. Neste 

caso, minha opção de recorte se concentra no campo da Promoção da Saúde. 

 

 
1.2 Promoção da Saúde : uma estratégia para a operacionalização da mudança 

 
“É necessário reduzir a distância entre o que se diz e o que se faz de forma que 

 a tua fala seja o reflexo da sua prática”. 

Paulo Freire 

 
 

  O conceito de promoção da saúde vem sendo elaborado por diferentes 

atores e em diferentes conjunturas ao longo de anos.  Na década de 40, Sigerist foi 

um dos primeiros autores a fazer referência ao termo promoção da saúde, definindo 

as quatro tarefas essenciais da medicina: a promoção da saúde, a prevenção de 

doenças, a recuperação dos enfermos e a reabilitação (BUSS, 2003). Já na época, 

sugeria a necessidade da coordenação de vários setores para proporcionar 

‘condições de vida descentes’ à população, o que demonstrava sua visão ampliada. 

 

  Na década de 60, Leavell & Clark trazem o conceito de promoção da 

saúde quando desenvolvem o modelo da história natural da doença, que 

comportaria três níveis de prevenção: primária (promoção da saúde e proteção 

específica do indivíduo), secundária (diagnóstico e tratamento precoce além de 

limitação da invalidez) e terciária (reabilitação). A promoção da saúde sobre esta 

ótica seria a educação sanitária, um bom padrão nutricional, atendimento das 

necessidades para o desenvolvimento da personalidade – incluindo aconselhamento 

matrimonial e educação sexual –, moradia adequada, recreação, condições 

agradáveis no trabalho e exames periódicos (MAEYAMA & CUTOLO, 2010).  
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  As ações propostas têm um aspecto preventivista com foco em evitar 

problemas futuros. As únicas ações sugeridas voltadas para elevar o nível de saúde 

e melhorar as condições de vida da população foram moradia adequada e recreação 

(MAEYAMA & CUTOLO, 2010). Há uma visão biologicista e de multicausalidade 

para as doenças. 

 

  Na década de 70 os sistemas de saúde passaram a ser fortemente 

questionados, principalmente nos países do então primeiro mundo. O intenso 

desenvolvimento tecnológico e a medicalização em demasia trazem como 

questionamento o uso racional de recursos humanos, o controle financeiro e a ética 

profissional.   

 

  Partindo desse novo conceito surge um movimento de promoção da 

saúde no Canadá em maio de 1974 com a divulgação do documento entitulado “ A 

new perspective on the health of canadians”, conhecido como informe Lalonde, 

então ministro da saúde do Canadá (LALONDE, 1996). Pela primeira vez o termo 

promoção da saúde aparece em um documento oficial, trazendo uma nova forma 

para a definição de prioridades (BUSS, 2003). 

 

  O documento estabelece um primeiro passo na definição de um novo 

paradigma em saúde quando propõe o enfrentamento dos determinantes de saúde. 

Esse texto é considerado o primeiro documento governamental em que um país 

ocidental reconhece oficialmente que o paradigma biomédico do seu Sistema 

Nacional de Saúde está falido e que é preciso ir além da atenção aos doentes            

(LEMCO, 1994 apud TAMBELLINI & SCHÜTZ, 2009). Divide os cuidados em saúde 

em quatro componentes: biologia humana, ambiente, estilo de vida e organização da 

assistência em saúde (LALONDE, 1996). O documento conclui que: 

 

[...] até agora, quase todos os esforços da sociedade enviados para a 
melhoria da saúde e a maior parte dos gastos diretos em matéria de saúde, 
concentraram-se na organização da assistência médica. No entanto, quando 
se identificam as principais causas de morbi-mortalidade no Canadá, chega-
se à conclusão que sua origem está nos outros três componentes do 
conceito, ou seja, a biologia humana, o meio ambiente e o estilo de vida 
(LALONDE, 1996,p.4). 
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  Apesar de trazer uma perspectiva um pouco mais ampla, a visão de 

Lalonde é demasiadamente comportamentalista, visto que incentiva a prescrição de 

comportamentos como a cessação do tabagismo ou o incentivo à prática de 

atividade física como fatores de melhora da saúde. A visão de saúde é multicausal. 

Propôs cinco estratégias para abordar as questões de saúde: promoção da saúde, 

regulação, eficiência da assistência médica, pesquisa e fixação de objetivos.  

 

  Nenhuma ênfase foi dada à promoção da saúde, que apareceu como 

uma das propostas, sem nenhum destaque. O documento não se constituiu em 

política governamental, mas foi responsável por abrir as portas para um novo debate 

no enfrentamento das questões em saúde (BUSS, 2003).   

 

  Em 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou, em 

colaboração com o United Nations Children’s Fund (Unicef), a I Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde, que se realizou em Alma Ata, no 

Cazaquistão. Foi um evento bastante significativo para a saúde pública pelo amplo 

alcance que teve em quase todos os sistemas de saúde do mundo.  

 

  A conferência propõe um novo foco para o campo da saúde trazendo 

como meta ‘Saúde para todos no ano 2000’ e recomendando a adoção de um 

conjunto de cuidados primários em saúde que contemplem educação focada nos 

problemas prevalecentes de saúde e aos métodos para sua prevenção e controle, 

promoção da distribuição de alimentos e da nutrição apropriada, distribuição 

adequada de água de boa qualidade e saneamento básico, cuidados de saúde 

materno-infantil, inclusive planejamento familiar, imunização contra as principais 

doenças infecciosas, prevenção e controle de doenças localmente endêmicas, 

tratamento apropriado de doenças e lesões comuns e fornecimento de 

medicamentos essenciais (OPAS, 1978). 

 

  A partir da década de 80 foram realizadas várias conferências 

internacionais sobre promoção da saúde - Ottawa, Canadá (1986), Adelaide, 

Austrália (1988), Sundsvall, Suécia (1991), Jacarta, Indonésia (1997), Cidade do 

México (2000) e Bangkok, Tailândia (2005) - em busca de modelos de atenção que 
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trouxessem propostas que extrapolassem a assistência médico curativa, capazes de 

atuar sobre a determinação social. 

 

  A promoção da saúde surge como uma reação à acentuada 

medicalização da saúde. Começa-se a discutir a imensidão de fatores envolvidos na 

saúde das pessoas, e surge a necessidade de respostas amplas para a resolução 

dos problemas em saúde.  

 

  A Carta de Ottawa (1986) foi um marco importante no processo de 

busca por novas perspectivas no campo da saúde. Define saúde como: 

 

[...] o processo de capacitação
2
 da comunidade para atuar na 

melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo (OPAS, 1986, p.1). 

 

  Diz ainda que 

 

Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social 

os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde 

deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de 

viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os 

recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. 

Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do 

setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na 

direção de um bem-estar global (OPAS, 1986, p.1). 

 

   
  A Carta de Ottawa (1986) considera ainda como pré-requisitos para a 

saúde a paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, 

recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Portanto, reconhece que fatores 

econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos podem 

influenciar favorável ou desfavoravelmente a saúde.  A finalidade é alcançar a 

equidade em saúde. As ações de promoção objetivam diminuir as diferenças no 

                                                 
2
 Contemporaneamente diversos autores têm preferido outros termos, como emancipação, 

autonomia, empoderamento. 
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estado de saúde da população, assegurar acesso aos recursos e fazer com que as 

pessoas sejam capazes de exercer um maior controle sobre sua saúde. 

 

  Para tanto, a Carta de Ottawa (1986) propõe cinco eixos de ação para 

a promoção da saúde: 

 

1) estabelecimento de políticas públicas saudáveis: com enfoque voltado para a 

eqüidade em saúde e a justiça social; 

 

2) criação de ambientes favoráveis: através da proteção do meio ambiente e 

conservação dos recursos naturais, além da criação de ambientes favoráveis à 

saúde, como o local de trabalho, moradia, escola, ambientes de lazer, etc, 

encorajando ajuda recíproca; 

 

3) fortalecimento da ação comunitária: participação comunitária concreta e efetiva no 

desenvolvimento de prioridades, na tomada de decisão, na definição de estratégias 

e na implementação das ações de promoção da saúde, visando a melhoria das 

condições de saúde; estímulo do acesso à informação e às oportunidades de 

aprendizado para as questões de saúde; 

 

4) desenvolvimento de habilidades pessoais, através da socialização da informação 

e da educação em saúde, aumentando as opções para que as populações possam 

exercer maior controle sobre sua própria saúde e sobre o meio ambiente; o enfoque 

é para oportunizar o enfrentamento de questões de saúde nas diversas fases da 

existência; 

 

5) reorientação dos serviços de saúde em direção à promoção da saúde, além da 

responsabilidade de prover serviços assistenciais, adotando posturas abrangentes, 

que percebam e respeitem as peculiaridades culturais da população em questão;  

Além disso, é colocada a importância da mudança na formação profissional na área 

da saúde com foco na integralidade. 

 

  Aqui se pode ver um avanço nas concepções de saúde. Embora 

existam componentes da multicausalidade, palavras como justiça social e 



32 

 

 

empoderamento, que poderiam caracterizar uma produção social em saúde já 

aparecem.  

 

  A execução deste projeto se relacionou diretamente com dois dos cinco 

eixos propostos. Relacionou-se com o reforço da ação comunitária quando convida 

os professores da escola, como agentes transformadores que são, a pensar sua 

realidade, eleger problemas, planejar prioridades de ação, bem como definir 

estratégias de enfrentamento de problemas vivenciados pela comunidade em 

questão. Sendo assim, podem tornar-se protagonistas na busca por parcerias em 

diversos setores para lidar com as determinações do problema. 

   

O centro deste processo é o incremento do poder das comunidades – a 
posse e o controle dos seus próprios esforços e destino. O desenvolvimento 
das comunidades é feito sobre os recursos humanos e materiais nelas 
existentes para intensificar a auto-ajuda e o apoio social, e para desenvolver 
sistemas flexíveis de reforço da participação popular na direção dos assuntos 
de saúde. Isto requer um total e contínuo acesso à informação, às 
oportunidades de aprendizado para os assuntos de saúde, assim como apoio 
financeiro adequado (OPAS, 1986, p.3). 

 
 

  A relação com o desenvolvimento de habilidades pessoais ocorre no 

sentido de que cada pessoa presente nas oficinas tem a oportunidade de repensar o 

processo de saúde-doença, ter acesso a novos conceitos e concepções, podendo 

repensar também o modo com que lida com suas próprias questões de saúde. 

 

A promoção da saúde apóia o desenvolvimento pessoal e social através da 
divulgação de informação, educação para a saúde e intensificação das 
habilidades vitais. Com isso, aumentam as opções disponíveis para que as 
populações possam exercer maior controle sobre sua própria saúde e sobre o 
meio-ambiente, bem como fazer opções que conduzam a uma saúde melhor. 
[...] Esta tarefa deve ser realizada nas escolas, nos lares, nos locais de 
trabalho e em outros espaços comunitários. As ações devem se realizar 
através de organizações educacionais, profissionais, comerciais e voluntárias, 
bem como pelas instituições governamentais (OPAS, 1986, p. 3-4). 

 

  Um ponto crítico em torno do debate sobre as promoção da saúde é a 

linha divisória entre esta e a prevenção de doenças. Freqüentemente os conteúdos 

teóricos em torno dos aspectos se diferenciam, enquanto as práticas acabam se 

confundindo nos serviços de saúde. 
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  O enfoque da promoção da saúde é mais amplo e abrangente, uma 

vez que busca identificar e enfrentar a determinação social no processo de saúde-

doença, incentivando uma modificação nas condições de vida para que sejam 

dignas e adequadas; aponta para um processo de tomada de decisões em busca de 

atitudes mais saudáveis, ou seja, o foco é na qualidade de vida. Já a prevenção tem 

foco na doença, priorizando ações para sua detecção e controle de fatores de risco 

(GUTIERREZ et all apud BUSS,2003). 

 

  Portanto, para a prevenção, evitar a doença é o objetivo final. Sendo 

assim, ações que foquem no controle de doenças seriam suficientes. Para a 

promoção da saúde, o objetivo contínuo é uma ótima condição de saúde e bem 

estar; deste modo, o foco não mais é na doença, visto que sempre há algo mais a 

ser feito em busca de uma melhor qualidade de vida dos indivíduos. 

 

  Pensando por esta perspectiva, a OMS definiu como iniciativas de 

promoção da saúde os programas, políticas e outras atividades organizadas, 

planejadas e aplicadas de acordo com os seguintes princípios (WHO, 1998):  

 

1) concepção holística3: determina que as iniciativas de promoção fomentem a 

saúde física, mental, social e espiritual e pressupõe o conceito ampliado de saúde 

assumido pela OMS; 

 

2) intersetorialidade: cooperação entre os diferentes setores envolvidos e a 

articulação de suas ações; cabe destacar a responsabilidade do governo em garantir 

as condições para a operacionalização das ações intersetoriais; 

 

3) empoderamento4: permitir que os indivíduos e comunidades assumam um maior 

controle sobre fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a saúde; 

 

4) participação social: envolvimento dos atores – membros das comunidades, 

formuladores de políticas, profissionais da saúde e de outros setores – no processo 

                                                 
3
 Entendida como Integralidade 

4
 Pode ser usada também como Emancipação 
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de eleição de prioridades, tomada de decisões, implementação e avaliação das 

iniciativas; 

 

5) eqüidade: preocupação com equidade e justiça social. 

 

6) ações multi-estratégicas: pressupõe uma combinação de variadas abordagens, 

incluindo o desenvolvimento de políticas, mudanças organizacionais, 

desenvolvimento comunitário, questões legislativas, educacionais e de 

comunicação; 

 

7) sustentabilidade: criar iniciativas que estejam de acordo com o desenvolvimento 

sustentável e garantir um processo duradouro e eficaz; 

 

  A operacionalização deste projeto tem como base dois dos sete 

princípios, o do empoderamento e da intersetorialidade.  

   

  Uma vez que tem suas ações voltadas para a determinação social, 

operacionalizar a promoção requer a cooperação entre diferentes setores envolvidos 

e a articulação de suas ações: leis, financiamento, educação, habitação, serviço 

social, trabalho, alimentação, lazer, saúde, agricultura, transporte, planejamento 

urbano, dentre outros (SÍCOLI & NASCIMENTO, 2003).  O Princípio da 

intersetorialidade é entendido como a articulação entre os diferentes setores no 

planejamento, avaliação e ações em saúde a fim de reduzir as iniqüidades em saúde 

com a perspectiva da integralidade. 

 

Ao ter como foco ações sobre os determinantes dos problemas de 

saúde e aquelas necessárias à redução das iniqüidades sociais, a 

operacionalização da promoção requer um trabalho com os múltiplos 

setores onde estes problemas e iniqüidades estão radicados, sendo, 

portanto, a intersetorialidade um princípio essencial (SÍCOLI & 

NASCIMENTO, 2003, p. 117). 

 

  Há ainda uma grande dificuldade na operacionalização da 

intersetorialidade, visto que ainda há uma lógica setorial no processo do trabalho em 

saúde. Em pesquisa sobre cinco experiências de promoção de saúde em diferentes 
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locais do Brasil, de acordo com os princípios da Promoção da Saúde, Sícoli e 

Nascimento (2003) relatam que: [...] 

 
[...] Mesmo quando a intersetorialidade é explicitamente tida como 
meta a ser atingida, [...], as experiências evidenciaram as dificuldades 
de sua concretização em função das resistências apresentadas pelos 
diversos setores envolvidos. De difícil operacionalização, este 
princípio deve merecer atenção especial dos projetos que visam a 
promoção de saúde, até porque a própria lógica de financiamento dos 
projetos sociais (predominantemente setorial ou – ainda pior - restrita 
a programas específicos de determinados setores) tende a dificultar 
(quando não inviabilizar) sua operacionalização (SÍCOLI & 
NASCIMENTO,2003, P.117). 

 

  Há que se estimular uma mudança nas práticas e na cultura 

organizacional da administração em saúde, para que haja diálogo entre os diferentes 

setores e para que a fragmentação da gestão não impeça que ações efetivas de 

promoção sejam planejadas, executadas, avaliadas e sustentadas.  

 

  Segundo o Princípio do Empoderamento, uma ação de promoção da 

saúde deve fornecer elementos para que os indivíduos e comunidades assumam um 

maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam 

a saúde (WHO, 1998). É fundamental que as pessoas tenham acesso à informação 

e que sejam estimuladas a serem agentes transformadores do ambiente em que 

vivem, participando dos espaços de discussão de forma a exercer a cidadania com 

posturas críticas diante das iniqüidades. 

 

  Sabe-se que Empoderamento vem do termo empowerment, em inglês, 

e que sua tradução literal para o português seria apoderamento, sendo, portanto, um 

neologismo. Muitas discussões em torno desta tradução já foram feitas, algumas 

críticas a determinados termos usados, mas o fato é que existem várias palavras 

possíveis de serem usadas: apoderamento, empoderamento, fortalecimento, 

autonomia ou mesmo emancipação. O sentido dado à palavra pode ser o que “dá 

força”, poder; outro significado pode ser o “processo de capacitação (aquisição de 

conhecimentos) e de consciência política propriamente dita” (BUSS, 2003). 

 

   Boaventura de Souza Santos (1999) traz o termo emancipação para 

denominar o processo de fortalecimento das pessoas para o exercício pleno da 
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cidadania. Apesar de ser importante que haja definições e elaborações teóricas que 

sustentem as práticas, sabe-se que na execução das ações muitas definições 

acabam se misturando e há, por vezes, a permeabilidade entre os conceitos. Neste 

sentido, há pouco relatei os dois eixos da promoção que embasaram o processo de 

trabalho - o reforço da ação comunitária e o desenvolvimento de habilidades 

pessoais -, bem como o princípio do empoderamento. Estes três conceitos se 

relacionam com o que vou chamar de “forças emancipatórias”, no sentido de 

fortalecimento dos sujeitos envolvidos para a capacidade de mudar a realidade em 

que vivem. 

 

  Apesar de entender que a tradução correta seria apoderamento e de 

que talvez a tradução melhor do sentido seria emancipação, optei por usar a palavra 

empoderamento pela consagração no campo da saúde pública que a palavra teve e 

o sentido que usei para o termo na construção do projeto foi o de fornecer subsídios 

para que as pessoas envolvidas no processo buscassem estratégias para lidar com 

as questões de saúde no território em que vivem, ou seja, na sua micro-esfera 

política.  

 

  Uma das finalidades deste projeto foi a de mostrar o quanto uma boa 

proposta de educação em saúde é potencializadora de gerar forças emancipatórias. 

Meu caminho para cumprir este propósito vai ser uma relação intersetorial com 

vistas à educação em saúde. 

 

   

1.3 Educação Popular em Saúde: a união de saberes no enfrentamento dos 
problemas 

 

“Além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. 

 É por isso que não há pedagogia neutra." 

Paulo Freire 

 

 

  Como já dito anteriormente, a partir do final da década de 70 o modo 

de pensar saúde passou por inúmeras transformações. Não foi diferente em se 
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tratando de educação em saúde. Até então suas práticas eram voltadas para a 

imposição de normas e comportamentos considerados como adequados.  

 

  Apesar de na Alemanha a Polícia Médica já ter executado políticas 

públicas com o objetivo de controlar e prevenir doenças, voltada para o bem estar do 

Estado, interferindo nas múltiplas causas do adoecimento e a Inglaterra ter gerado 

no século XIX a Lei dos Pobres (CUTOLO, 2001), no Brasil é possível constatar que 

até o final do século XIX não existiu nenhuma ação do Estado em prol da saúde das 

classes populares (VASCONCELOS, 1997). 

 

  No início do século XX, algumas medidas pontuais de educação em 

saúde foram pensadas para combater determinadas endemias. Ocorriam no sentido 

de impor normas e medidas de saneamento consideradas científicas pelos técnicos 

e burocratas. A partir de 1930 o Estado cria um sistema previdenciário basicamente 

destinado a trabalhadores, focado nos trabalhos individuais e as ações coletivas 

ficam restritas a programas e serviços de combate a doenças infecciosas e 

parasitárias (VASCONCELOS, 1997). 

 

  As práticas de educação em saúde no Brasil foram, na época, 

claramente implementadas como forma de substituir e justificar a não organização 

de serviços de saúde bem estruturados. A população continuava sendo vista como 

passiva e incapaz de iniciativas próprias (VASCONCELOS, 1997). 

 

  Com o regime militar a política de saúde se volta para a expansão de 

serviços médicos privados e as ações educativas acabam perdendo espaço. Ocorre 

o início de um movimento popular, juntamente com a igreja, com o engajamento de 

intelectuais e profissionais de saúde que não concordavam com as práticas 

mercantilistas então propostas, que busca soluções construídas a partir do diálogo 

entre o saber acadêmico e o saber popular, conforme propunha Paulo Freire 

(VASCONCELOS, 1997). 

 

  Em alguns serviços de saúde, nos quais a população organizada e os 

profissionais se identificaram com tais interesses, práticas de educação em saúde 

começaram a fazer parte da sua rotina, mesmo que de forma incipiente e seguindo 
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critérios locais de operacionalização, de acordo com vontades próprias de mudança 

por parte dos profissionais envolvidos, sem recursos metodológicos previamente 

estabelecidos. Cada um, à sua forma, buscava métodos próprios de lidar contra a 

forma hegemônica que norteava as práticas em saúde. 

 

  Surgem então experiências pioneiras que avançam bastante na 

superação do caráter mercantil, biologicista e alienador da prática médica 

dominante. São experiências esparsas e pontuais, sempre ameaçadas de 

submersão diante das constantes oposições: a carência de recursos das políticas 

sociais, a repressão política e as exigências do produtivismo numérico do sistema de 

saúde (VASCONCELOS, 1997). 

 

O método da educação popular foi um elemento estruturante fundamental. 
Essas experiências se constituíram no mesmo ambiente socioeconômico e 
cultural em que a educação popular terminava de se delinear como corpo 
teórico: as comunidades eclesiais de base, o ressurgimento dos movimentos 
sociais em luta contra a ditadura militar e suas políticas econômicas e sociais 
na década de 70. Naquele contexto, a educação popular era a teoria 
hegemônica que orientava o modo de participação dos agentes eruditos 
(professores, padres, cientistas sociais, profissionais da saúde, etc.) 
engajados neste trabalho político e pedagógico. 
Assim, no setor saúde, a educação popular passou a se constituir, em vários 
serviços, não como uma atividade a mais que se desenvolve entre tantas 
outras, mas como um instrumento de reorientação da globalidade de suas 
práticas, na medida em que dinamiza, desobstrui e fortalece a relação com a 
população e seus movimentos organizados (VASCONCELOS, 1997, p.143). 

 

 

  Com a conquista da democracia e a criação do SUS, muitos serviços 

públicos haviam sido expandidos e reorientados e algumas práticas de educação em 

saúde começaram a fazer parte da rotina dos serviços, mesmo que ainda sem o 

estabelecimento de muitos critérios para sua operacionalização. Era uma adaptação 

a uma nova perspectiva de lidar com os problemas de saúde, de forma integral. Já 

os movimentos populares, de uma prática em busca de respeito aos direitos 

humanos, passam a discutir em seus encontros a elaboração de subsídios para 

projetos de lei. Com isso, as práticas se reorientaram e o “novo” trabalho em saúde 

tornou-se muito mais complexo, como bem explica Vasconcelos (1997): 

 

O processo educativo que se construía no enfrentamento dos problemas 
comunitários através de discussões e divergências de posição era muitas 
vezes mais valorizado do que a conquista de determinado benefício, pois a 
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repressão militar impossibilitava mudanças políticas mais significativas. A 
questão do poder e da autoridade dentro dos grupos era vista apenas como 
entraves à livre participação igualitária de todos. 
Nos serviços de saúde, as condições são outras. Eles têm uma abrangência 
de atuação muito mais alargada: são responsáveis por grandes bairros ou 
cidades inteiras, realidades marcadas por uma intensa complexidade e 
fragmentação de interesses e uma grande diversidade de atores sociais que 
se entrelaçam em alianças e conflitos altamente instáveis e variáveis, o que 
diferencia muito da situação bipolarizada do período da ditadura militar: de 
um lado os militares e a elite econômica e de outro as forças populares. No 
turbilhão da vida social moderna, a participação da sociedade civil na 
dinâmica de funcionamento destes serviços se torna extremamente complexa 
e com múltiplas e surpreendentes faces. O ritmo necessário para o processo 
educativo que acontece nessas relações de participação, muitas vezes, é 
atropelado pela exigência de eficiência na implementação de ações técnicas 
cobradas pela própria população.[...] o exercício de poder passa a conviver 
conjuntamente com atividades educativas (VASCONCELOS, 1997, p. 151). 
 

 

  Pelas dificuldades enfrentadas, em alguns lugares instalou-se a idéia 

saudosista de que as práticas informais eram melhores e alguns profissionais 

continuam presos ao modelo antigo, tornando suas estratégias inadequadas e 

insuficientes (VASCONCELOS, 1997). 

 

  A Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde é um 

movimento social nascido nos anos 90 na tentativa de unir experiências e 

profissionais que priorizam a ação educativa junto às classes populares como 

caminho de enfrentamento dos problemas de saúde. O movimento expressa 

problemas e busca soluções, não de grupos marginais ou de militantes saudosistas, 

mas do processo de redirecionamento do SUS numa perspectiva de participação 

popular (VASCONCELOS, 1997). O novo olhar para aspectos subjetivos pode ser 

capaz de trazer a esperança para o vocabulário científico.  

 

Ser rigoroso com a verdade é, ao contrário de esconder esses aspectos 
subjetivos, deixá-los claros para que possam ser controlados. Talvez a utopia 
que se esconde atrás de muitos desses projetos seja o da esperança de se 
poder construir, por caminhos não conhecidos, uma sociedade participante e 
justa através do fortalecimento da comunicação e negociação entre tão 
diversos atores com a participação, em pé de igualdade, dos grupos 
subalternos (VASCONCELOS, 1997, p.158-159). 

 
 

  Na educação popular não basta que o conteúdo discutido seja 

revolucionário se a forma de operacionalização se mantém vertical. É preciso ter a 

capacidade de transformar positivamente a realidade através discussão da própria 
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relação entre agente externo e população com seus problemas, subordinações e 

limites (VASCONCELOS, 1997). 

 

Educação popular não é o mesmo que “educação informal”. Há muitas 
propostas educativas que se dão fora da escola, mas que utilizam métodos 
verticais de relação educador/educando (VASCONCELOS, 1997, p.147). 
[...] a educação popular não visa criar sujeitos subalternos educados: sujeitos 
limpos, polidos, alfabetizados, bebendo água fervida [...]. Visa participar do 
esforço que já fazem hoje as categorias de sujeitos subalternos para a 
organização do trabalho político que, passo a passo, abra caminho para a 
conquista de sua liberdade e de seus direitos (BRANDÃO apud 
VASCONCELOS, 1997, p.147). 
A educação popular é um modo de participação de agentes eruditos 
(professores, padres, cientistas sociais, profissionais de saúde e outros) neste 
trabalho político. Ela busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos 
envolvidos no processo de participação popular, fomentando formas coletivas 
de aprendizado e investigação de modo a promover o crescimento da 
capacidade de análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 
estratégias de luta e enfrentamento (VASCONCELOS, 1997, p.147). 

 

  A partir de 2003, a Educação Popular em Saúde passa a fazer parte de 

uma área técnica do Ministério da Saúde, como orientadora de suas ações e de seu 

projeto político. A institucionalização, ou seja, a definição de um espaço formalizado 

pressupõe a participação de sujeitos sociais, ativos, criativos, transformadores e tem 

como meta o apoio ao desenvolvimento de práticas que fortaleçam a constituição 

desses sujeitos. Este processo encontra-se estritamente vinculado ao movimento de 

reflexão crítica das práticas de educação que aconteciam no âmbito dos serviços e 

dos movimentos populares (BRASIL, 2007b). 

 

  Colocar a educação popular como uma estratégia política e 

metodológica na ação do Ministério da Saúde admite que se trabalhe com vistas a 

integralidade de saberes e de práticas, pois proporciona o encontro com outros 

espaços, com outros agentes e com tecnologias complexas que se colocam a favor 

da vida, da dignidade e do respeito ao outro. Trabalhar com a educação popular em 

saúde qualifica a relação entre os cidadãos, respeita seu direito à saúde, garantido 

pela constituição, e respeita a subjetividade inerente aos indivíduos (BRASIL, 

2007b). 

 

  É preciso também repensar a Educação em Saúde na perspectiva da 

participação social, compreendendo que as verdadeiras práticas educativas somente 
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têm lugar se tiver a efetiva participação dos sujeitos envolvidos no processo. Deve 

haver incentivo ao controle social, à organização das comunidades através do 

diálogo crítico e da conscientização em vistas à busca por uma sociedade mais 

igualitária e mobilização em defesa do SUS (BRASIL, 2007b). A intenção é a 

procura por novas formas de ação junto à população, por acreditar ser a classe 

trabalhadora a grande agente de melhoria das condições de saúde 

(VASCONCELOS, 1997). 

 

Para muitos, educar para a saúde é levar para a população a compreensão e 
as soluções corretas que os profissionais conscientes, politizados e 
conhecedores da ciência já descobriram. É conscientizar o povo que ainda 
não se conscientizou. No entanto, quanto mais estudamos a realidade de vida 
da população mais percebemos como que o saber popular, antes de ser um 
saber atrasado, é um saber bastante elaborado, com ricas estratégias de 
sobrevivência e com grande capacidade de explicar parte da realidade. Ao 
mesmo tempo está cada vez mais claro que o saber dos cientistas e dos 
técnicos está encharcado dos interesses das classes dominantes e ainda é 
muito limitado para explicar toda a variedade da realidade. Assim só cabe 
entender a educação em saúde como uma educação baseada no diálogo, ou 
seja, na troca de saberes. Um intercâmbio entre o saber científico e o popular 
em que cada um deles tem muito a ensinar e a aprender (VASCONCELOS, 
1997, p.20). 

 

  Ao trabalhar priorizando ações de educação em saúde os profissionais 

de saúde oportunizam uma forma mais global de enfrentar os problemas de saúde, 

pois esta metodologia de ação enfatiza o diálogo, a valorização do saber popular e a 

busca de mecanismos de inserção na dinâmica social (VASCONCELOS, 1997). 

Além disso, há um incentivo à interdisciplinaridade, que passa a ser cobrada não só 

pela vontade de alguns profissionais, mas por demanda da população. Neste 

sentido, os profissionais de saúde ficam em pé de igualdade, favorecendo com que 

todos se sintam agentes potencialmente transformadores da realidade da 

comunidade em questão. 

 

  Quando colocada como referência no campo de práticas dos 

profissionais de saúde, a Educação Popular contribui para a formação de 

profissionais comprometidos com as questões sociais, não somente pela mudança 

de atitudes e comportamentos, mas, principalmente, pelo engajamento ativo nas 

lutas por direitos e comprometimentos com posturas acolhedoras e de construção da 

autonomia das pessoas e dos grupos sociais (BRASIL, 2007b). 
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  O foco de ação deve ser na perspectiva da integralidade, tornando-se 

necessário o desenvolvimento de ações de educação em saúde numa perspectiva 

dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que contribua para a autonomia do 

usuário, no que diz respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor de sua 

trajetória de saúde e doença; e autonomia dos profissionais diante da possibilidade 

de reinventar modos de cuidado mais humanizados, compartilhados e integrais 

(BRASIL, 2007b). 

 

  A Educação Popular, por ser um processo pedagógico que articula as 

subjetividades coletivas, beneficia uma aproximação entre a assistência que 

representa intervenção pontual sobre a doença em um tempo e espaço 

determinados, e o cuidado, que significa o estabelecimento de relações 

intersubjetivas em tempo contínuo e espaço de negociação e inclusão dos saberes, 

dos desejos e das necessidades do outro (BRASIL, 2007b). 

 

  A Educação Popular na Saúde deve favorecer com que o acesso às 

informações sobre a saúde por parte dos grupos sociais contribua para aumentar a 

compreensão sobre sua inserção histórica, social e política, além de propiciar o 

conhecimento do território com todas as subjetividades e incentivar o caminho da 

inclusão. Dessa forma, traz-se uma maior densidade ao conceito de gestão 

participativa como compartilhamento do poder nos processos que constroem e 

decidem as formas de enfrentamento aos determinantes e condicionantes da saúde, 

bem como a presença do conjunto dos atores que atuam no campo da saúde 

(BRASIL, 2007b). 

 

  É importante a disponibilidade de troca dos atores que se relacionam, 

cada qual respeitando os saberes e práticas do outro, convivendo em situações de 

reciprocidade e cooperação. A reflexão crítica, o diálogo e a construção 

compartilhada do conhecimento são ferramentas que propiciam o encontro entre a 

cultura popular e a científica. A Educação Popular é um saber importante para a 

construção da participação, servindo não apenas para favorecer a criação de uma 

nova consciência sanitária, como também para uma democratização mais radical 

das políticas públicas. Não é apenas uma forma de comunicação e ensino, mas 

também um instrumento de gestão colegiada de ações sociais (BRASIL, 2007b). 
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  As práticas de educação em saúde devem ser avaliadas de acordo 

com a metodologia utilizada e conteúdo trabalhado. Como já dito anteriormente, 

acredito que as práticas estão diretamente relacionadas com a concepção de saúde 

dos sujeitos envolvidos no processo. Sujeitos com concepções ampliadas de saúde 

terão práticas abrangentes, com metodologias problematizadoras, enquanto sujeitos 

com concepções biomédicas terão práticas sanitaristas e impositivas de 

comportamentos e atitudes. 

 

  Da Ros (2000), estudando os Estilos de Pensamento em Saúde 

Pública, identificou diferentes práticas em saúde, e as classificou de acordo com a 

forma como são realizadas. À prática educativa em saúde considerada impositiva, 

prescritiva de comportamentos, partindo de uma concepção biologicista, com 

enfoque nas doenças (tanto no controle quanto na prevenção), na qual os indivíduos 

são os únicos responsáveis pelo aparecimento de um problema de saúde, deu o 

nome de educação sanitária. Nesta perspectiva, as intervenções, em sua maioria, 

são consideradas impositivas, punitivas, com ideais desvinculados da realidade e 

distantes dos sujeitos sociais. Segundo Freire (1987), a pedagogia desse tipo de 

prática é descrita como bancária, pois o educador faz um ‘depósito’ de comunicados 

que ele considera um verdadeiro saber, enquanto o educando recebe as 

informações de forma passiva. 

 

  O conceito ampliado de saúde pressupõe uma outra forma de educar 

para a saúde, que Da Ros (2000) chama de educação em saúde, a qual trabalha o 

conceito de saúde de forma problematizadora, a partir da determinação social. O 

objetivo das práticas educativas torna-se a autonomia dos indivíduos, para que 

possam ser agentes transformadores de suas realidades. Freire (1987) sugere ainda 

uma prática pedagógica baseada no diálogo, na troca de experiências, realizada de 

forma problematizadora, norteada por temas geradores, ou situações problema, 

gerando um conhecimento crítico e reflexivo da realidade em questão.  

 

  Sendo assim, a diferença primordial entre os modos de realizar 

educação em saúde são os estilos de pensamento que norteiam cada uma das 

práticas. A educação em saúde parte da premissa de que só se educa construindo 
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conhecimento, de uma forma dialógica e que a saúde tem que ser abordada de 

acordo com princípios da determinação social, ou seja, educação construtivista. Já a 

educação sanitária parte de intervenções prescritivas de comportamentos 

transmitidos de forma vertical e a saúde é abordada de acordo com a 

multicausalidade, ou seja, educação bancária.  

 

  Por fim,  
 

Problematizando a realidade tomada como referência, a Educação Popular 
mostra-se como um dispositivo de crítica social e das situações vivenciadas 
por indivíduos, grupos e movimentos, permitindo a visão de fragmentos que 
estavam invisíveis e ideologias naturalizadas como realidades favorecendo a 
liberação de pensamentos e de atos ativos de mudança social 
(BRASIL,2007b,p.15). 
 

 

  É nesta perspectiva que este projeto se desenvolve, na medida em que 

favorece com que os sujeitos envolvidos conheçam, problematizem e sintam-se 

capazes de modificar a realidade em que vivem. A busca foi por ampliar o olhar, 

para que a saúde seja trabalhada na escola a partir da determinação social. 

 
 
 
1.4 A percepção da determinação social sobre condições de saúde: a urgência 
por um olhar contra-hegemônico 

 

"A leitura do mundo precede a leitura das palavras". 

Paulo Freire 

 

 

 
  É de fundamental importância retomar a questão da determinação 

social em saúde como tema para discussão crítica no campo da saúde coletiva. 

Além de trazer esperança para as práticas em saúde, permite que se entenda 

melhor e se avalie a relação saúde-sociedade, além de possibilitar o questionamento 

se o trabalho dos profissionais da saúde tem sido capaz de contribuir para que esta 

relação seja conduzida a fim de possibilitar que o bem-estar, a auto-realização e a 

felicidade individual e coletiva possam superar os sofrimentos e as perdas de 
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capacidade e potência inerentes aos seres humanos (TAMBELLINI & SCHÜTZ, 

2009). 

 

  Vários estudos têm mostrado que no último século as condições de 

vida e saúde têm melhorado de forma contínua e permanente na maioria dos países, 

graças aos progressos políticos, econômicos, sociais e ambientais, como também 

aos avanços na saúde pública e na medicina. No entanto, as mesmas organizações 

afirmam que apesar de tal melhoria ser indiscutível, ainda há a permanência de 

profundas desigualdades nas condições de vida e saúde entre os países e, dentro 

deles, entre regiões e grupos sociais (BUSS 2000). 

 

  Apesar de se saber que a melhoria das condições de vida em geral da 

população, bem como o investimento em medidas de prevenção e promoção da 

saúde sejam as razões fundamentais para estes avanços, os investimentos são 

crescentes em assistência médica curativa e individual. Há muito tempo se 

questiona o papel da medicina, da saúde pública no enfrentamento do que seriam as 

causas mais amplas e gerais dos problemas de saúde, aquelas que fugiriam ao 

objeto propriamente médico da questão saúde (BUSS 2000).  

 

  É preciso fazer um resgate histórico para entender a origem do 

pensamento em saúde a partir da determinação social. No final do século XVIII, 

início do século XIX, na Alemanha a Polícia Médica visava interferir positivamente na 

vida das pessoas através de medidas com o intuito de controlar e prevenir doenças. 

Na França, através da Polícia das Famílias, procurava-se assegurar a felicidade do 

Estado. Passa-se a se preocupar com a área urbana, amplia-se o cuidado com as 

crianças e o núcleo dos cuidados com a doença passa a ser a família. Há uma 

preocupação com os dejetos, coleta de lixo, destino dos cadáveres, qualidade do ar 

e distribuição de água (CUTOLO, 2001). 

 

  Foucault traz a idéia da medicina científica, que busca o fator causal 

biológico contido no meio capaz de produzir a doença. Nesse sentido, o caráter de 

intervenção proposto é higienista – preventivista e o combate à doença é proposto 

através de medidas locais e ambientais. A visão da saúde é a da multicausalidade 

(CUTOLO, 2001). 
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  Com a evolução industrial houve um movimento migratório para o 

centros urbanos, com o conseqüente crescimento da periferia das cidades. As 

condições de trabalho eram ruins, as jornadas de trabalho eram longas, realizadas 

em condições insalubres. Com isso, houve um aumento visível da mortalidade 

(CUTOLO, 2001). 

 

  Nestas condições, no século XIX a medicina passa a ser vista como 

ciência social, apesar de já ter sido pensada dessa forma antes. Rosen traz o 

conceito de doença como atributo de vida e refere ser mediada e modificada pela 

atividade social e pelo ambiente cultural vivenciado pelas pessoas (CUTOLO, 2001). 

 

  Em 1834, Chadwick foi nomeado como secretário da comissão da Lei 

dos Pobres para concentrar o olhar para a população urbana da Inglaterra. Trouxe a 

contribuição de que ações preventivas poderiam ser executadas para enfrentar tanto 

questões de doença como de pobreza e que havia uma relação direta entre doença 

e a condição econômica; o Estado e o ambiente físico têm uma influência direta 

sobre a saúde e que há também relação entre renda, fatores ambientais, ação do 

estado e prevenção de doenças; refere ainda que ações de prevenção possuem 

menos custos do que o combate às doenças já estabelecidas (ROSEN, 1994, apud 

CUTOLO, 2001). 

 

  Em 1847 Virchow ao avaliar uma epidemia de tifo na Prússia propõe 

soluções como a transformação econômica, política e social com aumento de 

empregos, melhores salários. Ao invés de focar soluções no combate à doença 

propriamente dita, sugere modificar as condições sociais que permitem que as 

epidemias ocorram (CUTOLO, 2001). 

 

  Segundo um estudo da OPAS (1998) sobre a situação de saúde nas 

Américas, as disparidades econômicas entre os países são determinantes para as 

variações dos indicadores básicos de saúde e índices de desenvolvimento humanos. 

Particularmente em países como o Brasil e outros da América Latina, a 

desigualdade na distribuição de renda, o analfabetismo e o baixo grau de 
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escolaridade, as condições precárias de habitação têm um papel muito importante 

nas condições de vida e saúde da população (BUSS, 2000).  

 

É sabido que muitos componentes da vida social que contribuem para uma 
vida com qualidade são também fundamentais para que indivíduos e 
populações alcancem um perfil elevado de saúde. É necessário mais do que 
o acesso a serviços médico-assistenciais de qualidade, é preciso enfrentar os 
determinantes da saúde em toda a sua amplitude, o que requer políticas 
públicas saudáveis, uma efetiva articulação intersetorial do poder público e a 

mobilização da população (BUSS, 2000,p.163). 
 
 
 

  Em artigo que versa sobre a reinterpretação do aparecimento da idéia 

de determinação social em saúde, com vistas à complexidade da saúde coletiva e à 

integralidade do conceito em saúde, Tambellini & Schütz (2009) trazem o tema sob 

duas perspectivas. A partir da década de 70, ambas surgiram por identificar a 

insuficiência de propostas de intervenção nos sistemas de saúde vigentes de então, 

para resolver ou mesmo melhorar a condição de saúde das pessoas. Havia pouco 

alcance até para se compreender a questão saúde em sua integralidade. 

 

  A primeira perspectiva de análise é a partir dos ‘determinantes da 

saúde’, permeados por limites estabelecidos pelo poder hegemônico nas sociedades 

ocidentais desenvolvidas. A segunda perspectiva é a da ‘determinação social’ que 

considera questões como elemento político, técnico e científico de projetos políticos 

democráticos e contra-hegemônicos como enfrentamento de saúde. Estes conceitos 

foram formados ao longo das últimas décadas, atravessando contextos históricos 

diferentes e envolvendo atores sociais diferentes e, portanto, sujeitaram-se a 

interesses diferentes (TAMBELLINI & SCHÜTZ, 2009). 

 

Havia, então, um consenso mais ou menos generalizado no campo da Saúde 
Pública de que, para compreender e melhorar a saúde de uma população era 
necessário focalizar de forma proativa os padrões e modelos sociais que 
moldam as chances de pessoas e coletividades serem saudáveis, ao invés de 
se limitar a oferecer auxílio médico sanitário quando ficam doentes 
(TAMBELLINI & SCHUTZ, 2009). 

 
 
  Em outro artigo a respeito da introdução conceitual da determinação 

social da saúde, Fleury-Teixeira & Bronzo (2010) trazem um entendimento da 

determinação social fazendo uma análise da obra de Marx: 
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[...] o exercício ativo da subjetividade e a realização das escolhas individuais 

perfazem a automediação da determinação social dos próprios indivíduos. A 

individualidade humana é, pois, síntese dinâmica e ativa da substância social 

em uma determinada particularização histórica – conforme os complexos 

sociais que concretamente determinam e compõem sua realidade, de acordo 

com a mediação ativa que o próprio indivíduo exerce sobre essa 

determinação. Sendo o indivíduo esta última mediação particularizante da 

produção de si mesmo, ressalta serem os elementos (objetivos e subjetivos) 

mais determinantes e significativos desta automediação, elementos sociais – 

ou seja, objetivações e relações sociais que configuram a malha de existência 

efetiva desse indivíduo específico, síntese dinâmica em uma série de par-

ticularizações desde as categorias estruturantes de toda a sociedade 

(FLEURY-TEIXEIRA & BRONZO, 2010, p.40).  

 

 

  A partir dessa perspectiva, o indivíduo é visto como ser social; seus 

pensamentos, sentimentos e suas escolhas são configurações sociais determinadas. 

Os dramas, os sofrimentos, as paixões dos indivíduos fazem parte da teia social em 

determinado âmbito (FLEURY-TEIXEIRA & BRONZO, 2010). 

 

  Segundo uma visão materialista, seja como for representada, as 

coisas, no campo físico e social do cotidiano, têm uma realidade que não é 

construída e o esforço cognitivo é o de possibilitar o encontro das lógicas próprias, 

das causalidades, das determinações, da legalidade enfim, que é imanente às 

diversas objetividades, de modo a que possamos lidar com elas de maneira mais 

efetiva (FLEURY-TEIXEIRA & BRONZO, 2010). 

 

  Em análise a trabalhos realizados no campo da saúde, tanto Almeida-

Filho (2009) quanto Nogueira (2009) criticam o uso do conceito de causa e risco na 

epidemiologia que lida com os determinantes sociais da saúde. Mesmo alguns 

trabalhos que tentam superar os conceitos da epidemiologia tradicional, acabam por 

ter um caráter mono-determinista. Para Almeida-Filho (2009) esse conceito está 

contaminado por uma visão biologicista da saúde e por uma posição metodológica 

positivista; por isso, precisa ser superado por uma apropriação ontológica5 do 

conceito de determinação.  

                                                 
5
 "Ontologia" é a "parte da filosofia que trata do ser enquanto ser, i. é, do ser concebido como tendo 

uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres (...)". Tendo-se em conta que 

"onto", do grego, vem a significar indivíduo ou ser, e "logia", que comumente significa estudo, tem-se 
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  É preciso não confundir a independência da objetividade no meio cien-

tífico com a redução da objetividade social ao determinismo mecânico e abstrato de 

fatores materiais ou econômicos ou mesmo com a neutralidade política ou a 

irresponsabilidade social na prática científica. O direcionamento das pesquisas e a 

sua aplicação são coisas um tanto distintas do momento cognitivo propriamente dito. 

O embate correto e efetivo parece ser não exatamente contra a epidemiologia 

tradicional e nem contra o uso dessa epidemiologia para a análise dos 

determinantes sociais da saúde, mas contra a realidade social que produz 

iniquidades de toda ordem, inclusive sanitária (FLEURY-TEIXEIRA & BRONZO, 

2010). 

 
O que se deve perceber, no entanto, é que há evidência suficiente, seja ela 
empírica e imediatamente acessível a todos nós em nossa vida cotidiana, ou 
ainda que ela seja acumulada historicamente e detalhada 
epidemiologicamente, para que não haja espaço para dúvida razoável no 
âmbito social sobre a determinação social da saúde e suas implicações 
concretas na vida das pessoas. 
Quem duvida que o impedimento de acesso a condições básicas de 
existência material, a falta de educação, as condições abusivas de trabalho 
em todas as dimensões, a injustiça e a falta de respeito e de dignidade nas 
relações sociais vão levar grandes grupos de pessoas ao adoecimento e 
morte precoce? Esses são alguns dos macrodeterminantes sociais da saúde 
das pessoas. São, reiteramos, altamente evidentes, ainda que em graus 
diversos, apresentando-se seja na perspectiva empírico-cotidiana, histórica 
ou epidemiológica. Sentimos isso em nosso cotidiano, vemos essa realidade 
em nossa vida prática, temos suficiente evidência da modificação histórica 
das condições de saúde nas nações em conformidade com a melhoria das 
condições sociais de vida e temos forte evidência epidemiológica da 
associação entre elas e a expectativa de vida ou de doença e morte 
(FLEURY-TEIXEIRA & BRONZO, 2010, p.43-44). 

 
 

  Fleury-Teixeira & Bronzo (2010) ponderam que não há carência de um 

novo foco epistemológico nem mesmo científico nesse campo e que há provas 

científicas suficientes para que se tomem as decisões sociais correspondentes. 

Dizem ainda que se essas decisões sociais não são tomadas não é por falta ou 

                                                                                                                                                         
que "ontologia" vem a ser o estudo investigativo e comparativo do indivíduo - aqui tido como exemplar 

da espécie humana - frente aos demais seres vivos, passando pela sua concepção, criação, evolução 

e extinção. Busca, portanto, o conhecimento profundo acerca da natureza do ser humano, levando 

em conta os aspectos fisiológicos e espirituais, confrontando-os com aqueles que caracterizam e 

distinguem os demais seres vivos. 
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deficiência epistemológica ou científica, mas que parece ser justamente uma 

questão, um problema, uma falta ou deficiência social, ou política.  

 

  É preciso estar atento não somente para a questão conceitual, como 

também para o ‘perigo’ da exclusão da dimensão política da determinação: 

 

[...] pode-se apontar que a falta de explicitação conceitual sobre o termo 
‘determinação’, seu significado, forma e limitações permite que os vários 
elementos – categorias – que compõem as condições determinantes – 
condicionantes dos efeitos observados – sejam colocados simplesmente 
como fatores e/ou situações sociais que os precedem. Esta falta de precisão 
conceitual, aliada a uma teorização frouxa sobre a relação saúde-sociedade, 
não permite o entendimento dos mecanismos e, principalmente, dos múltiplos 
processos socioeconômicos, ecológicos, biológicos, psicológicos e culturais 
que se articulam na constituição do objeto saúde, o que leva à exclusão das 
dimensões políticas, históricas e espaço-territorias desta proposição científica 
(TAMBELLINI & SCHÜTZ,2009 p.377). 

 

  Para um melhor entendimento das discussões sobre determinação 

social, propõe-se um resgate histórico da análise do conceito da ‘determinação 

social da saúde’ desde o Relatório Lalonde (1974), até o Relatório da Comissão 

sobre Determinantes Sociais da Saúde (CDSS) da OMS, publicado três décadas 

depois, feito por Tambellini e Schutz (2009). 

 

  Sobre o relatório Lalonde, avaliam que foi o primeiro documento 

governamental em que um país ocidental reconhece oficialmente que o paradigma 

biomédico do seu Sistema Nacional de Saúde está falido e que é preciso ir além da 

assistência aos doentes. Além disso, o documento questiona a crença de que toda 

melhora no estado de saúde de uma população deriva exclusivamente de avanços 

na tecnociência médica. Como alternativa, o autor propõe a criação de uma nova 

abordagem para o campo da saúde. 

 

  Apesar de Lalonde ter contribuído muito com o processo de ruptura 

epistemológica que já se iniciara no campo acadêmico, deve-se lembrar que foi 

proposto em meio a uma crise econômica mundial que limitava o financiamento de 

políticas públicas e o contexto da saúde era o pleno desenvolvimento tecnológico 

em contrapartida a um intenso movimento social que reivindicava mudanças 

políticas e institucionais em diversos setores (TAMBELLINI & SCHÜTZ, 2009). 
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  A partir do final da década de 70 a OMS passou a incluir a questão 

social sob a forma de determinação da saúde nas discussões e propostas para 

redefinição dos sistemas de saúde, como por exemplo, na declaração de Alma-Ata 

(1978) e a carta de Ottawa (1986), já antes mencionadas. O mesmo buscaram os 

movimentos de reforma sanitária que ocorreram nos “países em desenvolvimento”. 

 

  Em 2004, é criada na OMS a “Comissão sobre Determinantes Sociais 

em Saúde” (OMS, 2005) que em 2008 publicou seu informe final que trouxe os 

resultados do debate em torno dos principais determinantes: exclusão social, mulher 

e equidade de gênero, desenvolvimento infantil precoce, condições de emprego, 

globalização, urbanização, sociedade civil, sistemas de saúde, condições de Saúde 

Pública prioritárias, ação intersetorial, ação nos países, medidas e evidências e, 

finalmente, um grupo denominado comissão que foi aquele encarregado da 

elaboração do modelo teórico-metodológico (OMS, 2010). 

 

  A CDSS adota uma perspectiva integral dos determinantes da saúde. 

Sugere que as causas dos problemas de saúde derivam de distribuição desigual de 

poder, rendimentos, bens e serviços, acesso desigual a cuidados de saúde, à 

educação, condições laborais e recreativas e de habitação, ou seja, à injustiça 

social, causada por políticas de baixa qualidade e estruturas econômicas injustas. 

Sugere também que a doença deve-se em grande parte às condições em que as 

pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Propõe então um 

enfrentamento dos determinantes através da criação de políticas que promovam 

uma maior qualidade de vida para as pessoas (OMS, 2010).   

 

 

  Para o processo de trabalho a partir desta perspectiva e nessas 

proporções, a comissão propõe três princípios de ação (OMS, 2010):  

 

1. Melhorar as condições de vida quotidianas – as circunstâncias em que as 

pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. 

 

2. Abordar a distribuição desigual de poder, dinheiro e recursos – os motores 

estruturais das condições de vida referidas – aos níveis global, nacionais e locais. 
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3. Quantificar o problema, avaliar a ação, alargar a base de conhecimento, 

desenvolver um corpo de recursos humanos formado sobre os determinantes sociais 

da saúde e promover a consciência pública sobre o tema. 

 

  Almeida-Filho (2009) faz uma correlação semântica entre alguns 

termos relacionados à determinação que ilustram a complexidade e abrangência do 

desafio de pensar a partir desta perspectiva: 

 

 Consideremos esta série semântica aplicada à questão geral das 
disparidades em saúde. Por um lado, as desigualdades (variação quantitativa 
em coletividades ou populações) podem ser expressas por indicadores 
demográficos ou epidemiológicos (no campo da saúde) como ‘evidência 
empírica de diferenças’, em estado de saúde e acesso ou uso de recursos 
assistenciais. Por outro lado, as desigualdades de saúde determinadas por 
aquelas relacionadas à renda, educação e classe social, são produto de 
injustiça social; na medida em que adquirem sentido no campo político como 
produto dos conflitos relacionados com a repartição da riqueza na sociedade, 
devem ser consideradas como inequidades em saúde. Por sua vez, as 
inequidades em saúde que, mais que evitáveis e injustas, são vergonhosas, 
indignas, nos despertam sentimentos de aversão e conformam iniquidades 
em saúde. A dimensão da desigualdade em saúde constitui uma questão 
bioética fundamental. Nessa perspectiva, distinguir inequidade de iniquidade 
não expressa um mero exercício semântico. Significa introduzir, no processo 
de teorização, pretensamente neutro e impessoal, elementos de indignação 
moral e política (ALMEIDA-FILHO, 2009, p.365). 

 

 

  Há ainda muitas lacunas a respeito das teorias sociais de determinação 

da saúde, omissões e desinteresses no discurso dominante sobre o tema 

desigualdades em saúde. É preciso um entendimento maior sobre as fontes de 

desigualdade, inequidade e iniqüidade em saúde e quais as contribuições para que 

continuem ocorrendo; como abordar conceitualmente e metodologicamente o 

enfrentamento dessas questões e lidar com elas em todos os níveis (ALMEIDA-

FILHO, 2009).  

 

Isto os leva a um flagrante impasse, revelando limites e lacunas que não 
permitem politizar os diversos sentidos e efeitos dos modelos explicativos 
formulados, independentemente do rigor formal e da consistência teórica. Por 
esse motivo, mais importante que formalizar rigorosamente métodos para 
medir desigualdades em saúde certamente será compreender suas raízes e 
determinantes. Precisamos conhecer melhor a dinâmica da determinação 
social das desigualdades, inequidades e iniquidades em saúde para sermos 
mais eficientes no sentido de superá-las (ALMEIDA-FILHO, 2009, p.367). 
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É fundamental que se atente para a possibilidade de se despolitizar a questão 

da saúde. Há que se enfrentar os desafios de superar efetivamente os 

determinantes, estrutura e desigualdades sociais.  

 
 

[...] isso implica um trabalho de construção conceitual e de mobilização para 
ação política capaz de tornar as diferenças mais iguais (ou menos desiguais), 
ou seja, promover igualdade na diferença, fazendo com que se reduza o 
papel das diferenças de gênero, geração, étnicoraciais, étnicoraciais, culturais 
e de classe social como determinantes de desigualdades econômicas, sociais 
e de saúde (ALMEIDA-FILHO, 2009, p.368). 

 

  Hoje, a medicina é determinada e mediada socialmente, com aspectos 

culturais, antropológicos, históricos, políticos e econômicos. A visão de saúde a 

partir da determinação social torna-se imperativa. Cutolo (2001) traz dois exemplos 

de enfrentamento a partir desta perspectiva. A tuberculose, por exemplo, se 

analisada pela perspectiva puramente biologia, será tratada através do combate ao 

bacilo de kock. Em uma perspectiva ampliada, há que se investigar o papel de todas 

as circunstâncias sociais que têm influência sobre a saúde. Isso permite a 

intervenção a todos os fatores que interferem no processo. 

 

  Usando como exemplo uma epidemia de cólera, Cutolo (2001) pontua 

que um tratamento baseado em uma visão biologicista focaria o tratamento 

puramente na erradicação do bacilo no indivíduo doente. Já o enfoque higienista-

preventivista se preocuparia com a qualidade da água consumida, destino dos 

dejetos e atitudes de proteção individual, como a vacina. Seria uma visão próxima 

de combate aos determinantes. Já a visão fundamentada na determinação social 

proporia o enfrentamento das condições sociais que predispõem indivíduos 

vulneráveis socialmente a adoecerem. Essa visão permite o questionamento, por 

exemplo, do porquê os pobres morrem mais que os ricos, por exemplo. A proposta é 

além do enfrentamento biológico e ambiental, visar mudanças estruturais 

econômicas. 

 

  Ainda em sua tese de doutorado, Cutolo (2001) traz vários exemplos 

de trabalhos que demonstram a influência de fatores como: estado civil, raça, 

condições de trabalho, mudança do estilo de vida, desemprego, satisfação no 

trabalho ou mesmo felicidade nas condições de saúde da população. Diz ainda que 



54 

 

 

fatores como alimentação, fatores genéticos, atividade física e cuidados médicos, 

tão focados pelos profissionais de saúde, são responsáveis por somente 25% dos 

fatores de risco para doenças cardiovasculares. 

 

  Um estudo com a população andina sugere que somente um modelo 

que inclua os modos de produção, relação com o trabalho, reforma agrária, ecologia, 

condição sociocultural, administração política e condição econômica pode ajudar a 

compreender as variações locais (OTHS, 1998, apud, CUTOLO, 2001). O único 

modelo capaz de considerar esta amplitude e complexidade é baseado no 

enfrentamento da determinação social. 

 

  Não coube aqui fazer uma análise profunda e filosófica sobre os termos 

‘determinação’ e ‘determinantes’, mas tentar clarear para o leitor o que as diferenças 

conceituais podem implicar na operacionalização do processo de trabalho em saúde 

e o quanto é necessário estar atento para que não haja confusão entre os conceitos, 

o que pode gerar uma mudança estrutural na proposta de trabalho. 

 

  Diante de toda a análise feita sobre os significados entre ‘determinação 

social’ e ‘determinantes’ da saúde, deixo claro que a minha posição é a de discutir 

propostas para a instrumentalização do processo de trabalho em saúde a partir da 

perspectiva da determinação social, com toda a amplitude que carrega o conceito. 

Porém, o modo como a nossa sociedade se organiza causou um embate 

metodológico na operacionalização do projeto, visto que o grupo não teria controle 

sobre mudanças estruturais na sociedade. Sendo assim, optei por trabalhar com o 

grupo a partir dos determinantes, visto que seria a forma possível de propor 

mudanças, a curto e médio prazo, e trazer benefícios para a comunidade em 

questão através de propostas factíveis. 

 

  Apesar de entender que o grupo, muito provavelmente pelas lutas por 

conquista de Terra, tem uma visão muito ampliada de mundo e certamente busca - 

em todos os setores e com inúmeras atitudes diferentes – diminuir as iniqüidades, 

não parti para o embate teórico a respeito das diferenças conceituais entre a 

determinação social e os determinantes para justificar minha opção de recorte. E 

explico o porquê: da forma como foi operacionalizada a logística das oficinas, não 
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tive muito tempo hábil para oportunizar a leitura de muitos textos. Em se tratando de 

um tema complexo, ficaria inviável iniciar um debate tão profundo em meio a todas 

as questões que teríamos que trabalhar. A meu ver, isso não trouxe prejuízo aos 

resultados finais das oficinas. 
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CAPÍTULO 2: PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

2.1 Abordagem 

 

  Considerando que o objetivo da pesquisa é fornecer subsídios aos 

professores de ensino fundamental para educação em saúde baseados na realidade 

em que vivem, julguei que a pesquisa qualitativa seria a mais indicada, visto que se 

preocupa com uma realidade que não pode ser quantificada. Ela trabalha com os 

sentidos, significados, ou seja, com a vivência e experiência pessoal dos sujeitos 

envolvidos no processo. 

  

  Minayo (2002) considera que o fenômeno ou processo social tem que 

ser entendido nas suas determinações e transformações dadas pelos sujeitos. 

Compreende uma relação intrínseca de oposição e complementaridade entre o 

mundo natural e social, entre o pensamento e a base material. Advoga ainda a 

necessidade de se trabalhar com a complexidade, com a especificidade e com as 

diferenciações que os problemas e/ou ‘objetos sociais’ apresentam. 

 

  Segundo Triviños (1987), a pesquisa qualitativa tem cinco 

características que se encaixam com o objetivo deste projeto: ambiente natural 

como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave; descritiva; 

preocupação com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto; 

análise indutiva de dados e preocupação essencial com o significado do fenômeno 

estudado. 

 

  Lüdke (1986) afirma que a pesquisa qualitativa responde às questões 

propostas pelos atuais desafios da pesquisa educacional, uma vez que coloca o 

pesquisador no meio da cena investigada, “participando dela e tomando partido na 

trama da peça”.  

 

  Assim, por meio da pesquisa qualitativa, pretendeu-se conhecer o 

processo de trabalho desses profissionais e a partir da Metodologia 

Problematizadora construir, em conjunto com os indivíduos envolvidos no processo, 

propostas de mudança da realidade.  
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2.2 Local da pesquisa 

 

  A pesquisa foi realizada no município de Querência do Norte, 

localizado na região noroeste do Paraná, com 11.438 habitantes (segundo o censo 

Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, 2000). Sua 

área é de 914,76 km² e encontra-se a 499,7 Km da capital Curitiba. (QUERÊNCIA 

DO NORTE, 2010) 

 

  No município encontram-se três escolas estaduais, seis escolas 

municipais e três centros de educação. 

 

  A escola escolhida para realização deste projeto foi a Escola Municipal 

Rural Chico Mendes, por contemplar não somente o ensino para crianças do centro 

do município como também de populações ribeirinhas, ilhas, população rural e 

assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O que 

contribuiu muito para a escolha foi a acessibilidade da então diretora da escola e sua 

sensibilidade em acolher este projeto, acreditando que seria um enorme benefício 

para a comunidade em questão. 

 

 

2.3 Sujeitos da Pesquisa  

 

  Participaram da pesquisa docentes de ensino fundamental da Escola 

Municipal Rural Chico Mendes, localizada no município de Querência do Norte, 

Paraná.  

  O número de professores da escola é de dezesseis docentes, sendo 

oito de ensino fundamental e oito de ensino infantil, porém há uma alternância dos 

professores entre ensino fundamental e infantil. Sendo assim, conforme a 

necessidade da escola, todos os docentes participaram, uma vez que todos podem 

potencialmente trabalhar com educação em saúde no ensino fundamental em algum 

momento. 
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   Existe também uma disciplina que trabalha conteúdos especiais como 

noções de agricultura e artesanato. Como nesta disciplina por vezes também são 

trabalhadas questões de saúde, o professor também participou das oficinas.  

 

  Como estou partindo do pressuposto de que é um grupo e a 

importância deste trabalho é para a identidade e coesão do grupo como um conjunto 

de pessoas que podem ajudar-se mutuamente, eu optei por não codificar os sujeitos 

da investigação individualmente no relato das oficinas, por julgar que não traria 

nenhum tipo de benefício aos resultados. O único momento em que codifico um dos 

participantes é quando a pontuo algumas falas da diretora, quando ela ocupa o 

papel de gestora da escola. 

 

 

2.4 Procedimento 

 

  A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez se 

constitui em cinco etapas: observação da realidade, pontos-chave, teorização, 

hipóteses de solução e aplicação à realidade, conforme representado na Figura 2: 

 

 

 

  

 

Figura 2: Representação esquemática das etapas da Metodologia de Problematização 
baseada no Arco de Maguerez.    
 
 

Etapa 3: 

Teorização 

Etapa 4: 

Hipóteses de 
solução 

Etapa 5: 

Aplicação à 
realidade 

Etapa 1: 

Observação da 
realidade 

Etapa 2: 

Pontos-chave 

Realidade 
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A riqueza dessa metodologia está em suas características e 
etapas, mobilizadoras de diferentes habilidades intelectuais dos 
sujeitos, demandando, no entanto, disposição e esforços pelos 
que a desenvolvem no sentido de seguir sistematicamente a 
sua orientação básica, para alcançar os resultados educativos 
pretendidos (COLOMBO, 2007 p.124). 
 
 
 

2.4.1 Descrição da Metodologia de Problematização – Arco de Maguerez 

  

  Foram realizadas cinco oficinas com duração de 4h cada para 

problematização do modo de trabalhar educação em saúde em sala de aula 

baseado num conceito ampliado em saúde.  

 

  Contei com duas pessoas para secretariar e ajudar na 

operacionalização das oficinas, bem como para ajudar na coleta de dados.  

 

  Os dados foram coletados através de diário de campo, fotografias e 

gravação em áudio/vídeo. 

   

  A descrição da metodologia será baseada em informações coletadas 

no texto de Colombo (2007) e BERBEL (1999). Aqui farei uma descrição 

metodológica juntamente com um breve relato de como trabalhei cada etapa nas 

oficinas, porém a narração detalhada do processo de trabalho será feita no 

capítulo 3, intencionalmente, para que o leitor se aproxime ao máximo da 

experiência vivida por mim neste processo. Portanto, nesse capítulo não será 

abordado nenhum resultado, mas a descrição pura da metodologia e de como 

cada etapa foi cumprida. 

 

 

Primeira etapa: Olhar para realidade 

 

  Nesse primeiro encontro, o grupo identifica o recorte da realidade a ser 

observado. Os sujeitos colocam um olhar atento para o seu processo de trabalho e 

pontuam quais as dificuldades, os nós críticos, as carências e preocupações 

encontradas em sua vivência e analisam se existem pontos em comum, ou 
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contraditórios em relação aos seus saberes e questionamentos. Ao se apropriar 

dessas informações, elegem o problema a ser estudado baseado em critérios (que 

podem ser urgência, prioridade, necessidade de estudo ou maior possibilidade de 

atuação sobre ele). 

 

  Definido o critério, é o momento de eleger o foco a ser trabalhado e de 

redigir o problema, objetivando seu aprofundamento e possíveis transformações na 

realidade observada. Na redação é interessante justificar a escolha do problema e 

pontuar a importância da investigação e os possíveis ganhos que o estudo poderá 

trazer.  

 

  Esse método possibilita ao participante do processo desenvolver uma 

postura crítica e construir um novo olhar para a sua realidade, trazendo como 

instrumentos seus conhecimentos, crenças, competências e habilidades. 

 

Descrição do processo: 

 

  Num primeiro momento optei por trazer o assunto saúde de uma forma 

abrangente, para entender qual a concepção de saúde do grupo com o qual eu 

estava trabalhando. A primeira pergunta foi: O que é saúde para você? Preferi 

utilizar dinâmicas para sistematizar as informações, para que se aproximassem ao 

máximo dos sujeitos envolvidos. 

 

  Após esta etapa inicial, duas outras perguntas foram feitas ao grupo: 

Quais os problemas de saúde mais prevalentes na área de abrangência da escola e 

como esses problemas interferem na educação? 

 

  Com isso consegui compreender qual a concepção de saúde-doença 

dos docentes, como também entender que tipo de problemas de saúde podem 

interferir direta ou indiretamente tanto no processo de aprendizagem dos alunos 

como nas atividades cotidianas dos moradores daquela comunidade. 

 

  Uma grande árvore foi desenhada e colada na parede. A figura nos 

acompanhou até a última etapa do trabalho, ressignificando, de forma lúdica e 
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didática, conceitos importantes que foram abordados. As respostas das três 

perguntas foram coladas na “raiz da árvore”. 

 

  Meu objetivo nessa fase inicial foi ajudar os participantes a pontuar as 

dificuldades existentes na prática da educação em saúde com os alunos e 

sistematizá-las na forma de problemas a serem discutidos nas etapas posteriores. 

Devo ressaltar que por mais que o foco inicial tenha sido as dificuldades na 

educação em saúde, o grupo optou por falar das dificuldades existentes na 

educação de uma maneira geral naquela escola, não se atendo somente à 

educação em saúde, por julgar que seria mais abrangente e resolutivo. 

 

 

Segunda etapa: Pontos-chave 

 

  O primeiro passo é uma síntese após a etapa inicial, com posterior 

definição do que vai ser estudado sobre o problema. O grupo faz uma reflexão a 

respeito dos pontos levantados, buscando identificar alguns possíveis fatores 

associados ao problema. Este é o momento de pontuar os fatores locais, que de 

forma direta influenciam para que o problema ocorra. Na seqüência, os sujeitos 

procuram definir os possíveis determinantes maiores do problema, aspectos 

contextuais como: políticos, econômicos, éticos, filosóficos, etc. É importante 

mencionar as causas do problema eleito e os fatores que direta ou indiretamente 

possam contribuir para que ele continue ocorrendo. 

 

  O resultado dessa etapa pode ser redigido na forma de 

questionamentos a respeito do problema, afirmações sobre aspectos que o 

influenciem ou mesmo tópicos a serem identificados, fica a critério do grupo. O 

importante é que haja critérios na eleição dos aspectos que serão estudados na 

etapa seguinte. 

 

Descrição do processo: 

 

  Nesta fase os professores foram convidados a pensar no que poderia 

contribuir para a existência dos problemas eleitos pelo grupo, tanto na esfera local 
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como aspectos mais amplos da determinação social. Tudo o que eles trouxeram foi 

escrito ao lado do tronco da árvore, fazendo uma analogia a serem problemas 

estruturais da sociedade. 

 

  Todos os dados foram sistematizados na forma de tópicos e os 

participantes foram divididos em quatro grupos e convidados a eleger somente um 

problema dentre todos os que tinham sido mencionados.  

 

  Após a eleição de um tema, mais uma vez o grande grupo foi dividido e 

sugeri que iniciassem a discussão sobre os temas escolhidos da seguinte forma: 

Qual o problema, as causas do problema, as hipóteses de solução e como 

operacionalizar as mudanças. Este era um momento para se ter um primeiro contato 

com as dificuldades eleitas pelo grupo, na tentativa de compreender porque elas 

apareceram, o que já foi feito para solucioná-las, como foi feito e o que se pode 

fazer de diferente para transformar essa realidade. Após a discussão, cada grupo 

entregou suas respostas de forma sistematizada e trouxe a reflexão para ser 

discutida com os demais.  

   

  O objetivo dessa etapa foi a reflexão e problematização sobre quais 

determinantes sociais influenciam nos problemas enfrentados por eles na escola e 

na comunidade em que vivem, bem como eleger os temas a serem trabalhados nas 

etapas seguintes.  

  

  Nestas duas primeiras etapas procurei ser facilitadora na eleição dos 

problemas e prioridades, mas não fiz nenhuma intervenção conceitual.  

 

 

Terceira etapa: Teorização 

 

  O objetivo dessa etapa é buscar na literatura construir respostas aos 

questionamentos feitos anteriormente.  É incentivada a procura por informações de 

pessoas que vivem o mesmo problema em diferentes realidades, pesquisas de 

cunho histórico, técnico e científico. Após definir o caminho de investigação o grupo 
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pode iniciar a coleta de informações (que pode ser feita através de entrevistas, 

busca na internet, questionários, análise de documentos, etc.) 

 

  Este é o momento de relacionar a teoria com a prática. Os participantes 

são estimulados a confrontar o estudo com suas hipóteses iniciais, verificar se foram 

confirmadas, contestadas ou até mesmo não mencionadas na literatura. Nesta fase 

é possível modificar alguns dos pontos chave escolhidos na etapa anterior, se o 

grupo julgar que seja necessário. 

 
Esse processo de reflexão possibilita uma aquisição de novos 
conhecimentos (saberes). “É possível às pessoas que estão 
estudando rever as suas posições e aprofundar 
conhecimentos, ter uma consciência muito maior daquele 
problema e de sua influência sobre o meio social (BERBEL, 
1999, p.5). 

 

Descrição do processo: 

 

  O grupo foi convidado a fazer duas leituras que embasariam 

conceitualmente todo o restante do processo de trabalho. Dois textos foram por mim 

escolhidos:  

 

1. Concepção saúde doença – Resgate Histórico6 

2. A Saúde e seus determinantes sociais7  

 

  O primeiro texto foi escolhido por fazer um resgate histórico sobre a 

concepção saúde-doença trazendo a importância do pensar saúde de uma maneira 

ampliada para o sucesso das ações. Assume a postura de que é inviável pensar em 

promover saúde e qualidade de vida à população quando não se pensa saúde de 

uma forma ampliada, tentando intervir não somente nas questões de saúde, mas em 

todos os fatores que a influenciam. Por ser um texto bastante didático e ao mesmo 

                                                 
6
 CUTOLO, L. R. A. Estilo de Pensamento em Educação Médica – Um estudo do currículo do curso 

de graduação em Medicina da UFSC. Tese de Doutorado – CED/USFC . Florianópolis, 2001. 

 
7
 BUSS,PM; PELLEGRINI-FILHO, A. A saúde e seus Determinantes Sociais. PHYSIS: Rev. Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v.17(1),p.77-93, 2007 
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tempo profundo elegi como sendo o melhor para trabalhar estes conceitos com o 

grupo. 

 

  O segundo texto faz um resgate histórico e mostra avanços e desafios 

no estudo dos determinantes sociais de saúde (DSS). Discute possibilidades de 

intervenções de políticas no combate às iniqüidades em saúde provocadas pelos 

DSS. Convida o leitor a discutir como combater essas iniqüidades e como mobilizar 

a população, os trabalhadores e a gestão para efetuar tal mudança. É um texto 

bastante claro na tentativa de mostrar ao grupo que nós, trabalhadores da saúde e 

educadores, bem como os gestores comprometidos, estamos discutindo e 

procurando meios de acabar ou ao menos minimizar as mazelas existentes na 

sociedade. Imaginei que eles se sentiriam mais respaldados para discutir formas de 

resolver os problemas eleitos.  

 

  Após a discussão dos textos com os participantes, fiz um resgate 

histórico sobre a Reforma Sanitária e a Criação do SUS, sobre seus princípios, na 

forma de uma conversa informal. Para a otimização do tempo preparei um material 

para trabalhar a educação em saúde na perspectiva da integralidade, focando o 

processo de trabalho em ações integradas, principalmente na promoção da saúde. 

Dentre os princípios da Promoção da saúde, trabalhei os conceitos da integralidade, 

situando o grupo sobre o referencial teórico que nortearia nosso processo de 

trabalho a partir de então. 

 

  Ao final da teorização, optei por compartilhar um vídeo8 de uma 

entrevista do educador e antropólogo Tião Rocha, que mudou a realidade do 

município de Araçuaí no Vale do Jequitinhonha por implantar um processo educativo 

numa perspectiva ampliada e que envolve não somente as crianças, mas toda a 

família, aproximando as pessoas, além de estimular a geração de renda para a 

                                                 
8 http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1139414-7823-

UMA+SALA+DE+AULA+E+SOMBRA+DE+UMA+ERVORE,00.html 
 

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1139417-7823-
A+CIDADE+DE+ARACUAI+MINAS+GERAIS+CONHECEU+UMA+NOVA+FORMA+DE+EDUCAR,00.
html  
Acesso em março de 2010 

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0%2c%2cGIM1139414-7823-UMA+SALA+DE+AULA+E+SOMBRA+DE+UMA+ERVORE%2c00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0%2c%2cGIM1139414-7823-UMA+SALA+DE+AULA+E+SOMBRA+DE+UMA+ERVORE%2c00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1139417-7823-A+CIDADE+DE+ARACUAI+MINAS+GERAIS+CONHECEU+UMA+NOVA+FORMA+DE+EDUCAR,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1139417-7823-A+CIDADE+DE+ARACUAI+MINAS+GERAIS+CONHECEU+UMA+NOVA+FORMA+DE+EDUCAR,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1139417-7823-A+CIDADE+DE+ARACUAI+MINAS+GERAIS+CONHECEU+UMA+NOVA+FORMA+DE+EDUCAR,00.html
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população local. Imaginei que o vídeo pudesse estimulá-los a ampliar as redes com 

outros setores na região do assentamento. 

 

  Desta forma encerramos a terceira etapa do arco de maguerez, a 

teorização. 

 

Quarta etapa: Hipóteses de solução 

 

  Essa etapa deve ser bastante criativa. O objetivo é que o grupo 

construa sugestões inovadoras que de fato possam modificar a realidade antes 

estudada. A idéia é que os sujeitos tragam sugestões para a solução dos problemas 

estudados anteriormente, sempre tendo em vista aquele recorte da realidade 

proposto nas etapas anteriores. 

 

  A proposta deve contemplar diferentes instâncias e níveis de ação. A 

redação dessa etapa deve conter os argumentos que sustentem a viabilização da 

execução das mudanças. 

 

  Esta etapa é bastante rica e importante, uma vez que mobiliza o grupo 

a usar o potencial criativo para ser um dos agentes da transformação. É preciso 

estimular os participantes para que tragam sugestões de como enfrentar as 

dificuldades e propor hipóteses de enfrentamento. Cada um terá a oportunidade de 

usar a criatividade e propor atividades que contemplem suas expectativas, seu modo 

de trabalhar com os alunos, utilizando recursos disponíveis na escola e na 

comunidade. 

 

  Essa é a hora de trabalhar as vulnerabilidades e criar uma rede entre 

os participantes para que possam juntos, sempre que preciso, lidar com os 

problemas de saúde que possam comprometer o desenvolvimento escolar dos 

alunos. 

 

 

Descrição do processo: 
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  Para iniciar esta etapa, propus que a turma se dividisse em quatro 

grupos. Cada um ficaria responsável por um dos temas eleitos. Neste momento 

coloquei ao grupo a necessidade de incluirmos educação em saúde como um 

problema para mantermos o foco na discussão de como implementar mudanças na 

forma de fazer educação em saúde na escola, de forma ampliada. Ficaram como 

temas para discussão: Falta de infra-estrutura adequada na escola, Falta de uma 

equipe multidisciplinar, transporte inadequado e educação em saúde. 

 

  Em um primeiro momento a sugestão era de que o grupo fizesse um 

primeiro contato com o tema, para depois aprofundar, mas a falta de tempo hábil e a 

possibilidade de sistematizar melhor as informações me fez optar por oferecer um 

instrumento (conforme demonstro no quadro 1) que servisse de base para a 

discussão. O grupo sentiu a necessidade de unir as duas últimas etapas, para que 

pensassem também na forma de operacionalização das mudanças.  

 

O quê? Como? Por que? Quando? Quem? 

     

Quadro 1: Exemplo do instrumento usado na 4ª etapa para facilitar a discussão. 

 

Quinta etapa: Aplicação à realidade 

 

  O objetivo maior desta etapa é promover uma mudança da parcela da 

realidade estudada, mesmo que pequena, a partir das propostas feitas pelo grupo. 

Os participantes deverão avaliar a factibilidade, a prioridade e urgência das ações, 

buscando elencar as que primeiro poderão ser realizadas por atingirem mais 

diretamente o problema, contribuindo assim para uma transformação o mais rápida 

possível da realidade. 

 

  A aplicação das hipóteses na realidade prática estimula nos envolvidos 

no processo o exercício de cidadania. Os participantes tornam-se agentes ativos no 

processo de mudança.  

  

  Após o registro de todo o processo, os sujeitos constatam que 

conheceram, problematizaram a realidade e que ao final do processo possuem 
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ferramentas adquiridas com o próprio esforço para modificar a realidade estudada. 

Este é o diferencial da metodologia problematizadora. 

 

A Metodologia da Problematização como um todo nos impõe o 
conhecimento crítico da realidade, proporcionando o exercício da práxis, 
que inclui ação – reflexão – nova ação (intencionalmente 
transformadora). Trata-se de um caminho de ensino e de pesquisa 
efetivo na prática pedagógica, cuja essência é a dialogicidade, a 
desalienação e a curiosidade como prática libertadora, como 
recomendou Paulo Freire (COLOMBO, 2007, p. 137). 

 

 

  Sabendo que a formação crítica e reflexiva do professor envolve não 

somente seu saber pedagógico como também suas experiências pessoais 

adquiridas ao longo da vida, julgo que essa metodologia é muito adequada para 

fazer desses professores, sujeitos transformadores da própria realidade.  

 

Descrição do processo: 

 

  Como mencionei anteriormente, as etapas 4 e 5 foram realizadas em 

conjunto, por demanda do próprio grupo.  

 

  Todas as propostas foram apresentadas separadamente pelos grupos 

e trazidas de forma didática. Expuseram as idéias através do instrumento facilitador. 

Todos os participantes foram estimulados a fazer contribuições com a sugestão dos 

colegas, ajudando a construir uma proposta final, que contemplasse os desejos e 

necessidades de todos os professores, numa construção coletiva.  

 

  Meu objetivo final não foi trabalhar com análises descritivas, mas de 

fazer um relato da concepção, construção e desenvolvimento do processo 

pedagógico realizado com os docentes. A síntese do relato do processo propõe-se a 

servir como atividade piloto de uma ação de Educação Popular em Saúde através 

de uma estratégia intersetorial. 
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CAPÍTULO 3: A ESCOLHA DOS SUJEITOS E O CAMINHO PERCORRIDO ATÉ O 

ENCONTRO COM O GRUPO 

 

"Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 

transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo 

usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de 

práticas com ela coerentes”. 

Paulo Freire 

 

3.1 A escolha do objeto 

 

  Quando iniciei o mestrado, um leque enorme de possibilidades de 

pesquisa se abriu. Cada aula, cada conversa com os colegas ou com os 

professores, parecia me direcionar para uma área de pesquisa diferente. 

 

  Na época eu tinha muita vontade de pesquisar sobre a graduação em 

medicina e suas relações com a APS, mas o contato com um projeto chamado 

Escola Ativa adiou um pouco este plano. 

 

  O Programa Escola Ativa no Estado do Paraná estava sendo 

coordenado por um grande amigo meu de infância. Em uma daquelas conversas 

informais que temos com pessoas que possuem o mesmo sonho, o mesmo ideal de 

mudar a Sociedade de alguma forma, compartilhamos algumas idéias sobre os 

projetos que estávamos executando na época. Ao me contar sobre o Projeto Escola 

Ativa e sobre as intenções de capacitar pessoas que trabalhavam com as escolas do 

campo, imediatamente me fez reportar aos encaminhamentos que recebia na 

Unidade de Saúde por parte das escolas. 

 

  A primeira dúvida que me surgiu foi o que era trabalhado nesta 

formação sobre Educação em Saúde, visto que o programa era vasto e que a idéia 

era trabalhar de forma ampla e minuciosa temas pertinentes à educação com foco 

nas escolas rurais. Tamanha foi minha surpresa quando a resposta foi: “Não 
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trabalhamos nenhum tema de saúde no programa, mas se você tiver alguma idéia...” 

Bom, nem preciso dizer que nascia aí uma nova parceria...  

 

  Bastou um encontro para o meu tema de dissertação ser escolhido. O 

primeiro passo tinha sido dado, eu precisava então escolher o local da pesquisa. 

Neste mesmo dia almocei com os coordenadores e com os participantes do módulo 

Escola Ativa no hotel onde estava sendo realizada a formação. Foi então que 

conheci a diretora de uma escola do campo em Querência do Norte. O coordenador 

do projeto já havia exposto ao grupo a minha intenção de realizar uma formação em 

saúde com alguma das escolas. Ela mostrou-se extremamente interessada e 

naquele momento me contou sobre as dificuldades que tinham em lidar com temas 

de saúde com os alunos. Além disso, enquanto me contava sobre a escola, contou 

um pouco sobre a sua história e da escola, que ficava dentro de um assentamento 

do MST. 

  

  Confesso que fiquei um pouco apreensiva em trabalhar com uma 

realidade tão diferente, mas o brilho que ela tinha no olhar ao falar da escola e a 

visão ampliada que ela tinha de educação me fascinaram, e naquele momento eu já 

me imaginava indo a Querência executar o meu projeto. 

 

  Minha tarefa agora era conversar com meu orientador sobre a escolha 

do tema de projeto e discutirmos como ele poderia contribuir com os princípios do 

SUS.  

   

  Foi então que ele sugeriu a cadeia de idéias já descrita que me levaria 

a uma ação prática de um dos princípios da Promoção da Saúde, a 

Intersetorialidade, na forma de Educação Popular em Saúde, um desafio nunca 

descrito no nosso programa de mestrado. Neste momento nós sentimos que seria 

uma enorme contribuição prática a ser replicada, se fosse bem desenhada e 

programada. Foi aí que de fato o projeto começou a tomar forma. 

 

3.2 Como me preparei 

 

Logística e escolha da equipe 
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  A primeira coisa a ser feita era programar a data da ida a Querência e 

escolher quem seriam as pessoas que me ajudariam na execução do projeto. 

A palavra afinidade tem inúmeros significados segundo o dicionário Aurélio9: 

Afinidade: 1.relação, semelhança. 2.Conformidade, identidade. 3.Coincidência de 

gosto ou de sentimentos. 4.Vínculo de parentesco em virtude de relações não 

sanguíneas. Esta pequena palavra consegue traduzir em 9 letras o que eu não 

conseguiria em 10 parágrafos o que me levou a escolher as pessoas que comigo 

estariam na execução do meu projeto. 

 

  Contei com a ajuda direta de 3 pessoas neste processo: duas colegas 

de trabalho e o meu pai, mas como ele entrou nesta história e o que isso significou 

pra mim, conto mais tarde. 

 

  Apesar de trabalhar em uma Unidade de Saúde da Prefeitura Municipal 

de Curitiba, eu não sou funcionária da Prefeitura, mas da PUC-PR. Recebo os 

alunos na Unidade e oriento o atendimento deles às pessoas da comunidade. 

Mesmo com um vínculo empregatício diferente de todos os outros funcionários da 

Unidade, sempre participei de reuniões e discussões em busca da melhoria da 

assistência à população e a equipe carinhosamente sempre recebeu minhas 

opiniões e sugestões. 

 

  Na época que iniciei a construção do projeto, duas pessoas se 

mostraram interessadas em fazer parte da execução. Uma delas era a nossa então 

autoridade sanitária10, enfermeira de formação, e a outra foi uma técnica em higiene 

dental, pedagoga de formação. Para mim, a titulação delas era a de duas queridas 

amigas que acreditaram em um projeto e que estariam comigo em um lugar distante, 

numa realidade completamente diferente, executando um projeto que elas ainda 

nem bem conheciam. Enfim, coisas que só a afinidade e a cumplicidade podem 

explicar. 

 

                                                 
9
  Aurélio Buarque Holanda Ferreira.  Dicionário da Língua Portuguesa. Ed Nova Fronteira.  1ª ed. 6ª 

impressão 1977. 
10

 Autoridade sanitária é o nome usado para a gestora, coordenadora da Unidade de saúde. 
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  O primeiro passo foi o de expor a elas o projeto e compartilhar sobre 

como eu estava imaginando executá-lo. Elas conheceram os objetivos, a 

metodologia que tínhamos escolhido para a realização do projeto e um pouco da 

realidade que iríamos encontrar: professores de uma escola do campo dentro de um 

assentamento do MST, sedentos por uma formação da prática da educação em 

saúde na escola. Neste momento outra parceria tinha se iniciado e elas aceitaram 

participar de tamanho desafio. 

 

  A data escolhida para realização das oficinas foi julho de 2010, visto 

que os meus alunos estariam de férias, bem como os alunos da escola lá em 

Querência, e os professores teriam horários livres para a formação. 

 

  Minhas colaboradoras me ajudaram a pensar em todo o material que 

precisaríamos usar, desde a caneta esferográfica até o computador. Neste momento 

eu me senti amparada, forte, encorajada. Nada mais me dava medo, nem enfrentar 

pessoas tão corajosas e com uma história de vida tão intensa.  

 

  Como constava no Termo de Consentimento, uma das formas de 

registro de todo o processo de trabalho era a filmagem das oficinas. Eu tinha 

contratado um fotógrafo e cinegrafista. A menos de uma semana da viagem, ele teve 

um imprevisto e não pôde nos acompanhar. Foi então que um dilema começava. 

Como eu rira fazer os registros? Eu não tinha uma câmera adequada nem 

conseguiria um profissional que pudesse dispor de uma semana no interior do 

Paraná sem a devida antecedência de programação. Foi aí que meu pai entrou na 

história. 

 

  Desde pequena lembro-me de meu pai com uma câmera doméstica em 

mãos registrando os eventos familiares. Ele é o “cinegrafista oficial” de toda a nossa 

família estendida. Agora afinidade é pouco para descrever o que ele se propôs a 

fazer, acho que só amor, e amor incondicional de um pai por um filho pode justificar 

tamanha doação. Ele se propôs a levar sua câmera e sua experiência de dirigir na 

estrada por muitos anos e dar sua contribuição na minha pesquisa. Pronto, minha 

equipe já estava formada.  

 



72 

 

 

Teoria 

 

  O próximo passo era pensar na minha preparação teórica. Conforme já 

relatei, a metodologia que escolhi contempla uma etapa de teorização. Como todas 

as etapas são baseadas na realidade local, ficaria difícil preparar antecipadamente a 

parte teórica, visto que o formato do trabalho seriam oficinas. 

 

  A primeira coisa que fiz foi me aprofundar um pouco mais sobre 

oficinas, sobre a forma de operacionalizá-las e de como extrair os conteúdos 

trabalhados a partir da realidade e da participação ativa de todos.  

 

  Segundo Honsberger e George (2002) a utilização de oficinas de 

trabalho facilita o processo de aprendizagem, pois envolve o participante ativamente 

na solução de problemas reais, na medida em que ativa experiências relevantes 

vivida por eles. Os participantes têm a oportunidade de acesso a novos 

conhecimentos e habilidades (trabalhados de forma sistematizada), e de discutir a 

sua aplicação integrada à sua prática cotidiana, o que enriquece muito o processo 

de trabalho. 

 

  Uma das coisas que eu estava certa em compartilhar com os 

professores era um conhecimento maior sobre concepção saúde-doença, visto que 

um dos meus pressupostos era trabalhar com uma concepção ampliada em saúde. 

Sendo assim, a primeira bibliografia escolhida para a teorização foi um texto sobre 

concepção saúde doença11, pois trazia o tema de forma didática, profunda e de fácil 

entendimento por quem poderia nunca ter lido sobre o assunto. 

 

  Outro conceito importante a ser trabalhado com eles era o de 

Promoção da Saúde e seus princípios, principalmente a Intersetorialidade, que 

naquele momento norteou todo o nosso projeto. Como a educação popular em 

saúde foi um tema que surgiu após o trabalho em campo, não foi trabalhado com o 

grupo na etapa da teorização. 

                                                 
11

 CUTOLO, L. R. A. Estilo de Pensamento em Educação Médica – Um estudo do currículo do curso 

de graduação em Medicina da UFSC. Tese de Doutorado – CED/USFC . Florianópolis, 2001. 
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  Por último, como constava na segunda etapa do processo, precisava 

esclarecer a determinação social e suas implicações na saúde. 

 

  Neste momento me deparei com alguns problemas da 

operacionalização do projeto. Se Querência do Norte fosse um município mais 

próximo de Curitiba e eu tivesse a oportunidade de realizar as oficinas com um 

período de pelo menos um mês de intervalo entre elas, teria escolhido mais textos e 

temas para teorização. O problema é que eu tinha uma semana para cumprir todas 

as etapas do processo. Neste caso eu optei por eleger, com eles, ao final da 

segunda etapa, 2 ou 3 temas a serem teorizados, e a parte da promoção da saúde 

ficaria por minha conta fazer uma explanação teórica dialogada. 

 

  Passei a ler livros e artigos sobre os temas que trabalharia com o grupo 

e construí um material a ser trabalhado na etapa da teorização. Como tenho certa 

facilidade com a oratória, optei por não construir nenhum material escrito, mas fazer 

uma explanação teórica dialogada dos conceitos, mesclando com a realidade local 

que eles me contariam no dia da oficina, explicando com exemplos que fizessem 

sentido ao grupo. 

 

  Selecionei um texto que traz conceitos sobre os determinantes da 

saúde12 e a perspectiva de trabalho da Comissão Nacional dos Determinantes. O 

texto faz um resgate histórico do tema e aborda de forma clara a operacionalização 

das propostas. Apesar de acreditar que o processo de trabalho deve ser guiado pela 

perspectiva da determinação social, o texto que traz a perspectiva de trabalho 

focada nos ‘determinantes da saúde’ foi escolhido por oferecer uma maior 

governabilidade ao grupo na operacionalização das mudanças que seriam 

propostas, pela forma com a qual a nossa sociedade se organiza. 

 

  Li também algumas coisas, confesso que de forma informal, sobre a 

história do MST, visto que esta era parte da história do grupo com o qual eu 

                                                 
12

 BUSS,PM; PELLEGRINI-FILHO, A. A saúde e seus Determinantes Sociais. PHYSIS: Rev. Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v.17(1),p.77-93, 2007 
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trabalharia. Mal eu sabia que esta breve leitura me traria idéias bem rasas do que eu 

iria encontrar. Nada, por mais que maravilhosamente escrito, traz a experiência de 

conhecer uma história através da experiência de vida. Isto eu iria aprender mais 

tarde... 

 

  Terminado o preparo da parte teórica, me senti preparada para a tarefa 

que iria executar. 

 

3.3 Minhas expectativas 

 

  Muitas expectativas rondaram minha cabeça antes da viagem. Como 

seria aquele grupo? Como seria trabalhar com pessoas que tinham lutado por uma 

Terra? O que teria de diferente uma escola do campo? O que eles trariam sobre o 

trabalho que fazem sobre educação em Saúde? Será que eu daria conta de 

tamanho desafio? Será que ao término das oficinas eu conseguiria cumprir meus 

objetivos? Será que eu conseguiria passar a segurança necessária para as pessoas 

que tinham confiado em participar da pesquisa? Será que ao final do processo traria 

a eles algum tipo de conhecimento que fizesse a escolha valer à pena? Será que as 

pessoas que tinham aceitado ajudar também se beneficiariam com a experiência? 

Eram muitos questionamentos e poucas respostas, ou nenhuma, na verdade. O fato 

é que eu me sentia responsável por tudo e por todos e não sabia se minha pequena 

experiência nos temas e na prática de oficinas daria conta de cumprir com o que eu 

tinha me proposto a fazer. 

 

  Alguns pressupostos sobre aqueles questionamentos eu já tinha. 

Certamente um grupo de professores que trabalha em uma escola dentro de um 

assentamento do MST seria diferente de um grupo de professores de uma escola do 

bairro no qual eu trabalho. Neste momento volto a citar Castilho (2005) quando ela 

coloca que quem tem um conceito ampliado de vida, de saúde, tem um conceito 

ampliado de educação. Neste caso, em minha cabeça, eu fazia o caminho inverso: o 

pouco que eu conhecia da diretora da escola já me fazia pensar que ela era 

diferenciada, que tinha um conceito ampliado de educação. Será que os conceitos 

de saúde também seriam ampliados? Eu achava que sim, mas nem imaginava o que 

eu iria lá encontrar... 
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  Neste momento o Cutolo, meu orientador, foi muito importante, pois me 

instrumentalizou teoricamente com orientações, textos e conversas informais e me 

deu a certeza de que eu seria capaz de cumprir com o projeto. Ele acreditava em 

mim, e isso foi fundamental, porque, se restava alguma insegurança, eu também 

passei a acreditar que seria capaz. 

 

3.4 A viagem 

 

  Saímos de Curitiba no domingo pela manhã, bem cedo. Meu pai ao 

volante, eu de “co-piloto”, minhas amigas atrás, um isopor com água, suco e alguns 

refrigerantes e algumas guloseimas. A música de fundo na maior parte do trajeto era 

a sertaneja, a preferida do meu pai. 

 

  Passamos o dia inteiro viajando e conversando sobre as expectativas 

que tínhamos a respeito do que iríamos vivenciar. Fizemos algumas paradas e por 

volta das 16h chegamos ao hotel. 

 

 

3.5 A chegada no hotel e a festa junina 

 

  O que não imaginávamos é que o Hotel estaria fechado! Sim, fechado!  

Resolvemos então ir até a praça central (que ficava no final da rua) e conhecer um 

pouquinho mais da cidade. Tamanha foi nossa surpresa quando encontramos 

muitas pessoas reunidas ao lado da igreja em uma grande festa junina. 

 

  Festa como as de interior mesmo, com direito a bingo, barracas de 

doces e brincadeiras, música alta, luzes e bandeirinhas. Como não conhecíamos a 

dona do Hotel, nossa única chance era que a diretora da escola, nosso contato, a 

conhecesse. 

 

  Enquanto a aguardávamos, provocávamos muita curiosidade nas 

pessoas, que embora fossem muitas, parece que sabiam exatamente a procedência 

de todas as pessoas que lá se encontravam, com a exceção de nós. 
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  Em pouco tempo encontramos nossa anfitriã na cidade e fomos 

conhecer o que seria a nossa “casa” nos próximos quatro dias. 

 

  O lugar nos pareceu simples, mas aconchegante e as poucas horas 

que ainda restavam foram utilizadas para uma conversa e combinações finais com a 

professora sobre as oficinas que se iniciariam na manhã seguinte, e para jantarmos 

em meio aos costumes de domingo à noite em uma pacata cidade do interior. 

 

  Confesso que tudo parecia pequeno perante a expectativa que eu 

estava de iniciar os trabalhos. 
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CAPÍTULO 4: PROBLEMATIZANDO E CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DE 

DOCENTES NA SAÚDE 

 

"Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música 

não começaria com partituras, notas e pautas. 

Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria 

sobre os instrumentos que fazem a música. 

Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria 

que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. 

Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas 

para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes". 

Rubem Alves 

 

4.1 Meu primeiro dia 

 

  Os trabalhos iniciaram às 8h, como combinado. Eu tinha preparado 

uma dinâmica inicial, mas a diretora da escola me pediu uns minutos para que os 

trabalhos do dia fossem iniciados com uma mística13. Eu desconhecia esse tipo de 

ritual, mas ao som de Carinhoso14 os participantes colocaram no chão, ao centro da 

sala, a foto do Chico Mendes (que dá nome à escola) rodeada de palavras: trabalho, 

formação, vida digna, organização social, prevenção, moradia, união, ética, 

qualidade ambiental, educação, coleta de lixo, alimentação, saneamento, saúde, 

esperança; conforme demonstro na figura 1: 

                                                 
13

 O presente trabalho analisa a mística na organicidade do MST enquanto pedagogia dos gestos 
com símbolos,por meio da expressão cultural, como parte da educação do campo: 
COMILO, MES, BRANDÃO, EC. EDUCAÇÃO DO CAMPO: A Mística como pedagogia dos gestos no 
MST. Revista Eletrônica de Educação. Ano III. No. 06, jan./jul. 2010. 
14

 Música da outoria de Pixinguinha e letra de Braguinha. 

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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Figura 1: Demonstração da mística inicial proposta pelo grupo sobre o trabalho que iríamos realizar. 

 

  Neste momento pude perceber o quanto o grupo com o qual iria 

trabalhar era diferenciado, o quanto eles se prepararam para nos receber e o quanto 

nós iríamos aprender com eles. Certamente isso advinha das lutas que eles já 

tinham passado pela conquista das Terras e de uma vida mais digna para toda 

aquela comunidade. Com as palavras que trouxeram, pareceu-me já terem dado 

“sinais” de que o olhar do grupo para o processo de construção que iríamos iniciar 

era a partir da determinação social. 

 

  Na seqüência uma das participantes leu uma mensagem sobre a 

necessidade de se livrar de crenças negativas para se permitir crescer e acreditar no 

próprio potencial. Pareceu-me um exercício que eles fazem todos os dias. 

 

  A diretora iniciou o trabalho nos dizendo que para eles aquela 

oportunidade era muito importante. A seguir proferiu palavras sobre ser educador 

que fiz questão de transcrever e que instantaneamente me trouxeram a certeza de 

que eu tinha muito a aprender por lá:  

 

“Ser educador é ser mais do que professor, ser mais do que professar, ser o dono 

da verdade; ser educador é entender o educando em toda a sua complexidade”. 
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  Após ouvir estas palavras “corri” meu olhar pelas paredes da sala nas 

quais estavam afixados alguns cartazes com fotos e falas de Paulo Freire sobre 

educação problematizadora, um alfabeto com exemplos de palavras ligadas à 

história do assentamento e alguns posters sobre projetos de sustentabilidade 

realizados pela escola (conforme demonstro nas figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7). Não 

restavam mais dúvidas de que aquele grupo era diferenciado. 

 

     

Figura 2: Alfabeto com exemplos de palavras    Figura 3: Cartaz colado na parede da sala 
   ligadas à história do assentamento                    de aula com palavras de Paulo Freire 
 

    

Figura 4: Poster sobre a postura da              Figura 5: Poster com palavras de Paulo 
escola a respeito da democracia               Freire a respeito da educação problematizadora 
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 Figura 6: Cartaz colado na parede da sala         Figura 7: Cartaz colado na parede da sala 

     de aula com palavras de Paulo Freire                de aula com palavras de Paulo Freire 

 

 

  Iniciamos então com uma dinâmica de apresentação, conforme 

demonstro no quadro 2. Meu intuito ao pensar na dinâmica foi de que os próprios 

colegas pudessem conhecer algo sobre os outros que ainda não soubessem, 

mesmo trabalhando juntos há bastante tempo.  

 
NOME ORIGEM DO 

NOME 
(POR QUE?) 

DESCENDÊNCIA QUAL 
CARACTERÍSTICA 
TROUXE DA 
FAMÍLIA DE 
ORIGEM? 

POR QUE 
ESCOLHEU 
MORAR AQUI 
E QUANTO 
TEMPO 
MORA? 

POR QUE 
ESCOLHEU 
SUA 
PROFISSÃO? 

      

 Quadro 2: Dinâmica de apresentação 

 

  Também seria uma forma de conhecê-los de uma maneira profunda e 

lúdica e de colocar a equipe mais próxima deles também. Creio que consegui 

cumprir o objetivo, pois foi muito interessante a interação que a dinâmica nos 

proporcionou. Ali já estavam criados os laços de afeto entre todos nós. 

 

  Feitas as combinações sobre participação, horários e intervalos, fiz 

uma pequena explanação sobre o projeto, sanei dúvidas e dei um tempo para que 

todos pudessem ler o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

pudessem assiná-lo, assim que se sentissem confortáveis em participar da 

pesquisa. Todos prontamente aceitaram participar da formação. 

 

  Quando conheci e escolhi a metodologia que iria trabalhar fiquei 

bastante preocupada em como eu iria trabalhar conceitos tão densos com um grupo 
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de docentes. Pensei que teria que ser algo muito didático, lúdico, para que não 

ficasse maçante. Foi então que optei por trabalhar com dinâmicas. 

 

  Neste momento minha colaboradora pedagoga foi fundamental. Nós 

cuidadosamente escolhemos as dinâmicas de acordo com os objetivos propostos 

para cada etapa. Na verdade, no material que tínhamos disponível, não 

encontramos nenhuma dinâmica que contemplasse a complexidade com a qual os 

temas teriam que ser trabalhados. Todas as dinâmicas foram adaptadas para o 

trabalho que iríamos realizar na escola. 

 

  A primeira dinâmica escolhida foi a da árvore. Ela me ajudaria a 

trabalhar as duas primeiras etapas do arco de Maguerez e voltaria na quinta etapa, 

no planejamento. Desenhamos em papel pardo uma grande árvore, com raízes, 

tronco e folhas e colamos no quadro negro, para que todos pudessem visualizá-la.  

 

No início da dinâmica da árvore foram realizadas três perguntas: 

 

1: O que é saúde para você?  

   Tudo o que eles escreveram foi colocado na “raiz da árvore”. As 

respostas estão contempladas no quadro 3. 

 

O que é saúde para você?  

Vida saudável 

Vida prazerosa 

Luta constante 

Ter esperança 

Perfeito desenvolvimento e ação de todas as funções do meu corpo 

É estar bem em todos os aspectos, tanto físico como psicológico 

Estar bem consigo mesmo 

Felicidade 

Ter qualidade de vida 

É estar de bem com a vida 

Disposição 

Equilíbrio 

Desejo 
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Confiança 

Querer viver 

Lutar pela vida 

Essência da alma 

Estar bem socialmente 

Liberdade 

Dignidade 

Direito respeitado 

Terra 

Alimentação 

Moradia 

Trabalho 

Educação 

Quadro 3: Respostas do grupo à pergunta o que é saúde para você? 

 

  Pude perceber com as respostas do grupo o quanto a concepção de 

saúde está diretamente relacionada com a vivência de cada pessoa, com a condição 

social em que cada um se encontra. Isso foi ilustrado com algumas palavras trazidas 

nas respostas, como: liberdade, luta, esperança, terra, dignidade, desejo, direito 

respeitado; palavras possivelmente relacionadas com as histórias de luta por Terra 

e pela busca de dignidade e direito respeitado tantas vezes desejado e buscado pelo 

grupo em momentos distintos de suas vidas. 

 

  Eu fiquei particularmente surpresa com o fato de nenhuma pessoa 

trazer como conceito de saúde a ausência de doença. Por mais que eu já esperasse 

que o grupo tivesse um conceito ampliado em tudo o que fosse discutido, não achei 

que seria unânime. Trago para o grupo a importância e relevância das respostas que 

eles deram. Se como educadores eles conceberem que ter saúde é não ter doença, 

eles colocarão em seus planos de ensino falar somente de doenças, exames, 

consultas, mas se conceberem saúde de uma forma abrangente, terão um plano de 

ensino com uma perspectiva mais ampliada, podendo também tratar de temas como 

cidadania, dignidade, conquista de terras ou quais tiverem relação com a sua 

realidade. 
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  Quando questionados sobre suas próprias respostas, colocaram muito 

a subjetividade do conceito do que é saúde. Trago algumas falas que ilustram os 

comentários do grupo:  

 

“Vale o psicológico da pessoa, porque às vezes ela tem de tudo, mas ela não está 

bem e é como se ela não tivesse nada”. 

 “Saúde e felicidade é uma coisa diferente para diferentes pessoas”.  

“A forma como as pessoas enxergam saúde e doença é diferente, depende da 

cultura, de vários fatores”.  

“Tem doença que é a própria pessoa que cria”. 

 

  Aqui creio que eles de forma simples e direta consideraram uma 

importante parcela do conceito de saúde e doença que não está contemplado em 

nenhum conceito oficial: o sonho, o desejo de cada um de nós. E cada vez mais eu 

acredito que isso é muito importante para a qualidade de vida das pessoas: 

vislumbrar a possibilidade de realizar seus desejos. É fato que existem milhares de 

conceitos sobre saúde-doença, uns focados na doença, outros com a tentativa de 

ser muito ampliados, mas todos ainda muito longe do que eu acredito ser um dos 

fatores que mais contribuem para a saúde, algo que chegue próximo ao conceito de 

felicidade. Bastante difícil explicar.  

 

  Além disso, pude perceber que algumas falas trazem um componente 

importante relacionado às expectativas que as pessoas carregam ao longo da vida, 

relacionada ao conceito que eles têm de saúde.  Como bem ilustrou Fleury-Teixeira 

(2009) em um artigo sobre o conceito da determinação social da saúde, fatores 

psicossociais como expectativas, realizações e frustrações vivenciadas pelos 

indivíduos ao longo da vida têm impacto sobre a saúde, bem como suas relações 

sociais. 

 

  Continuando a dinâmica, fiz mais duas perguntas a eles: 

2: Quais os problemas de saúde mais prevalentes na área de abrangência da 

escola? 

3: Como esses problemas interferem na educação?  
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As respostas das questões 2 e 3 foram colocadas na “raiz da árvore” juntamente 

com as respostas da primeira pergunta.  O quadro 4 esquematiza as respostas das 

questões 2 e 3. 

 

 
Quais os problemas de saúde mais 
prevalentes na área de abrangência da 
escola? 
 

Como esses problemas interferem 
na educação? 

- Falta de: saneamento básico, coleta de 
lixo, incentivo para produção orgânica, 
emprego, renda e má organização da mão 
de obra, estrutura física, ventilação na 
sala, valorização dos educadores do 
campo,encaminhamento para 
especialistas, equipe multidisciplinar 
- Demora no transporte escolar 
- Dor de cabeça, HAS, virose, visão 

Interfere bastante na qualidade de 
vida, nas atividades escolares, levando 
a doenças físicas e mentais. 

- Falta de: saneamento básico, coleta de 
lixo, espaço físico, investimento, produção 
orgânica, agricultura familiar, geração de 
renda, equipe interdisciplinar( na escola, 
para acompanhar alunos que tenham 
dificuldade). 
- Transporte precário, desvalorização da 
educação do campo 
- HAS, virose, gripe 

Interfere na aprendizagem pois os 
educandos chegam cansados, com 
fome  
Dificuldade na higiene na escola  e no 
assentamento*(falta de saneamento e 
coleta do lixo)  
Desvalorização dos educadores por 
parte do município (valorização 
financeira, da formação...sentem falta 
de uma ajuda financeira e da presença 
de uma pessoa do município nas 
formações) 

Falta de: espaço físico, banheiros 
adequados para as crianças, cozinha, sala 
de tamanho padrão, falta de equipe de 
profissionais que acompanhem o 
desenvolvimento das crianças na escola 
Colesterol, DM, HAS, verminoses, viroses 

 Espaço pequeno nas salas e com 
pouca ventilação,com o calor as 
crianças tem dor de cabeça 

- Falta de: transporte escolar, coleta de 
lixo, saneamento básico, espaço físico, 
valorização da escola do campo, cultura, 
recreação e lazer 
- HAS, depressão, virose, DM, câncer, dor 
de cabeça 

Falta de atenção, cansaço, fome e 
sono 

 
- Falta de: transporte, saneamento, espaço 
físico, cultura, lazer, valorização da escola 
do campo. 
- Déficit de atenção, DM, virose, HAS, 
depressão, visão 

Sono, fome, cansaço, falta de 
concentração 

- Falta de: coleta do lixo, água tratada, 
transporte escolar, espaço cultural, 
terceira idade, jovens e artes. 
- HAS, virose, depressão, DM, câncer, 
renal. 

Cansaço, falta de atenção, dor de 
cabeça, dor de barriga, dor de 
estômago 

Falta de: transporte escolar, água tratada, 
coleta de lixo, cultura e lazer 
Virose, DM, HAS, depressão, problema 
renal e dor muscular 

Cansaço, fome, sono, falta de atenção, 
dor de cabeça e dor de barriga 

Falta de: moradia digna, água tratada, 
saneamento básico 

Falta de atenção, falta de incentivo e 
cansaço 

Problemas respiratórios, falta de um 
ambiente preparado para a prática de 
exercícios físicos e falta de uma 

A má alimentação pode prejudicar o 
aprendizado dos alunos 
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alimentação rica. 

Falta de: alimentação, saneamento, 
diarréia 
Viroses, gripe, dor de cabeça 

Educandos não conseguem 
desenvolver um bom trabalho 

Verminoses, diarréia, gripe, vômito, tosse 
alérgica, viroses 

Influenciam diretamente no 
aprendizado do educando, pois se 
vem pra escola doente não consegue 
ter rendimento nas atividades 
escolares e se falta muito também fica 
prejudicado. 

Diarréia, verminose, vômito, febre, fome, 
dor de cabeça 
Falta de: Saneamento, alimentação, 
higiene pessoal. 

Influencia o aprendizado pq o 
educando que vem doente não terá 
bom desenvolvimento, se piorar os 
sintomas não temos veículo para 
conduzi-lo até a cidade. 

Sedentarismo, HAS, DM, suspensão de 
poeira, problemas alérgicos e respiratórios 

Falta de atenção, desânimo e pouca 
comunicação. 

 
Falta de saneamento, coleta de lixo, meio 
ambiente e transporte, nutricionista 
Depressão, gripe, HAS, DM, déficit de 
aprendizagem, verminose, dor de cabeça, 
visão e desnutrição. 

 
Se a família do educando não está 
bem, o rendimento do aluno também 
não vai ser bom 

Desnutrição, falta de nutricionista, 
problemas respiratórios, grande uso de 
agrotóxicos, muita poeira, falta de 
estrutura física 

Se a criança apresenta desnutrição é 
bem provável que não terá um bom 
desenvolvimento na escola. Apresenta 
cansaço, dor de cabeça, fome e até 
mesmo sono. Em relação ao 
agrotóxico, a escola trabalha 
conscientização, mas infelizmente 
ainda há alguns que persistem no uso. 

Rinite alérgica, poeira, resfriado, fumaça, 
levantar cedo, desnutrição pela má 
alimentação, frio 

Criança falta na escola, sai muito cedo 
de casa, não se alimenta direito, 
permanece muito tempo no ônibus ou 
no barco, já chega cansada na escola. 

Aquecimento global, câncer de pele, 
poeira, bronquite, dificuldade de respirar 

Falta muito, sai cedo de casa pela 
manhã, faz frio, chove, tem que ter 
todo o cuidado para que essa criança 
não seja prejudicada no processo de 
aprendizagem. 

Intoxicação, utilização inadequada de 
produtos químicos na lavoura, o não 
recolhimento das embalagens de 
agrotóxicos 
 

Dores de cabeça, problema 
respiratório, a criança fica doente e 
falta na escola. 

     Quadro 4: Respostas das questões 2 e 3  

 

 

  Com estas questões cumprimos a primeira etapa do arco de Maguerez: 

o recorte da realidade. 

 

  De todas as respostas, somente duas pessoas trouxeram apenas 

problemas clínicos como alergia, resfriado, verminose, diarréia, hipertensão e 

diabetes como problemas de saúde prevalentes na área de abrangência da escola. 

A grande maioria dos professores trouxe problemas como: falta de saneamento 

básico, coleta de lixo inadequada, falta de incentivo à produção orgânica, falta de 

emprego e renda, estrutura física inadequada na escola, ventilação insuficiente nas 
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salas de aula, falta de valorização do professores do campo, demora no transporte 

escolar, bem como dificuldade de encaminhamento dos casos necessários a 

especialistas focais, além de não ter suporte de uma equipe multidisciplinar para dar 

o apoio necessário à escola. 

 

  Aqui mais uma vez pareceu-me que o conceito que eles têm de saúde, 

de educação, é o conceito ampliado. De uma maneira geral, fizeram uma ligação 

dos problemas de saúde mais relevantes da sua comunidade com o tipo de vida que 

levam, com as características de sua população. 

 

  Pude perceber que o grupo caracteriza problemas de habitação, 

transporte, acesso a bens fundamentais, a um trabalho justamente remunerado e 

valorizado, como questões de saúde. Isso é o que Fleury-Teixeira (2009) chama de 

determinação física ou ambiental da saúde, ou seja, condições essencialmente 

determinadas pela posição social dos indivíduos, que muitas vezes os sujeitos não 

têm possibilidade de controlar e que podem implicar em uma série de riscos para a 

sua saúde. 

 

  As respostas revelaram a importância da escolha da determinação 

social como um dos temas da teorização. Certamente, nas etapas finais, 

precisaríamos de respostas amplas, para problemas tão complexos. A meu ver só o 

‘pensar saúde’ a partir da perspectiva da determinação social poderia se aproximar 

das respostas que o grupo sinalizava procurar. 

 

  Com relação ao questionamento sobre como os problemas de saúde 

influenciavam na educação, mais uma vez as causas essencialmente clínicas não 

fizeram parte da maioria das respostas. Os educadores trouxeram como problemas 

enfrentados a dificuldade de aprendizagem por cansaço (por ficarem muitas horas 

em um transporte inadequado), fome e falta de higiene (colocada como falta de 

saneamento e coleta de lixo, e não higiene pessoal), como também a falta de 

estrutura física da escola, problemas essencialmente relacionados com a 

vulnerabilidade social. 
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  Outro problema trazido foi a falta de valorização do professores do 

campo tanto na formação quanto financeira, além da participação de pessoas da 

escola nas formações. Aqui cabe explicar que nas formações existentes no 

Programa Escola Ativa, por exemplo, cada município pode ter um representante, 

que normalmente é nomeado pelo secretário de educação, para que consiga 

abranger um número maior de municípios. Estes representantes são em quase sua 

totalidade gestores e não educadores, os quais ficam responsáveis por transmitir as 

informações a todas as escolas do município. Segundo os professores há uma 

dificuldade bastante grande na transmissão dessas informações. 

 

  Vale ressaltar duas respostas que apareceram que entendi como 

bastante significativas, que dizem respeito à dificuldade no ensino por diminuição da 

qualidade de vida das crianças (causada pelos problemas mencionados 

anteriormente) levando a doenças tanto físicas quanto mentais, e o fato de que 

problemas familiares podem diminuir o rendimento dos alunos na escola. Fica claro 

que as questões de saúde trazidas pelo grupo são bastante abrangentes e muito 

distantes da ‘ausência de doenças’ e de ‘comportamentos sugeridos como 

saudáveis’ tão ensinada na maioria das escolas brasileiras. 

 

  Há uma certa angústia trazida pelo grupo na leitura das respostas, 

porque eles entendem não ter controle sobre os problemas que enfrentam. No 

entendimento deles, tudo o que eles imaginam poder ser feito para minimizar as 

dificuldades é feito, mas “não poder fazer nada” é frustrante. Várias falas surgiram a 

respeito de não caber ao grupo efetuar as mudanças para diminuir os problemas. 

Ponderei que estas questões seriam abordadas nas etapas posteriores. 

 

  Pude perceber, durante a leitura das respostas, que a maioria dos 

professores sentia-se discriminada quando comparada com outras escolas da 

cidade. Eles comentaram que há uma diferença no investimento por parte do 

município e uma diferente concepção sobre educação nas diferentes escolas. 

 

   Trouxeram como exemplo um fato ocorrido quando o MEC foi fazer 

uma pesquisa no município, antes da implantação do programa Escola Ativa. 

Comentaram que inicialmente a escola não tinha sido convidada a participar, os 
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gestores municipais chamaram uma pessoa do setor de educação e um 

representante da associação de pais e mestres (APM). O representante da escola 

só foi convidado por exigência do MEC, segundo eles.  

 

  Trago a fala de um dos professores para ilustrar a sensação de 

discriminação sentida por eles: 

 

“A nossa escola tem conselho escolar, tem APM, projeto de formação desde 2003. A 

escola tem bastante avanços e tem buscado com isso bastante parceria. 

Infelizmente essas parcerias que a escola consegue trazer o município reconhece 

muito pouco. Então a gente percebe assim ó: que não é uma rejeição de repente 

com a companheira Maria15, com a educadora Maria, mas com a proposta e o meio 

em que ela vive, que ela participa. Isso é muito doído, porque na verdade é o 

campo, é a agricultura que coloca o pão e a alimentação em cima da mesa.” 

“Isso tem a ver com preconceito, se não é preconceito, é raiva, e raiva de que?” 

 

  O grupo manifesta um descontentamento na diferença do tratamento 

que recebem do município em relação a outras escolas, que é refletido inclusive na 

infra-estrutura. Segundo eles, têm somente duas salas padrão e um déficit grande 

se comparados a escolas com um número ainda menor de alunos. Além disso, o 

fato deles terem alunos provenientes de diferentes lugares como ribeirinhos, ilhados, 

assentados e acampados já caracteriza para eles uma exclusão. Eles sugerem que 

sua postura contra-hegemônica de educação pode contribuir também para essa 

distinção. Mesmo assim, mostram-se um grupo com muita autonomia e uma postura 

muito firme na defesa daquilo que acreditam para a educação das suas crianças. 

 

  Por fim, coloco aqui uma impressão pessoal que não poderia deixar de 

registrar: creio que a maioria deles iria colocar como problemas de saúde questões 

como saneamento e transporte inadequados, mas pareceu-me que o início da leitura 

de algumas respostas antes da entrega de todos os papéis pode ter influenciado 

algumas pessoas a ampliarem suas respostas. 

 

                                                 
15

 O nome citado foi modificado para preservação do sigilo, garantido ao grupo. 
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  Assim encerramos as atividades no período da manhã. A figura 8 traz 

uma síntese do trabalho realizado nesta primeira etapa. 

 

Figura 8: Síntese da primeira etapa. 

 

 

  A cada intervalo éramos aguardados com uma mesa farta e 

carinhosamente preparada pelas cozinheiras. Eles também tinham se preparado 

para a nossa chegada. Apesar de não terem um refeitório adequado, o grupo 

mostrou que tem criatividade e capacidade para lidar com situações adversas. 

Juntaram as carteiras dos alunos em uma sala de aula e transformaram em um 

refeitório, conforme pode ser visto na figura 9: 

 

Mística proposta pelo grupo 

Dinâmica de apresentação 

Exposição do projeto e 
assinatura do TCLE 

Etapa 1: Dinâmica da árvore 

Norteadas por três perguntas: 

1. O que é saúde para você? 

2. Quais os problemas de 
saúde mais prevalentes na 

área de abrangência da escola? 

3. Como esses problemas 
interferem na educação? 
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Figura 9: Refeitório adaptado para os intervalos das oficinas 
 

 

   Quando retornamos no período da tarde, continuamos com a dinâmica 

da árvore. Neste momento nossa meta era avançar para a segunda etapa do arco 

de Maguerez: eleger os pontos chave, os determinantes maiores do problema e 

eleger com critérios os aspectos que seriam estudados na etapa seguinte. 

 

  Sugeri então que escrevêssemos no tronco da árvore quais seriam os 

determinantes maiores do problema como: político, econômico, ético, filosófico, 

enfim, os setores da sociedade que estariam envolvidos com os problemas que eles 

tinham elegido. 

 

  As palavras que apareceram foram as seguintes: saneamento básico, 

meio ambiente, assistência social, agricultura, habitação,coleta de lixo (reciclagem), 

transporte, saúde, educação, espaço físico (prefeitura),vigilância sanitária, cultura, 

coleta dos frascos de agrotóxicos (cooperativa). 

 

  Com estas palavras que o grupo trouxe, tive a impressão de que eles 

tinham uma boa visão da amplitude e complexidade dos problemas de saúde da 

comunidade e do quanto estavam interligados não somente com a educação como 

também com outros setores.  

 

  A figura 10 demonstra a dinâmica da árvore contemplando as etapas 1 

e 2 do arco de maguerez. 
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Figura 10: Foto representativa da dinâmica da árvore com o cumprimento das etapas 2 e 3 de 

Maguerez 

 

  Resolvemos então sistematizar as informações para tornar mais fácil a 

eleição de problemas. Ilustro nas figuras 11 e 12 a síntese feita sobre os temas 

levantados pelo grupo. 
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Figura 11: Sistematização dos problemas de                 Figura 12: Sistematização dos problemas 
 saúde mais prevalentes na área de                             de saúde que interferem diretamente 
          abrangência da escola                                                      na educação 

 
 
  Dividi a turma em 4 grupos e solicitei que dentre todos os problemas 

que tinham sido trazidos, cada grupo escolhesse apenas um. Eu imaginei que seria 

uma tarefa difícil, visto que estavam ansiosos e sedentos em debater todos os 

temas.  

  

  No retorno para o grande grupo, antes que fossem trazidos os 

resultados, pedi para que eles compartilhassem com os demais, com uma palavra, o 

que tinha significado aquela discussão, o que cada um tinha sentido. O quadro 5 

ilustra o que eles trouxeram: 

 

O que significou para você discutir os problemas eleitos com o grupo? 

Gratificante  

Compreensão 

Importante 

Responsabilidade  

Essencial  

Justificativa 

Fundamental 

Desafio 

Diálogo  

Comprometimento 

Valorização 

Angústia 

Conflitante 
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Desabafo 

Enriquecedor 

Crítico 

Quadro 5: Retorno do grupo sobre o que significou a discussão sobre os problemas 
 

 

  A idéia era perceber que tipo de sentimento a escolha de apenas um 

tema tinha trazido para cada um deles. A escolha das palavras me fez pensar como 

eles são um grupo heterogêneo e o quanto se complementam. 

 

  Vou destacar algumas falas que ilustram o envolvimento e 

comprometimento do grupo com a proposta de trabalho. A primeira palavra trazida 

foi “gratificante”. Quando solicito uma breve explicação sobre a escolha da palavra, 

obtenho a seguinte resposta: 

 

“[...] Porque ao mesmo tempo que você vê que tem várias dificuldades que a gente 

tem que estar traçando enquanto educador, é gratificante esse momento de você 

parar, de você discutir e todos do grupo pensarem na mesma linha [...] Parar para 

discutir além da aparência, a essência, ainda é pouco discutido entre nós. A gente 

percebe que hoje a gente está discutindo de nós, da nossa vida, do nosso município, 

do nosso assentamento, o que nos envolve, o que precisa ser melhorado, quais são 

as prioridades, então é gratificante, porque querendo ou não a gente está traçando 

um novo perfil de mundo a partir da onde, da nossa realidade. É aqui que eu estou, 

aqui que eu estou morando, aqui que eu estou trabalhando, aqui que eu tenho que 

fazer a diferença. Como? De repente nem tudo eu vou conseguir sanar, conseguir 

resolver, mas eu vou conseguir levantar a questão, colocar em debate e a gente vai 

buscar solução. E é gratificante quando um grupo pensa assim, quando interage 

assim!” 

 

  Pude perceber com essa fala o quanto a visão do grupo é abrangente, 

transmite o quanto eles acreditam que a educação deve ser construída com os 

sujeitos envolvidos e que as soluções para os problemas não estão prontas, mas 

que um grupo comprometido pode fazer a diferença. 
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  Outra palavra que desejo destacar é a “valorização”, porque traz dois 

sentidos, um deles de se sentirem valorizados por estarem discutindo isso em 

conjunto, outro por valorizarem primeiramente o educando, seu objetivo maior. 

 

“[...] Porque nós juntamos, a gente tinha uma idéia, depois apareceu duas, três, 

quatro e foi importante que a gente valorizou primeiro o educando, depois a gente.” 

 

  A palavra “angústia” não apareceu no sentido de se sentirem 

angustiados por terem que escolher apenas um dos temas, mas em relação ao que 

sentem com relação ao que os educandos passam para chegar até a escola. Já a 

palavra “conflitante” surgiu como a dificuldade em eleger prioridades, como segue: 

 

“Nós temos quatro itens. A gente pensa primeiro nos educandos. Só que não tem 

como a gente pensar nos educandos sem pensar na gente, porque a gente tá ali, 

junto. Então porque conflitante? Porque tem o conflito, qual a gente vai priorizar? 

Que se enquadre a eles, à gente e ao grupo todo, né? A comunidade no geral...” 

 

  Neste momento foi possível perceber o quanto eles sentem-se 

realmente parte dessa comunidade e a seriedade com que estavam lidando com as 

escolhas. 

 

  Por fim destaco a palavra desabafo, pelo sentido amplo que foi 

colocada: 

 

“Apesar dos pontos citados ali, é como se tivesse assim, pedindo socorro, de alerta 

né, para que pudesse ajudar o mais rápido possível os nossos alunos, 

principalmente na parte da estrutura, a forma de como eles estão vivendo, que não 

está certo.” 

 

  Julguei importante o questionamento trazido pela professora sobre o 

modo de vida da comunidade e o quanto a injustiça social pode influenciar tanto na 

saúde como na educação. Essa percepção ajudaria a nortear todo nosso trabalho a 

partir dali. 
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  A seguir trago de forma sistematizada qual foi a escolha dos grupos e 

que critérios usaram: 

 

Grupo 1: Equipe multiprofissional 

Critério da escolha: impotência 

 

  O grupo coloca a dificuldade de lidar com algumas demandas que 

fogem do que é possível realizar dentro da escola por eles, julgam que a equipe 

multidisciplinar poderia ajudá-los nesse processo. 

 

“[...] A princípio a gente estava pensando na valorização dos educadores, investir na 

educação continuada, porque daí a gente tem o conhecimento, uma bagagem a 

mais para estar auxiliando, mas mesmo assim os profissionais da educação 

sozinhos não têm condições, têm que trabalhar juntos com essa equipe pra poder 

conseguir uma qualidade melhor.” 

.  

Grupo 2: Estrutura física 

Critério: urgência 

 

  Os participantes referem que a escola tem uma infra-estrutura precária 

e que consideram uma necessidade urgente mudar essa realidade, para a melhoria 

das condições de ensino. 

 

Grupo 3: Equipe multidisciplinar  

Critério: Necessidade 

 

  A necessidade da equipe multidisciplinar foi trazida pele necessidade 

de atender a especificidades da comunidade com relação a dificuldades que os 

educandos passam, por exemplo, a demora para chegar na escola, a má 

alimentação antes da aula, a má ventilação nas salas de aula, que segundo eles são 

fatores que interferem diretamente na educação. Trago duas falas que ilustram o 

que de fato eles esperam de uma equipe multidisciplinar: 
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“Tem a questão da alimentação, do transporte, do espaço físico. Dentro da equipe 

multidisciplinar a gente achou assim que essas questões  não é que vão estar sendo 

solucionadas, mas elas vão estar sendo averiguadas pela equipe multidisciplinar. 

Um exemplo: se a criança sai de casa cedo sem alimentação ela também não vai 

conseguir ter um desenvolvimento bom na escola. Quem vai ser aquela pessoa que 

vai dar o laudo daquela criança, do porquê? Será que é alimentação, que essa 

criança não está conseguindo desenvolver? Será que é por isso? Será que é o 

transporte? Que ela está saindo muito cedo de casa, a linha é muito longa ou será 

que é o espaço? Será que é o ambiente em que ela se encontra? [...] Que espaço 

essa criança tem? Então dentro da equipe multidisciplinar essa pedagoga ou 

psicóloga, nutricionista, fono, pode estar dando um laudo. Essa criança não está 

aprendendo por que? Será um déficit de atenção? Será que é um distúrbio ou será 

que é o meio em que ela vive? Ou será que é o que ela está passando?” 

 

  Em resposta a esta fala, uma outra professora faz a seguinte 

colocação: 

 

“Até fazer esse diagnóstico e fazer esse trabalho interno na escola a coordenação 

consegue fazer, porque quem faz a sondagem é a equipe da escola. A escola já tem 

uma equipe de coordenação que faz esse trabalho interno. Essa equipe 

multidisciplinar seria o caso de estar vendo a questão do déficit de aprendizagem. O 

porquê a criança não aprende, quais são os transtornos que tem, quais as doenças 

que tem, se é neuro, encaminha para o neuro, enfim, os procedimentos diante dos 

especialistas. E essa questão não sei se está bem compreendida porque a equipe 

multidisciplinar é uma equipe que atende todas as escolas, não seria uma equipe só 

da escola, seria do município, e essa equipe do município nem sempre tem 

condições de estar fazendo essa leitura que nós estamos fazendo aqui agora. 

Porque nós estamos aqui todos os dias, nós convivemos com esses educandos, nós 

convivemos com essa comunidade. Então a gente sabe diagnosticar no meu pondo 

de vista. Quando o aluno vem e chega na escola com sono ou ele chega aqui na 

escola cansado, a gente sabe porque ele chegou com sono. A gente sabe porque 

ele está dormindo em sala de aula. A gente sabe o horário que o ônibus sai de casa 

e o horário que chega aqui na escola. Quando o educando fala que está com dor de 

barriga, sabe que você leva ali na unidade de saúde, ali no posto como a gente fala 
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e chega lá e a criança acaba não tendo nada. Às vezes a coordenação pergunta: 

Você tomou café da manhã?O educando fala não, não deu tempo ou eu não estava 

com fome. Tinha comida em casa? Às vezes até tinha, mas ele não comeu porque 

não estava com fome. Então essa leitura de mundo da escola é feita pela 

coordenação, pela escola. Eu acho que a dificuldade maior nesse caso seria a 

questão da aprendizagem mesmo.” 

 

  O grupo trouxe novamente importantes questionamentos sobre o 

quanto os problemas relacionados à saúde e educação têm uma relação com o 

contexto em que a pessoa vive. A dificuldade de acesso a atendimento médico e 

encaminhamento para outras especialidades foram problemas que apareceram. 

Além disso, o grupo trouxe uma preocupação importante se uma equipe 

multidisciplinar conseguiria fazer uma ‘leitura adequada’ da situação de cada aluno. 

Este é um questionamento importante a ser feito sobre todo o processo de trabalho 

dos profissionais da saúde. 

 

  Quando questionados, eles comentaram que não existe nenhuma 

parceria entre a saúde e a educação, mesmo tendo uma Unidade de Saúde no 

mesmo terreno da escola no assentamento. Expliquei que não há a necessidade de 

uma equipe de saúde exclusivamente para cada escola e que a equipe 

multiprofissional de saúde deve estar vinculada ao o município em termos de 

contratação, e não com a escola. A ligação com a escola é somente na parceria, no 

trabalho. Coloquei para o grupo que, a meu ver, uma forma de viabilizar esta equipe 

contribuindo com a escola seria através de uma parceria com a Unidade de Saúde 

responsável pela área de abrangência da escola, através de um núcleo de apoio à 

Saúde da Família (NASF16). 

 

Grupo 4: Estrutura física 

Critério: Urgência 

 

                                                 
16

 O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, para atuarem em conjunto com os profissionais das Equipes Saúde da Família, 
compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das Equipes de SF no qual 
o NASF está cadastrado 
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“Muitos dos problemas de saúde (sintomas) que as crianças apresentam são por 

causa da estrutura física. Ex: sono porque a sala não tem boa ventilação.” 

 

  Como houve um “empate” entre dois temas e eu tinha imaginado 

trabalhar com quatro grupos devido ao número de pessoas, poderia trabalhar com 

quatro temas. Ofereci ao grupo que votassem juntos no terceiro tema que 

trabalharíamos. Rapidamente o transporte precário na região foi escolhido. Restava 

um tema.  

   

  Neste momento percebi que eles não elegeriam educação em saúde 

ou suas dificuldades na prática como um problema, visto que tinham tantos 

problemas estruturais que eles julgavam mais urgentes. Optei por incluir este tema 

na discussão, para que continuássemos focando nossa formação em educação em 

saúde e nos problemas relacionados ao tema, mas pude perceber a forte influência 

da determinação social nos problemas enfrentados pelo grupo. A proposta era 

conciliar o enfrentamento de problemas tão relevantes e que traziam tanta angústia 

aos participantes. A decisão de incluir a educação em saúde como tema só foi 

revelada ao grupo depois da etapa da teorização. 

 

  Solicitei então para que novamente se dividissem em 3 grupos e 

iniciassem a aprofundar cada tema. Sugeri que trabalhassem as seguintes questões 

sobre os problemas escolhidos: 

 

1. Problema 

2. Causas do problema / determinantes 

3. Hipóteses de solução  

4. Como fazer? 

 

  Era uma forma de fazer com que pensassem não somente no 

problema, mas que tivessem uma visão crítica sobre as causas do problema 

naquela realidade e também no que eles poderiam contribuir para possíveis 

soluções. 
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  O quadro 6 demonstra os resultados da discussão: 

 

 

 Problemas Causas do 
problema/ 
determinantes 

Hipóteses de 
solução 

Como fazer? 

Grupo 1 Falta de uma 
Equipe 
multiprofissional 
 

“Uma equipe 
que irá ajudar a 
solucionar os 
problemas 
detectados pela 
escola, onde 
também irá 
ajudar a equipe 
pedagógica da 
escola a 
encaminhar o 
educando e 
também a 
orientação 
pedagógica na 
escola.” 
 

“Criar essa 
equipe junto ao 
município.” 

“Negociar com a 
Prefeitura por 
meio da classe, 
ou seja, todos 
os educadores 
municipais, 
inclusive 
promovendo 
sensibilizações.” 

Grupo 2 Falta de 
estrutura física 
adequada 
“(banheiros, 
cozinha, salas 
de aula, sala 
dos 
professores, 
quadra 
esportiva, sala 
de informática e 
laboratório, 
dispensa e 
refeitório).” 

“Porque não há 
investimento por 
parte do órgão 
mantenedor.” 

“Todos os anos 
são 
encaminhadas 
reivindicações.” 
 

“Por meio de 
blog, e-mail, 
ofícios, carta e 
solicitações.” 

Grupo 3 Falta de 
transporte 
adequado. 
“Falta de 
ônibus 
adequado para 
educação 
infantil, para 
educadores e 
com condições 
de segurança. 
Faltam estradas 
conservadas e  
motoristas 
preparados. Os 
alunos chegam 
atrasados.” 

“Ônibus 
insuficiente, 
itinerário longo, 
más condições 
das estradas por 
falta de 
manutenção, 
falta de cursos 
de transporte 
escolar e de 
concurso para 
contratação.” 

“Adquirir 
ônibus com 
melhores 
condições e 
projetos 
parceiros 
através da 
Prefeitura.” 

“Através de 
negociação, 
ofícios.” 

Quadro 6: Sistematização da discussão sobre os temas eleitos pelos grupos 
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  Questiono o grupo 1 se eles já pensaram ou investigaram o motivo pelo 

qual não existe a equipe multiprofissional. Responderam que já enviaram vários 

ofícios para a Prefeitura e a explicação dada é a falta de verba para contratação. 

Colocam como problema a forma com que é feita a gestão, eleição de prioridades. 

No entendimento do grupo não é por falta de entendimento dos gestores sobre as 

necessidades de educação, mas sim falta de vontade política. 

 

  O Grupo 2, quando menciona que são feitas várias reivindicações 

todos os anos, acrescenta que a escola tem uma associação de pais e mestres bem 

atuante, que ajuda bastante no processo de enfrentamento dos problemas. 

 

  Parabenizo os participantes pelo primeiro dia de atividades, pelo 

comprometimento do grupo e coloco que essa pequena discussão foi só o começo 

de uma série de proposições que seriam feitas sobre os temas levantados. Esta 

pequena dinâmica serviu para que os professores entrassem em contato com os 

temas escolhidos e tivessem uma primeira oportunidade de debater com os 

parceiros sobre as dificuldades enfrentadas. 

 

  Decidimos em grupo como seria a parte da teorização. Ficaríamos com 

2 leituras obrigatórias e eles poderiam acessar qualquer tipo de texto que quisessem 

sobre a relação entre saúde e educação, ficaria a critério deles. O fato é que 

infelizmente o grupo não teria tanta oportunidade de escolha, visto que não tem 

acesso à internet na escola. Alguns se propuseram a realizar uma pesquisa em casa 

e compartilhar com o grupo. 

 

   As leituras por mim escolhidas foram para introduzir o conceito 

ampliado de saúde e um conhecimento maior sobre a influência dos determinantes 

sociais na saúde. 

 

  No dia seguinte eles ficariam disponíveis para ler e discutir os textos 

em conjunto e nós iríamos conhecer a história e algumas casas no assentamento, 

guiados por uma das professoras. 
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  Sugeri que pensassem sobre o que a reflexão que traz o texto poderia 

nos ajudar nos questionamentos que apareceram. Recomendei registros com 

anotações individuais ou em grupo a respeito da discussão. 

 

  Assim terminou nosso primeiro dia de atividades. A figura 13 traz uma 

síntese do trabalho realizado nesta segunda etapa. 

 

Figura 13: Síntese da primeira etapa. 

 

 

4.2 O retorno para a cidade 

 

  Tive uma ótima impressão do primeiro dia de trabalhos. Fiquei feliz que 

tudo tenha corrido bem e dentro do programado. O grupo era bastante 

comprometido e participou de forma ativa em todas as etapas do trabalho. Para mim 

foi um grande desafio, coordenar atividades com um grupo tão crítico e sedento de 
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mudanças. Nessa hora tive a sensação de que seria difícil, mas muito prazeroso 

trabalhar com uma realidade tão diferente da que eu estava habituada. 

 

  Na volta para a cidade conversei bastante com “minha equipe”. Eles 

demonstraram estar muito satisfeitos com os resultados do primeiro dia de trabalho.  

Jantamos no hotel e fomos descansar após um longo dia de trabalho. 

 

  Antes de viajar eu imaginei preparar os últimos detalhes das atividades 

do dia seguinte à noite, mas como o segundo dia estava programado para visitas na 

cidade e no Assentamento, reservei a primeira noite para descansar e para pensar 

em tudo o que tinha acontecido.   

 

 

4.3 Meu segundo dia 

 

  Enquanto o grupo estava reunido na escola para discutir os textos, eu e 

minha equipe fomos fazer um passeio na cidade, registrar algumas imagens e fazer 

uma visita na Prefeitura.  

 

  Antes de iniciarmos as visitas no assentamento passamos na escola 

para pegar a nossa “guia”, tamanha foi minha satisfação quando encontrei o grupo 

lendo os textos e debatendo, fazendo reflexões. Já não restavam mais dúvidas 

sobre o comprometimento e a qualidade daquele grupo. 

 

  No período da tarde fomos conhecer algumas casas no assentamento, 

ver como produzem leite, conhecemos a horta em formato de mandala (um projeto 

do ministério da agricultura) e conversamos com alguns moradores sobre as 

dificuldades que enfrentaram para conseguir a Terra e sobre as expectativas que 

têm sobre o futuro do Assentamento e das pessoas que lá vivem. 

 

  Pudemos perceber que todos são muito “empoderados”, conhecem 

bem a história do assentamento e sentem-se orgulhosos pelas suas lutas e 

conquistas. Foi bastante comum encontrar quadros nas paredes com fotos 

representando as passeatas, os acampamentos, as reivindicações, enfim, suas 
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histórias de lutas pela Terra. É importante dizer que hoje suas lutas não se resumem 

à busca por Terra, mas por uma vida melhor, com qualidade. De uma maneira geral 

os discursos das pessoas são a favor de uma vida mais digna e com menos 

desigualdade. Eles lutam contra a injustiça social e isto ficou claro nos seus 

discursos.  

 

  Foi nítido perceber que grande parte das pessoas que conversamos 

ainda sente-se injustiçada por falta de acesso a vários serviços como transporte, 

saneamento, comunicação, coleta de lixo, incentivo à produção orgânica e agrícola 

de uma maneira geral, dentre outras coisas. Ponderam que o assentamento recebe 

muito menos investimento que outras regiões do município. Essas questões 

nortearam boa parte das nossas conversas, mas tive a impressão que o orgulho que 

eles têm pelas conquistas foi o que teve maior dimensão. 

 

  Fomos também a Porto Natal, um lugar lindo que nos trouxe uma bela 

visão do Rio Paraná. Foi uma tarde muito agradável, culturalmente muito rica, da 

qual jamais nos esqueceremos. Foi uma lição de vida para todos nós, conhecer 

pessoas tão batalhadoras e com uma história de vida tão interessante. As figuras de 

14 a 22 ilustram nosso passeio pelo assentamento. 

 

 

   

Figura14: Foto de uma visita a uma das casas           Figura15: Foto ilustrativa de visitas no 

                no assentamento                                                assentamento 



104 

 

 

              

Figura16:foto panorâmica de um dos                       Figura 17: quadro de fotos representativas das 

assentamentos quando foi conquistado                    conquistas por Terra 

   

Figura 18: horta em formato de mandala                      Figura 19:Foto ilustrativa da explicação   

                                                                                          sobre a produção de leite 

   

Figura 20: Foto da estrada                                    Figura 21: Porto Natal, rio Paraná. 
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Figura 22: Por do sol visto de uma das casas no assentamento 

 

 

 

 

 
4.4 Meu terceiro dia 

 
 
  O dia iniciou novamente com uma mística realizada pelos professores. 

Com uma música de fundo foi lido o poema Escola é, de Paulo Freire, que eu tomei 

a liberdade de transcrever no início dessa dissertação. Em seguida cantaram em 

‘capela17’ o Hino do MST. Foi um momento de muita profundidade  e emoção pois 

pudemos, na prática, perceber o quanto para eles é importante manter viva a história 

da luta pela Terra. 

 

  As figuras 23 e 24 demonstram a mística e o grupo entoando o hino do 

MST. 

 

 

                                                 
17

 Expressão de origem italiana que designa a música vocal sem acompanhamento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
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Figura 23: foto ilustrativa da mística            Figura 24: foto ilustrativa dos participantes entoando o              
 realizada pelos participantes                                                     hino do MST 
 

 

  Para iniciar os trabalhos do dia propus a dinâmica da torre (conforme 

demonstro nas figuras 25 e 26), que consiste em construir uma torre com palitos de 

sorvete. O grande grupo foi dividido em pequenos grupos de 3 ou 4 pessoas. Um 

seria o executor, outro o coordenador e os outros dois seriam observadores, e 

poderiam observar tanto o seu grupo, quanto os outros, mas não poderiam falar 

nada. Somente o executor poderia manusear os palitos. A orientação para 

construção era dada pelo coordenador, que em hipótese nenhuma poderia encostar 

nos palitos. Após terminada a tarefa, mudariam os papéis e o próximo executor faria 

a tarefa de olhos vendados. 

  

  Questionei o grupo sobre a tarefa. A seguir trago algumas 

considerações do grupo: 

 

 “ quando fui coordenadora deu vontade de colocar a mão, fazer...”  

“... o difícil foi passar a idéia sem mexer, sem mostrar, não tinha desenho, não tinha 

nada... o meu jeito de ver não é o mesmo de quem tá fazendo...” 

 “ ...pra quem estava vendado, era um desafio, um obstáculo a enfrentar...” 

 “... eu vendado senti a necessidade de conhecer o espaço que eu iria usar.”  
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“eu quando estava vendada tive muita confiança no meu coordenador. Bate com a 

mensagem do dia. Se a gente transferir para a escola dá muito certo. Um dia a 

gente coordena, outro executa, outra hora a gente está totalmente sem horizonte, 

precisando de uma luz, a gente depende totalmente do grupo... isso é muito forte...” 

 

   

Figura 25: Foto ilustrando o grupo realizando          Figura 26: Foto ilustrativa da torre feita       
             a dinâmica da torre.                                            por um dos grupos. 

 
 

  A idéia de trazer essa dinâmica era para perceber como eles se 

relacionavam como grupo e também para que cada um fizesse uma análise de como 

suas características pessoais interferem nos papéis profissionais. Quis também 

trazer a importância de confiar na equipe com que se trabalha. Fiz uma comparação 

com o ensino. Muitas vezes na prática docente tenta-se passar um conhecimento de 

uma determinada forma que não atinge os alunos. Também conversamos sobre a 

construção coletiva do conhecimento e do quanto isso é importante para o sucesso 

do trabalho. Enfim, foi uma dinâmica muito rica que trouxe vários questionamentos 

para o grupo. 

 

  Quando fomos compartilhar com o grupo a dinâmica ocorreu um fato 

curioso. Uma das participantes precisou se ausentar da sala para resolver 

problemas operacionais na escola e não escutou quais eram as orientações para 

efetuar a tarefa. Quando ela retornou à sala, não entendeu o que o grupo estava 

fazendo, pois uns estavam construindo “casas”, outros “prédios” e outros “fogueiras”! 

Coloco ao grupo o quanto é possível ter múltiplos olhares para uma situação e o 

quanto pode ser rico para o trabalho em equipe. Pondero também a importância da 
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comunicação e de se questionar quando há dúvidas sobre algo no processo de 

trabalho.  

 

  Na prática, de forma surpreendente, a dinâmica proporcionou 

resultados muito mais amplos e ricos do que eu tinha imaginado quando a selecionei 

para iniciar o terceiro dia de trabalhos. 

 

  Na seqüência, propus a continuidade da teorização, trazendo uma 

discussão sobre as leituras e reflexões trazidas pelo grupo.  

 

  Aqui vou transcrever algumas falas dos sujeitos:  

 

1. “... foi muita coisa nova. Trabalhamos mais a questão da prevenção na 

escola. Entender como essa preocupação veio desde o século XVII é 

interessante. Pegamos a experiência que alguns tiveram como ACS. A 

política só funciona em época de campanha. A questão saúde e educação é 

usada para arrecadar dinheiro, que não é investido na coisa certa. Às vezes a 

verba vem, mas não é investida na coisa em q estava destinada”. 

 

2.  “...a saúde era para quem podia pagar. Eles só começaram a se preocupar 

quando as mortes atingiram a burguesia”  

 
 

3.  “... Trouxemos o debate para a nossa realidade. Ano passado aqui teve foco 

de meningite. Algumas vacinas foram dadas pelo posto de saúde, mas a 

grande maioria teve que comprar. A família que tinha dois, três filhos 

pequenos não pode comprar. Em todos os setores a história da humanidade 

sempre foi assim. É uma coisa que infelizmente é uma epidemia hereditária (a 

história da mulher). Trabalhos com carga horária grande, sem ventilação, não 

paravam pra descansar, ficavam doentes, quando lutaram pelos direitos e 

fizeram manifestações, elas morreram. Como morreram? Foram trancadas 

sem direito a sair, foi ateado fogo na fábrica. Infelizmente a história da 

medicina foi construída para os ricos. Não existia uma visão social da 

medicina. É só ver nas novelas antigas; o médico ia nas casas, mas só dos 

ricos. É importante conhecer os programas existentes no ministério da saúde 



109 

 

 

porque é uma maneira maior de a gente trabalhar isso na escola: saúde, 

educação, saber onde buscar recursos e parcerias, pra onde encaminhar, 

isso é muito importante. Porque por mais que a gente faça um trabalho 

voltado para a realidade do campo, voltado para a educação dos sujeitos 

camponeses, nós temos ribeirinhas, ilhéus, assentados, acampados, meeiros, 

vários funcionários das fazendas, crianças, professores, diversos tipos de 

pessoas na área de abrangência da escola. Ontem falamos sobre a história 

das vacinas, discutimos porque tem tanta gente que tem medo de vacina. A 

história continua a mesma. Meu pai não toma a vacina da gripe porque diz 

que é pra matar os velhos. Muitas vezes os programas como o PSF não 

fazem o trabalho social, alguns idosos rejeitam determinado tipo de remédio, 

acabam ficando doentes, retornam com uma gravidade maior. Deveria ser 

feito um trabalho de conscientização dessas pessoas. A escola Tb pode ser 

um agente transformador para educar estas pessoas, de repente com vídeos 

e palestras você consegue conscientizar o sujeito a usar os medicamentos. É 

importante nós da escola termos conhecimento para que possamos agir. 

Muita gente não comenta, não interage, não reage, porque a gente não 

conhece. É muito importante essa questão da troca, saber como trabalhar a 

questão da saúde e educação, quais os programas que podem ser 

trabalhados juntos, quais os desafios, o que pode ser traçado, o q tem no 

município. Foi interessante a fala de quem trabalhou como agente 

comunitária de saúde.” 

 

  Várias falas foram no sentido de que na realidade deles não há uma 

parceria entre a saúde e educação e na opinião do grupo a saúde não está sendo 

feita de forma adequada no município. As equipes da ESF não trabalham em tempo 

integral, não há médicos todos os dias da semana e não se trabalha com a 

perspectiva ampliada.  

 

  Selecionei estas falas por julgar importante trazer os vários 

questionamentos a respeito de saúde e sociedade que apareceram. Pude perceber 

uma forte crítica à educação bancária que se fez e ainda se faz na área da saúde, 

através de tratamentos impositivos e prescritivos de condutas, sem o consentimento 
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ou mesmo entendimento do paciente a respeito do tratamento, bem como falta de 

equidade no acesso a bens e serviços. 

 

  Outra crítica marcante que o grupo trouxe foi o fato de a “medicina ter 

sido construída para os ricos no decorrer da história”. Pude perceber a percepção do 

grupo sobre a influência da determinação social não somente na saúde, mas em 

todos os setores, afetando o cotidiano das pessoas. Isso me pareceu quando foi 

trazida a história da mulher e toda a discriminação vivida ao longo da história, como 

também quando trouxeram o fato de que famílias com dois filhos ou mais não tinham 

acesso a vacinas e tratamentos por falta de recursos. 

 

  Fizeram também um questionamento importante sobre as campanhas 

eleitorais e sobre a impressão que eles têm sobre a eleição de prioridades da 

gestão, tanto municipal, quanto estadual e nacional. Essas impressões aparecerão 

nos relatos das duas últimas etapas. 

 

  Por fim, o grupo coloca que um dos motivos das dificuldades que 

encontram ao realizar educação em saúde é a falta de conhecimento, tanto técnico 

quanto sobre o funcionamento da ESF, o que dificulta a realização de parcerias. 

Creio  que esta formação foi bastante útil no sentido de esclarecer algumas dúvidas 

trazidas por eles. 

 

  Como o grupo trouxe vários questionamentos importantes, discuti 

alguns conceitos sobre a evolução do processo de saúde-doença, fiz algumas 

correlações históricas sobre como as sociedades pensavam saúde nos distintos 

momentos. Abordei o fato de que não é possível dissociar o pensar saúde do 

período em que se discute determinado conceito como também do modo como a 

sociedade se organiza. Muito se construiu no decorrer da história. Não podemos 

pensar nem saúde nem educação sem pensar na construção histórica. 

 

  Muitas dúvidas surgiram sobre a forma como se trabalham esses 

conceitos, na prática. Procurei abordar com o grupo como trabalhar os conceitos de 

forma ampliada com os alunos, mas também pensando na possibilidade de que eles 

criassem laços com a US da área de abrangência da escola, fazendo parcerias 
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intersetoriais. Apesar de o grupo ter manifestado uma certa insatisfação pela forma 

como a saúde estava sendo feita no município, relataram ter se motivado a iniciar 

um primeiro contato para possíveis parcerias. 

 

  Por uma questão de tempo não foi possível que o grupo se 

aprofundasse nas questões de Promoção da Saúde. Optei por fazer uma conversa 

informal sobre a Reforma Sanitária e todo o processo de pensar a saúde a partir de 

uma nova perspectiva, bem como todas as dificuldades existentes no processo. 

Pontuei sobre o SUS, seus princípios doutrinários e operacionais. Havia no grupo 

uma confusão entre equidade e igualdade18, que foi esclarecida. 

 

  Reforcei a importância da APS e do trabalho em saúde com a 

perspectiva da integralidade. Falei sobre o trabalho voltado para as ações integradas 

em saúde e fiz um resgate histórico da Promoção da saúde, bem como sobre a 

influência da determinação social na saúde, para que ficasse claro ao grupo qual o 

referencial teórico que norteou todo o nosso processo de trabalho.  

 

  Falei também sobre questões operacionais do trabalho dos 

profissionais da saúde, como a importância de conhecer a área de abrangência na 

qual trabalham, sua cultura, seus costumes. É sabido que muitas vezes as equipes 

não estão preparadas para trabalhar de forma ampliada, voltadas às ações 

integradas.  O conceito de promoção da saúde muitas vezes não é compreendido e 

grande parte dos trabalhadores que começou a trabalhar com saúde na década de 

80, permanece até hoje trabalhando na mesma lógica. 

 

  Fiz um panorama com a educação e discutimos sobre os desafios de 

trabalhar com um conceito ampliado tanto de saúde como de educação, mas o 

quanto é importante se quisermos ser agentes transformadores da nossa sociedade. 

 

  Neste momento pedi para que o grupo esclarecesse as questões 

operacionais da forma como fazem educação, como funciona o plano de ensino da 

escola, como é o processo de trabalho do grupo com os alunos, pois seria de 

                                                 
18

 Equidade é o processo pelo qual se desenham práticas de justiça social com vistas à igualdade. 

Equidade é processo, igualdade, produto. 
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fundamental importância pra que entendêssemos como trabalham educação em 

saúde e como poderíamos contribuir para a melhoria desse processo. 

 

  Todos os participantes das oficinas são professores. Cada um trabalha 

com uma turma, com todas as disciplinas. Alguns trabalham com ensino infantil, 

outros com ensino fundamental, mas isso é mutável de ano a ano. Não existem, 

nesta escola, turmas multiseriadas (turmas que contemplam alunos de várias séries 

com um único professor – muito comum em escolas do campo). 

 

  Existe uma disciplina diferenciada chamada Práticas Antropológicas 

Ambientais (PAA), que trabalha a relação do homem com o meio ambiente e ensina 

aos alunos práticas agrícolas como épocas de plantio, construção de hortas, 

preservação do meio ambiente, entre outras coisas. É a única disciplina que tem um 

professor específico, mas que também é mutável, ou seja, o professor das PAA em 

um ano pode ser professor da educação infantil em outro. Há um rodízio entre os 

professores e as disciplinas. 

 

  Eles trabalham com a perspectiva de temas geradores, proposta por 

Paulo Freire (1987). Cada ano um tema é escolhido e todas as disciplinas são 

trabalhadas em função daquele tema, que muda a cada bimestre ou trimestre, 

dependendo da demanda. Para a escolha do tema gerador é feita uma pesquisa 

participante com uma amostra da comunidade, contemplando pessoas do 

assentamento, das ilhas ao redor e os povos ribeirinhos. Os professores visitam as 

casas e aplicam um questionário que aborda questões sócio econômicas, tipo de 

produção da família, situações problema vividas na comunidade e sugestões de 

temas a serem trabalhados com os alunos. Os questionários são normalmente 

aplicados no mês de outubro e reaplicados na semana pedagógica no início do ano. 

Tendo em mãos esse material, escolhem os temas que nortearão o processo de 

trabalho durante todo o ano. 

 

  Apesar de parecer bastante claro como funciona o processo, pedi para 

que o grupo exemplificasse com o último tema gerador trabalhado no ano para que 

ficasse entendêssemos melhor como poderíamos trabalhar saúde dentro desta 

perspectiva tão diferenciada e ampliada. 
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  O grupo comentou que naquele momento havia uma necessidade por 

parte da comunidade de resgatar a história do assentamento (o que pudemos 

perceber nas visitas que fizemos). Muitas crianças e jovens nasceram ali e 

acabaram não presenciando a luta dos pais pela Terra. Foi então que surgiu o tema 

gerador: IDENTIDADE. 

 

  Os alunos foram levados ao acampamento, para compreender a 

história de luta que os pais tiveram antes de morar naquelas terras. Entraram em 

contato com vídeos antigos do acampamento em que os pais participaram. Aqui 

cabe um esclarecimento: acampamentos são moradias temporárias, na qual as 

pessoas moram em barracos de lona e ainda lutam por uma Terra; assentamento é 

o nome dado ao local onde moram as pessoas que já conquistaram suas terras. 

 

  O projeto pedagógico da escola segue os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) tanto para o ensino infantil como para o ensino fundamental. 

Existem temas obrigatórios a serem trabalhados em cada série, sempre dentro da 

perspectiva dos temas geradores, porém respeitando a grade curricular. 

  

  O professor das PAA trouxe um exemplo bastante claro de como é feito 

o trabalho com os alunos. Ele fez a proposta de que os alunos assistissem três 

vídeos: Um documentário sobre o Chico Mendes com partes dele falando sobre 

suas lutas, um filme norte-americano feito sobre o Chico Mendes, porém sem o 

compromisso histórico e Avatar, um filme que traz a relação do homem com o meio, 

a exploração comercial e a luta pela preservação de um determinado local. Pediu 

aos alunos para que apontassem as semelhanças e diferenças entre os filmes, bem 

como a relação do homem com o meio ambiente. O próximo passo foi chamar 

alguns pais que passaram por isso em algum momento de suas vidas, como alguns 

que tiveram que sair de suas terras por causa da construção da Usina de Itaipu. Os 

pais então compartilharam sua história, contaram sobre a entrada no MST, suas 

lutas e conquistas, trazendo parte de sua história de forma viva e certamente muito 

emocionante, infinitamente mais produtiva do que saber da história somente pelos 

livros. 
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  Questionei como abordavam a educação em saúde com os alunos. 

Disseram que na disciplina de educação física, por exemplo, trabalham higiene, 

postura, questionam atividades que a criança faz em casa com a família, se pratica 

alguma atividade física ou se trabalha na lavoura. Orientam a prática regular de 

exercícios e alimentação saudável. 

 

  Nas PAA trabalham os danos ao meio ambiente que podem se 

transformar em doenças, falam sobre a Dengue, por exemplo, sobre o uso de 

agrotóxicos e suas conseqüências para a saúde da população. As crianças 

aprendem como se planta em uma horta, qual o melhor horário para regar, qual o 

melhor adubo, quais os benefícios de comer frutas e verduras. É trabalhada também 

a questão da sociabilização com a família e com os vizinhos, incentivando a criação 

de hortas comunitárias em casa. É uma boa hora para que a criança aprenda 

noções de economia e subsistência, bem como sobre a importância da vida em 

sociedade. 

 

  A disciplina de música também funciona como adjuvante no ensino da 

educação em saúde. Além de promover a saúde dos próprios alunos traz conteúdos 

que facilitam o aprendizado. 

 

  É provável que esta forma de abordagem problematizadora com os 

alunos forma crianças com postura crítica diante da vida, dando embasamento para 

que sejam sujeitos transformadores da sua realidade. Mas mesmo com uma 

perspectiva tão ampliada, tive a impressão que a forma de trabalhar educação em 

saúde com os alunos é ainda baseada na prevenção. 

 

  Questionei o grupo sobre quais contribuições as leituras podem ter feito 

para melhorar a educação em saúde na escola. Um dos professores disse que 

sentiu-se motivado a estimular a participação dos profissionais da saúde nas 

semanas culturais e nos levantamentos anuais que a escola faz, abordando temas 

de saúde e conhecendo melhor a comunidade. Deu também a idéia de colocar 

perguntas sobre saúde na pesquisa participante. Isso poderia inclusive facilitar o 

trabalho da equipe de saúde. Reforça a idéia de que seria muito bom se pudessem 

contar com essa parceria. Apesar disso, sinto que o grupo não acredita na 
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possibilidade de parceria com a US, reflexo da total dificuldade de acesso que eles 

tem à saúde no dia a dia.  

 

  Neste momento surgiram muitas dúvidas sobre a ESF, quais 

profissionais compõem uma equipe, como é efetivamente o processo de trabalho, se 

há alguma lei que respalde essa parceria entre saúde e educação.  

 

  Apresentei ao grupo mais detalhadamente, na forma de uma conversa 

informal, como é o meu processo de trabalho como professora na Unidade de 

saúde, bem como a função de cada profissional que compõe a equipe. Solicitei para 

que minhas colaboradoras contassem suas experiências no trabalho em saúde e 

tentei contribuir para dirimir as dúvidas ainda existentes. Tornei conhecido o PSE e 

as possibilidades de pareceria intersetorial. 

 

  O grupo manifesta um descontentamento com a forma que o município 

lida com as questões de saúde, principalmente dentro do assentamento. Dizem que 

não há um conselho local de saúde efetivo. Sugiro que eles peçam ajuda ao setor de 

saúde do MST para iniciar o processo. Sentem-se discriminados perante outras 

parcelas da população. Reforço que a participação social é um direito e uma 

conquista dos cidadãos. O grupo mostra-se desanimado e com dúvidas sobre o 

desafio que precisarão enfrentar, pois dependerão da disponibilidade de outras 

pessoas, que podem não ter o mesmo olhar. 

 

  Quando terminamos o debate, sugeri que assistíssemos um vídeo que 

pudesse trazer a eles idéias de como buscar essas parcerias intersetoriais. Pensei 

durante muito tempo como trazer a eles algo que ilustrasse essa visão ampliada e 

que mostrasse alguma experiência vitoriosa nesse sentido. Foi então que decidi 

compartilhar com o grupo uma entrevista do educador mineiro e antropólogo Tião 

Rocha, que transformou a vida da população de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, 

dando um belo exemplo de educação, solidariedade e principalmente cidadania.  

 

  Desta forma encerramos a terceira etapa do arco de Maguerez, a 

teorização. A figura 27 traz uma síntese do trabalho realizado nesta terceira etapa. 
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Figura 27: Síntese da primeira etapa. 

 

 

  No período da tarde retornamos as atividades com uma dinâmica, 

conforme demonstro na figura 28. Dividi-os em 2 grupos e deleguei a seguinte 

missão: 

GRUPO 1: Seriam responsáveis por contar uma história qualquer para o colega que 

viria do outro grupo. 

GRUPO 2: Foi subdividido em 2 subgrupos. Um deles não iria ouvir a história que o 

colega etária contando, simular que não estaria preocupado com o que o outro fala e 

o outro subgrupo faria a escuta ativa do colega.  

  

Figura 28: Ilustra a dinâmica realizada no início da quarta etapa. 
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  O grupo compartilhou que a dinâmica trouxe um certo desconforto para 

aqueles que não foram ouvidos como desejavam, pois sentiram-se desamparados, 

desvalorizados. Já os que tiveram que simular um desinteresse também sentiram-se 

angustiados. 

 

  Comparei a situação vivida por eles naquele momento com a dos 

professores, que diariamente buscam a atenção dos alunos. Muitas vezes o 

professor deve se questionar sobre a metodologia usada e sempre incentivar a 

escuta ativa dos alunos.  Também pondero a importância da escuta ativa no 

processo de trabalho em equipe, para que todos se sintam valorizados e 

incentivados a propor mudanças. 

 

  Após esse momento de descontração retomamos as atividades 

iniciando a quarta etapa do arco de Maguerez. Os participantes foram divididos em 

quatro grupos e neste momento foram informados que o quarto problema a ser 

discutido seria educação em saúde. 

 

  Em um primeiro momento a sugestão era de que o grupo fizesse um 

primeiro contato com o tema, para depois aprofundar, mas a falta de tempo hábil e a 

possibilidade de sistematizar melhor as informações me fez optar por oferecer um 

instrumento que servisse de base para a discussão. O grupo sentiu a necessidade 

de unir as duas últimas etapas, para que pensassem também na forma de 

operacionalização das mudanças.  

 

  Gostaria de lembrar que a metodologia e o instrumento foram 

pensados também para que pudessem ajudá-los a discutir outros temas 

relacionados ao processo de trabalho. Em alguns momentos eu dividi os grupos de 

forma aleatória para que ficassem heterogêneos e que propiciassem a criação de 

laços afetivos, mas nesse momento deixei que eles se dividissem, porque poderia 

haver pessoas dentro da escola que trabalhassem temas específicos ou que fossem 

estratégicas em cada discussão. 

 

  Quando fui a campo observar os debates, percebi que as sugestões 

contemplavam muitas coisas que deveriam ser realizadas por outros órgãos.  
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  Nenhuma solução tinha sido pensada no sentido de mudar o processo 

de trabalho dentro da escola, mas de buscar recursos fora. Isso causou ansiedade 

ao grupo, pela história de lutas e preconceitos sofridos, porque precisariam aguardar 

a disponibilidade de outras pessoas, e naquele momento isso parecia ao grupo 

muito distante de realizar.  

 

  Foi então que decidi acrescentar mais uma tarefa, a de que cada grupo 

formulasse um cartaz que contasse o problema vivido pela escola e que trouxesse 

soluções que poderiam ser resolvidas somente por eles. Imaginei que o exercício 

poderia fazer com que vissem a potencialidade do grupo e com que descobrissem 

juntos, quantas soluções ainda poderiam ser tentadas e quantos avanços eles já 

teriam conseguido no decorrer da história da escola. 

 

  E assim aconteceu. Percebi que realizar essa tarefa aproximou as 

equipes e trouxe novamente o sentimento de luta, resgatando a característica mais 

marcante daquela população: a busca incessante para a realização de um sonho, de 

um ideal que se acredita. Certamente trouxe uma esperança nova de mudança aos 

professores, na minha percepção. 

 

  Esta é uma das gratas surpresas que a pesquisa qualitativa pode nos 

proporcionar, porque nenhuma estrutura metodológica fechada se adéqua a uma 

realidade. Há que se ter flexibilidade para atender as demandas provenientes do 

grupo e adaptar o processo de trabalho. Eu procurei estar aberta para observar os 

fenômenos, permitindo que os participantes também me levassem a ser um ator no 

processo de trabalho. Todo o percurso metodológico foi adaptado de acordo com as 

necessidades do grupo. Esta maleabilidade me permitiu ter uma grata e rica 

experiência. 

 

  Os grupos tiveram um período de 1 hora e 30 minutos para discutir os 

temas. A seguir apresentarei, de forma sistematizada, as contribuições de cada 

grupo.  
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GRUPO 1: Espaço físico 

 

   

  As sugestões trazidas pelo grupo foram a construção de biblioteca, 

salas de aula padrão, cozinha, refeitório, banheiros adaptados para as crianças e 

também para os trabalhadores, museu, espaço recreativo, sala multiuso. O grande 

grupo sugeriu um almoxarifado e laboratório de informática.  

 

  A maneira com que sugeriram implementar o planejamento foi através 

de ofícios para a prefeitura e para o ministério da cultura. Os motivos pelos quais 

escolheram a reforma desses locais foi pela necessidade de ofertar um melhor 

espaço para o aprendizado dos alunos e para uma melhor qualidade de vida 

enquanto estão na escola. O tempo para realização das propostas foi o orçamento 

de 2011 e as pessoas responsáveis são a Associação de pais e mestres (APM), 

conselho escolar, direção e coletivo da escola. As respostas estão esquematizadas 

no quadro 7. 

 

  O grupo trouxe a Prefeitura Municipal como principal responsável pelas 

ações. Questionei-os sobre a dificuldade em conseguir materiais para trabalhar com 

os alunos, mas garantiram que não falta nenhum tipo de material de que 

necessitem. 

 

  A diretora da escola complementa que existem possibilidades de 

avanços no próximo ano devido a escola ter conseguido um Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 4,4, mesmo em meio a tantas 

adversidades. 

 

  O grupo pontuou ser muito frustrante quando as mudanças dependem 

somente dos outros, e não deles. Coloquei a importância de avaliarmos no processo 

de trabalho as mudanças que também cabem a nós, para que não fiquemos 

estancados esperando uma transformação. É muito mais fácil prestarmos atenção 

nas coisas que estão faltando todos os dias, do que nas que podemos modificar com 

pequenas atitudes. 

 



120 

 

 

Nº O que? Como? Por que? Quando? Quem? 

1 Biblioteca - Projeto para o 
Ministério da cultura 
(MEC) 
 
-Ofício para Prefeitura 

- Pela 
necessidade de 
um local para 
litura e 
pesquisa 

- Em julho 
- No 
orçamento 
municipal 
para 2011 

- Associação de 
pais e mestres 
(APM), conselho 
escolar e direção. 

2 Salas de aula 
padrão 

-Ofício para Prefeitura - Para melhor 
qualidade de 
aprendizagem 
- Melhor 
ventilação 
- Diminuir os 
problemas de 
saúde 

No 
orçamento 
municipal 
para 2011 

- APM, conselho 
escolar, direção e 
coletivo da escola. 

3 Cozinha e 
refeitório 

-Ofício para Prefeitura - Espaço 
primordial para 
saúde, pois é 
local onde se 
armazena e 
prepara os 
alimentos 

No 
orçamento 
municipal 
para 2011 

- APM, conselho 
escolar, direção e 
coletivo da escola. 

4 Banheiros -Ofício para Prefeitura - Adaptados 
para a 
educação 
infantil 
- Para a 
qualidade de 
saúde e higiene 

No 
orçamento 
municipal 
para 2011 

- APM, conselho 
escolar, direção e 
coletivo da escola. 

5 Sala e 
banheiros para 
os 
trabalhadores 
da Educação 

-Ofício para Prefeitura - Para melhor 
qualidade de 
vida, saúde, 
higiene e 
rendimento 

No 
orçamento 
municipal 
para 2011 

- APM, conselho 
escolar, direção e 
coletivo da escola. 

6 Museu - encaminhar um projeto 
para o MEC 
-Ofício para Prefeitura 

- Para 
pesquisa, 
resgate 
histórico 

- Ilda 

7 Espaço 
recreativo 

- Encaminhar projeto 
para políticos  
-Ofício para Prefeitura 

- Para saúde e 
lazer físico e 
mental 

- Ilda 

8 Sala multiuso -Ofício para Prefeitura - Para 
desenvolver 
artes e cultura 

- Ilda 

9 Almoxarifado -Ofício para Prefeitura - - - 

10 Laboratório de 
informática 

-Ofício para Prefeitura - - - 

Quadro 7: Sistematização das respostas do grupo 1 sobre o problema educação em saúde 

 

   Quando passei pelos grupos e observei as discussões, percebi que 

muitas das propostas cabiam somente a órgãos como a prefeitura e que não tinha 

sido pensada nenhuma estratégia que dependesse deles mesmos para modificar 

aquela realidade. Prontamente decidi continuar a tarefa com um cartaz, que 

trouxesse qual é a responsabilidades deles perante o problema que tinham 

escolhido, na tentativa de ampliar a discussão e de que cada um se sentisse 
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responsável em modificar a realidade com pequenos atos, pequenas mudanças no 

dia a dia. Trouxe a responsabilidade para o coletivo, para que eles aproveitassem 

aquele momento de discussão para que puxassem a responsabilidade também para 

si, até para que as discussões em busca de solução não fossem frustrantes. 

 

  Sugeri então que depois de terminada a semana eles pudessem 

esmiuçar cada coisa que foi discutida, que fossem atrás de artigos, de histórias 

semelhantes vividas em outros lugares para respaldar as escolhas. 

 

  A figura 29 ilustra o cartaz do grupo 1. 

 

Figura 29: Foto referente ao cartaz confeccionado pelo grupo 1 

 

  O cartaz traz alguns triângulos representando barracos, uma bandeira 

do MST, várias pessoas de mãos dadas e um balão que carrega dentro dele uma 

grande estrutura, uma construção grande, iluminada.   

 

  O grupo traz o significado do cartaz. Vou transcrever a fala de um dos 

participantes: 
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 “Os barracos significam luta. A escola antes era um barraquinho de lona, de sapé. 

Com a união de toda a comunidade do acampamento que hoje é assentamento, 

conseguiu a escola. Já está muito evoluída, precisamos ainda mais. Nossa ação é a 

união dos educadores com a comunidade pra que a gente continue lutando pra 

conseguir esse espaço. Tem o sonho. Sonho de ter uma escola digna, com lazer, 

cultura, que eles possam ter acesso ao que possa ter de mais moderno. Dentro do 

palácio tem equipe de saúde. Mas não olhamos essa grande estrutura como um 

sonho irreal, não, é um sonho que pode acontecer, da mesma forma que quando 

nós estávamos na escola de lona imaginávamos ter uma escola como nós temos 

hoje”[...] “A gente acha que olhar pra essa obra aqui é um sonho mesmo, só que 

quando nós chegamos aqui no assentamento que nós dávamos aula naqueles 

barraquinhos de lona caindo aos pedaços, que quando vinha chuva ou caía um 

temporal a gente saía correndo carregando os alunos nas costas, carregando 

panela, a gente tinha certeza de que ia conseguir uma escola como nós temos hoje, 

então não é um sonho vulnerável, não, é um sonho que pode acontecer! Porque se 

nós temos toda essa estrutura, olha a escola de longe, que maravilha! Falta tudo 

isso, falta, mas por mais que falte, não é um impedimento para a nossa construção. 

Tanto é que nós estamos aqui construindo, pensando e agindo, então a gente sabe 

que esse sonho pode ser real, depende da comunidade. E se não sair da verba da 

Prefeitura, nós temos que buscar como nós buscamos quando chegamos aqui, 

através da União, através do MEC, de qual a mobilização for...” 

 

  Potencializo o que o grupo já tem de bom e incentivo começar as 

mudanças mesmo com a estrutura que possuem hoje, como por exemplo fazer um 

cantinho da leitura nas salas de aula. Questiono como objetivamente seria possível 

driblar estas dificuldades antes dos problemas serem resolvidos. A biblioteca não 

existe, mas eles tem o hábito de ler porque tem pequenos espaços de leitura. Não 

tem cozinha, mas tem merenda, mesmo que improvisada. Enquanto não é possível 

ter a estrutura da forma desejada é preciso manter a essência. 

 

  Aqui julguei necessário trazer algumas fotos da área de abrangência da 

escola para que ficasse mais clara a visualização destas falas. Vale explicar também 

que eles construíram um espaço para leitura, de lona, em frente à escola porque não 

possuem um espaço adequado para leitura, mas também para que todos lembrem 
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de momentos anteriores já vividos pela escola. As figuras 30, 31 e 32 ilustram os 

espaços da escola. 

 

        

Figura 30: Foto da área de abrangência das             Figura 31: Foto  do pátio da Escola Municipal 
Escolas e da US.                                                                    Rural Chico Mendes 

 

Figura 32: Biblioteca de lona 

 

  Apesar do problema eleito ter sido o espaço físico, há questões muito 

mais amplas que o envolvem, por isso convidei o grupo a pensar em que coisas 

poderiam ser criadas para superar o problema antes de conseguir concretizar as 

reformas que eles tanto desejam. 

 

   Perguntei também sobre as memórias do assentamento e sobre a 

possibilidade de mantê-las em um local perto da escola, como por exemplo, um 

galpão. Como eles trouxeram a necessidade de manter a história das conquistas 

viva, imaginei que seria possível construir um museu com todas estas memórias, 

pois o acervo existe, mas está espalhado no assentamento. Poderia ser um 

incentivo para o turismo no município. Sugiro conversarem com os setores do MST 
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para viabilizarem o projeto, bem como enviar o projeto a Organizações não 

governamentais (ONG’s). 

 

  Aqui lembrei-me de uma viagem que fiz ao Chile na qual visitei um 

museu que contava toda a história do lugar e trazia vários objetos que ilustravam a 

trajetória dos imigrantes, com seus costumes trazidos da Alemanha. Como eu tinha 

as fotos no computador, achei pertinente compartilhar com o grupo como exemplo 

de como poderiam criar o museu. Eles mostraram-se encantados e animados com a 

proposta.  

     

  Expuseram também que contam com a participação de algumas 

pessoas da comunidade para tocar instrumentos nas atividades que a escola 

desenvolve e para ensino voluntário de música, mas eles não têm instrumentos para 

disponibilizar para os alunos. Disseram ter enviado ofícios com a proposta para a 

receita federal e para algumas empresas; sugiro outras tentativas.  

 

  Outra questão trazida pelo grupo é a falta de computadores para o 

aprendizado tanto de informática quanto para pesquisas em bases de dados, bem 

como de acesso à internet.  

 

  Ressalto a importância de ter responsáveis permanentes para ir em 

busca de soluções externas, mas também encontrar soluções factíveis dentro da 

escola. Sugiro a criação de novas oportunidades culturais, como uma semana de 

cultura, conseguir verba do município para proporcionar uma ida ao teatro ou ao 

cinema para as crianças ou mesmo uma sessão de cinema semanal na própria 

escola, inclusive buscar na literatura projetos realizados em outros lugares que 

obtiveram sucesso, sem a necessidade de muito financiamento. 

 

  O grupo mostrou-se bastante motivado a continuar a busca por novas 

parcerias e soluções. Desta forma encerramos as atividades do dia. A figura 33 traz 

uma síntese do trabalho realizado no início da quarta etapa. 
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Figura 33: Síntese do início da quarta etapa. 

 

4.5 Meu quarto dia 

 
  As atividades mais uma vez iniciaram com uma mística preparada 

pelos participantes. Foi lido um poema sobre o assentamento e logo após os 

professores cantaram o hino da escola, com uma das professoras ao violão. Isto 

porque como eu tinha programado encerrar as oficinas com uma roda de terapia 

comunitária (TC), pedi que se alguém tocasse instrumento o trouxesse para que 

tivéssemos música no nosso encerramento.  

 

  Iniciamos então retomando a discussão dos grupos. 

 

GRUPO 2: Transporte 

 

  As sugestões trazidas pelo grupo para o problema do transporte foram 

a aquisição de ônibus novos, barco, ter um transporte adaptado para deficientes 

físicos e para a educação infantil, motoristas preparados para trabalhar com o 

transporte coletivo, carros para atender emergências na escola e estradas 

conservadas e asfaltadas. 

 

  A maneira com que sugeriram implementar o planejamento foi através 

de ofícios, projetos e licitações para a prefeitura. Os motivos pelos quais fizeram 

essa escolha foram pelo tempo que as crianças ficam no transporte, que além de 

demorado é inadequado; chegam atrasadas e cansadas na escola, trazendo 
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prejuízos ao aprendizado. O tempo para realização das propostas foi o orçamento 

de 2011. Quanto a conservação de estradas e o carro para emergência julgaram 

como urgente e as pessoas responsáveis por monitorar são APM, conselho escolar, 

direção, coletivo da escola, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). As respostas estão 

esquematizadas no quadro 8: 

Nº O que? Como? Por que? Quando? Quem? 

1 Ônibus novos e barco - Através de 
ofícios, parcerias e 
projetos 

- As crianças 
chegam 
cansadas, 
correm risco 
de sofrer 
acidentes 

Imediatamente - Direção, APM,  
conselho 
escolar e 
comunidade 

2 Transporte adaptado 
para educação infantil 
e deficiente físico 

- Através de 
ofícios, parcerias e 
licitações 

- Não tem 
ônibus 
suficiente. 
Muitas vezes 
deficientes e 
educandos de 
educação 
infantil viajam 
em pé por 
falta de lugar 

2011 - APM, 
conselho 
escolar, direção 
e coordenação 

3 Motorista preparado 
para transporte 
coletivo 

-Oferecendo 
cursos 
preparatórios 

Além da 
habilitação, os 
motoristas 
devem fazer 
cursos 
preparatórios 
para 
transporte 
coletivo 

2011 -Prefeitura 
- SENAR 

4 Carro para atender 
emergências na 
escola 

Através de 
parcerias e ofícios 

Quando 
acontece 
alguma 
emergência a 
escola não 
tem carro para 
atender 

Emergência 
(no decorrer 
do ano) 

Equipe 
pedagógica, 
APM e 
comunidade 

5 Estradas 
conservadas/asfaltada 
e cascalhada 

Através de 
projetos, parcerias, 
licitações, ofícios e 
empenho do poder 
público. 

Atraso no 
horário letivo, 
prejuízos na 
aprendizagem 
(fome, sono, 
cansaço, sede 
e outros). 
Risco de 
acidentes. 
Dificuldade de 
acesso em 
determinados 
locais em 
época de 
chuva 

Deve manter 
sempre bem 
conservadas 

Estadual 
INCRA 

Quadro 8: Sistematização das respostas do grupo 2 sobre o problema transporte 
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  O grupo trouxe uma questão importante que é a aquisição de ônibus 

adaptados, tanto para a educação infantil como para deficientes. Não há verba e, 

segundo eles, nenhum planejamento para consegui-los através da prefeitura. Sugeri 

enviar ofícios para ONG’s para a aquisição de ônibus que possam ser doados, bem 

como verificar a possibilidade de leilões da Receita Federal. 

 

  Eles relataram uma preocupação importante quanto à falta de preparo 

dos motoristas tanto em questões operacionais como em relação à forma como 

tratam as crianças e funcionários. Sugeriram ir em busca de cursos de capacitação 

através do SENAR, que faz várias capacitações rurais. 

 

  O que mais me chamou a atenção foi o fato de o grupo demandar 

como mais urgente um carro para atender as emergências da escola sendo que da 

janela da sala onde estávamos eu via a Unidade de Saúde, que fica exatamente ao 

lado da escola. Eles comentam que o médico da US só atende duas vezes por 

semana e “quando não há médico, não há atendimento”. Reforço a importância da 

criação de parcerias com a US. Mais uma vez aparece nos relatos a dificuldade no 

acesso, a falta de equidade, de acolhimento e o não cumprimento das horas de 

trabalho por parte da equipe de ESF. 

 

  O grupo questiona o fato de alguns profissionais da US trabalharem 

também no hospital. Referem que somente na US central existe médico em tempo 

integral. Reclamam também que pela dificuldade de acesso para chegar no 

assentamento, em épocas de chuva os profissionais também não vem trabalhar. 

Pondero as diferenças existentes entre as especificidades da saúde rural e das 

grandes cidades, mas pontuo o que regulamenta a lei. Oriento que procurem a US 

para possíveis esclarecimentos e parcerias, bem como a secretaria de saúde do 

município. 

 

  Mais uma vez percebo a presença da determinação social nos relatos 

trazidos, uma vez que se sentem prejudicados – e são – pela falta de estrutura, de 

acesso, enfim, de justiça social. 
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  Outra coisa curiosa que o grupo traz é que na prática as estradas que 

levam ao assentamento são mal conservadas e de difícil acesso, mas que no mapa 

elas constam como asfaltadas, porque – segundo relatos deles – a verba para 

asfaltá-las já foi liberada, mas utilizada para outros fins. Buscam por asfaltá-las 

porque é por onde escoa toda a produção. O próprio grupo sugeriu buscar alguma 

solução junto ao INCRA. 

 

  Por último, sugeri buscar parcerias com outros municípios para a 

aquisição de um ‘ônibus itinerante’ que pudesse ajudar profissionais de saúde e 

educadores a realizar ações de educação em saúde. Conto ao grupo sobre 

experiências exitosas em Curitiba com atividades itinerantes em educação em saúde 

da mulher, odontologia, alimentação saudável, ‘contação de histórias’, teatro 

mambembe, entre outras coisas. Sugiro verificar se não há recursos disponíveis 

inclusive através do PSE para realização dessas atividades. 

 

  A  figura 34 ilustra o cartaz do grupo 2: 
 

 
Figura 34: Foto referente ao cartaz confeccionado pelo grupo 2 

   

 

  O cartaz traz o desenho de uma árvore com algumas criança lendo ao 

lado, várias fotos de pessoas realizando atividade física, algumas fotos de alimentos, 

de carro, ônibus, um professor dando aula, algumas pessoas em volta de uma 

carteira estudando e várias crianças com a mão estendida. Do outro lado trazem 

desenhado um grande bosque. 



129 

 

 

  A explicação que trouxeram para o cartaz é que procuram trabalhar 

com os alunos atividades diferenciadas, principalmente na hora que eles chegam, 

porque pela dificuldade de chegarem na hora, ficam muito cansados e não 

acompanham as atividades propostas. Referem sugerir atividades lúdicas com 

música, movimentos corporais, atividades recreativas, para somente depois 

começarem a ensinar os conteúdos. 

 

  Apesar de não terem verba, proporcionam uma boa alimentação na 

merenda escolar e programam atividades das quais os alunos são incentivados a 

ser protagonistas, para que se sujeitos do processo de construção. Todo o 

planejamento pedagógico é baseado em atividades grupais,nas quais trabalha-se  a 

questão da coletividade,  do preconceito. 

 

  Percebi que o grupo trouxe sugestões com coisas que eles já fazem e 

insisti com a necessidade de se pensar o que poderia ser feito por eles para 

amenizar os problemas com o transporte. Como eles tinham trazido como um 

problema a questão das crianças morarem longe e precisarem de longos períodos 

de transporte, sugiro que busquem financiamento para a merenda ou então orientem 

aos pais que mandem um lanche a mais pra que os alunos comam antes de iniciar a 

aula pela manhã. 

 

  Eles colocam a necessidade de um nutricionista para orientar os pais e 

os alunos quanto a uma forma saudável de alimentação. Pondero com o grupo que 

enquanto não há um nutricionista vinculado ao NASF, que outros profissionais da 

saúde estão habilitados para fazer educação em saúde ‘alimentar’. Sugiro também 

que eles mesmos procurem na internet trabalhos que falem sobre a experiência de 

outras escolas com a relação à merenda escolar ou outras questões nutricionais. 

Coloco também a importância de valorizar as frutas da estação e as coisas que são 

produzidas no assentamento.  

 

  O grupo pareceu motivado a buscar novas parcerias de educação em 

saúde com a US. 

 

GRUPO 3: Equipe multiprofissional 
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  As sugestões trazidas pelo grupo para o problema da falta de uma 

equipe multiprofissional foram a contratação de uma psicóloga, psicopedagoga, 

fonoaudióloga e nutricionista. A maneira com que sugeriram implementar o 

planejamento foi através de ofícios e projetos para a prefeitura. Os motivos pelos 

quais fizeram essa escolha foram a necessidade de uma avaliação mais detalhada 

das dificuldades de aprendizado dos alunos diagnosticada pelos educandos ou 

mesmo a necessidade de encaminhamentos dos alunos para avaliação 

especializada, orientação alimentar e busca de parcerias para educação em saúde. 

  

  O tempo proposto para realização das propostas foi incluir no projeto 

pedagógico realizado no início e término de cada ano letivo e tão logo as 

necessidades apareçam. As pessoas responsáveis por monitorar são APM, 

conselho escolar, direção e coletivo da escola. As respostas estão esquematizadas 

no quadro 9: 

 

  Os professores pontuaram a necessidade da criação de salas de 

recurso19 para um atendimento integral às crianças com dificuldade na 

aprendizagem. Para isso, segundo eles, há a necessidade de um laudo de uma 

psicopedagoga explicando as dificuldades da criança e solicitando um atendimento 

diferenciado para cada tipo de situação.  

 

  O grupo também traz a dificuldade que encontram para conseguir uma 

avaliação com a fonoaudióloga. Trago a fala do professor que ilustra essa 

dificuldade: 

 

“[...] lá (na cidade de Querência) não tem fonoaudióloga, só a APAE (Associação 

dos pais e amigos dos excepcionais) tem. Um aluno do acampamento tinha muita 

dificuldade na fala. Conversamos com a diretora da APAE, conseguimos um 

atendimento pra ela, um laudo, a mãe levou ao médico, que disse q não tinha nada 

a ver com ele isso aí. A criança continua com dificuldade”. 

 

                                                 
19

 É uma sala especializada dentro da escola na qual os alunos com dificuldade de aprendizagem têm 

um atendimento diferenciado de acordo com a dificuldade. 



131 

 

 

O que? Como? Por que? Quando? Quem? 

Psicopedagoga - Negociar na 
prefeitura através 
de ofícios, 
requerimentos, 
reunião, ação 
concreta 

-Avaliação das 
dificuldades 
diagnosticadas 
pelos educandos 

Logo que 
forem 
diagnosticados 
os problemas. 
No início e no 
término do ano 
letivo. 

- Direção, APM,  
conselho 
escolar e 
comunidade 

Psicóloga - Negociar na 
prefeitura através 
de ofícios, 
requerimentos, 
reunião, ação 
concreta 

- Orientar e 
acompanhar o 
educando e a 
família. Palestras 
para comunidade, 
orientação para 
os educadores. 

Logo que 
forem 
diagnosticados 
os problemas. 
No início e no 
término do ano 
letivo. 

- APM, 
conselho 
escolar, direção 
e coordenação, 
família 

Fonoaudióloga - Negociar na 
prefeitura através 
de ofícios, 
requerimentos, 
reunião, ação 
concreta 

- Trabalhar 
estimulação 
liguística. 
Palestra para os 
educadores. 

Logo que 
forem 
diagnosticados 
os problemas. 
No início e no 
término do ano 
letivo. 

APM, conselho 
escolar, direção 
e coordenação, 
família 

Nutricionista - Negociar na 
prefeitura através 
de ofícios, 
requerimentos, 
reunião, ação 
concreta 

Acompanhamento 
alimentar (fase de 
crescimento). 
Orientação para a 
família. Viabilizar 
um cardápio 
escolar com uma 
alimentação 
enriquecida. 
Cursos, palestras 
com a 
comunidade. 

Logo que 
forem 
diagnosticados 
os problemas. 
No início e no 
término do ano 
letivo. 

APM, conselho 
escolar, direção 
e coordenação, 
família 

Quadro 9: Sistematização das respostas do grupo 3 sobre o problema equipe multiprofissional 

 

  Pude perceber – novamente – com essa fala, não só a dificuldade no 

acesso a um atendimento de forma integral, como também o problema na 

comunicação entre os profissionais de saúde e a população. Converso com o grupo 

sobre a possibilidade de se viabilizar um apoio matricial20 do NASF para os 

profissionais da US para orientar tanto a forma mais adequada de lidar com cada 

situação como facilitar o aprendizado dos fluxos de encaminhamentos que possam 

ser necessários. 

                                                 
20

 É uma metodologia de trabalho que objetiva assegurar apoio especializado a equipes e 

profissionais de saúde. Pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico e 
pedagógico às equipes de referência. 
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  Sugiro também conhecerem o projeto Comunidade Escola21, que é um 

programa da prefeitura de Curitiba. O programa mantém abertas as escolas durante 

os finais de semana e horários noturnos. Atividades sócio-educativas gratuitas são 

desenvolvidas nas salas de aula, quadras esportivas, auditórios, bibliotecas e 

laboratórios de informática. O Programa realiza cursos para geração de renda, 

atividades esportivas, culturais, de lazer e saúde. Há outra experiência exitosa em 

Curitiba de parcerias com a fundação cultural para a inserção e manutenção de 

bibliotecas nas escolas municipais. Trago ao grupo como opções conhecer esses 

projetos e propor algo semelhante no município. 

 

  Outra solicitação trazida por eles foi a necessidade de orientação 

nutricional, tanto educativa para os alunos quanto na confecção da merenda. 

Questiono ao grupo a forma com que é elaborado o cardápio da merenda escolar. 

Eles comentam que têm uma pequena orientação de uma nutricionista sobre a 

quantidade de porções que deve contemplar cada categoria de alimentos, como 

proteínas, carboidratos, laticínios, gorduras. Segundo eles a escola recebe “arroz, 

feijão, macarrão, leite, ovos, carne moída, cenoura, batata, tomate, cebola, salsicha, 

frango. Eles mandam tudo isso, mas em pouquíssima quantidade”. Relatam que 

sempre falta comida porque o cálculo da quantidade de merenda que recebem é 

feito a partir da quantidade de alunos que tem cadastrado no município, que está 

defasado. Sendo assim, a escola acaba incluindo uma verba destinada a outros 

materiais, além da participação voluntária de alunos e funcionários para 

complementar a merenda. 

 

  Como se pode observar no quadro 9, o item “quando” diz respeito ao 

momento em que o grupo pensa ser possível definir como meta para estabelecer tal 

mudança. Eles colocaram a resposta de quando o aluno receberia tal orientação. 

Após esclarecida a dúvida, o grupo colocou então a necessidade de colocar no 

planejamento pedagógico de início e fim de ano e estabelecer o ano de 2011 como 

meta para o início das buscas por solução.  

 

                                                 
21

 Fonte: 
http://www.cidadedoconhecimento.org.br/cidadedoconhecimento/index.php?portal=527&opTpl=progra
ma&PHPSESSID=65bb1a7892d6aecdfbbbce655c8b3c4b 
Acesso em janeiro de 2012 

http://www.cidadedoconhecimento.org.br/cidadedoconhecimento/index.php?portal=527&opTpl=programa&PHPSESSID=65bb1a7892d6aecdfbbbce655c8b3c4b
http://www.cidadedoconhecimento.org.br/cidadedoconhecimento/index.php?portal=527&opTpl=programa&PHPSESSID=65bb1a7892d6aecdfbbbce655c8b3c4b
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  Sugiro que façam uma assembléia com a população para que a 

comunidade possa ajudar a escolher as prioridades. Pontuo novamente a 

possibilidade de incentivo à criação de um conselho local de saúde que seja efetivo 

e o quanto isso poderia ajudá-los a viabilizar muitas mudanças através de parcerias 

estabelecidas, com respaldo da lei, seguindo as diretrizes do SUS. 

 

  Durante todo o processo de discussão o grupo coloca como 

necessidade a atividade dos profissionais antes citados durante todo o tempo, 

dentro da escola. Eles entendem que cada escola deveria ter um psicólogo, um 

nutricionista, uma fonoaudióloga, um educador físico, que trabalhasse em tempo 

integral. Neste momento faço um breve relato sobre a proposta do NASF e sobre 

sua atuação na ESF. Contexto ao grupo se há a real demanda da necessidade da 

atividade presencial destes profissionais durante todo o tempo dentro da escola ou 

se eles tivessem um apoio como propõe a ESF teriam suas demandas atendidas. O 

grupo prontamente respondeu: “se funcionasse dessa forma aqui seria uma 

maravilha”. 

 

  Recomendo também a possibilidade de reunir todas as escolas do 

município e tentar viabilizar junto à prefeitura uma equipe que possa atender suas 

necessidades, além de também ser possível a parceria com outros municípios 

vizinhos. 

 

  O cartaz confeccionado por este grupo traz os seguintes dizeres:  

 

Trabalhar diferenciado: com atividades específicas para cada dificuldade 

diagnosticada pelo educador e coordenação; sala de recurso e reforço; criar um 

momento entre os educadores para socialização de práticas pedagógicas; utilizar 

dinâmicas; desenvolver atividades como artes, teatro, informática, música, jogos.  

Oficinas lúdicas: matemática e português.  

 

  Após, traz uma figura mostrando vários caminhos entre os seguintes 

dizeres: Quantos caminhos você vê aqui? E qual devemos seguir? A figura 35 ilustra 

o cartaz. 
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Figura 35: Foto referente ao cartaz confeccionado pelo grupo 3 

 

  O grupo relata que algumas coisas que foram propostas no cartaz já 

são feitas, como atividades lúdicas e trabalho com dinâmicas, mas colocaram 

como proposta justamente para que pudessem ser levadas ao projeto 

pedagógico da escola. Mais uma vez trouxeram a necessidade de trabalhar 

diferenciadamente com os alunos com dificuldade no aprendizado, pois tem sido 

uma das maiores dificuldades sentidas por eles. 

 

  Questiono o porquê da escolha das disciplinas de português e 

matemática para trabalhar com oficinas lúdicas, e não outras disciplinas. Eles 

relatam serem as disciplinas mais “maçantes”, com maior conteúdo. Dizem 

também que se sentiriam mais seguros se tivessem um espaço de discussão 
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com os colegas professores para a socialização de práticas pedagógicas, para a 

troca de experiências. 

 

  Sugiro que coloquem estas questões nos módulos de encontro do 

Programa Escola Ativa, visto que é voltado para apoio às dificuldades na 

educação do campo. Segundo eles, muitos encontros que poderiam tratar de 

assuntos educacionais acabam falando de coisas burocráticas, como a forma de 

alimentar o sistema operacional, por exemplo. Reclamam também sobre o fato 

(já antes mencionado) de que as pessoas que participam são da gestão da 

secretaria de educação e não pessoas que estão na prática da educação nas 

escolas. Oriento que ponderem esses questionamentos com a coordenação do 

programa. 

 

  Novamente o grupo coloca que quando a US foi construída ao lado da 

escola foi pensando justamente na facilidade do atendimento e na criação de 

parcerias, mas que infelizmente não acontecem. Deixam a frase final como 

reflexão sobre as inúmeras possibilidades de caminhos diferentes que poderão 

ser tomados após essas discussões. 

 

 

GRUPO 4: Educação em saúde  

 

  As sugestões trazidas pelo grupo para o problema da educação em 

saúde foram a busca de bibliografias sobre o tema, a integração com a área da 

saúde municipal e também com o setor da saúde do MST, montar um projeto de 

educação em saúde na escola e posteriormente apresentá-lo para a comunidade, 

levantar dados de saúde na pesquisa participante, se aprofundar no tema das 

doenças e suas causas, bem como o tratamento e a prevenção, trabalhar com os 

alunos a qualidade de vida e a relação do homem com o meio ambiente.  

 

   A maneira com que sugeriram implementar o planejamento foi através 

de ofícios e projetos para os setores envolvidos e a busca de aprofundamento sobre 

os temas em vários meios de comunicação como revistas, jornais, internet, etc. 

Colocaram também como proposta estimular a participação da comunidade no 
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processo. Os motivos pelos quais fizeram essa escolha foram a necessidade de um 

maior embasamento nos assuntos por parte dos professores, como também a 

parceria com o setor saúde e a importância da participação ativa e efetiva da 

comunidade na eleição de prioridades. Manifestaram também a necessidade de 

trabalhar com os alunos conceitos de promoção da saúde e prevenção de doenças, 

promover o bem estar e desenvolver a consciência para a preservação do meio 

ambiente. 

 

  O tempo sugerido para realização das propostas foi a partir do segundo 

semestre de 2010 e também nas reuniões mensais de planejamento. As pessoas 

responsáveis por monitorar são a escola com todas as suas representações e 

representantes dos outros setores. As respostas estão esquematizadas no quadro 

10. 

Nº O que? Como? Por que? Quando? Quem? 

1 Buscar 
bibliografias 
sobre educação 
em saúde para 
o estudo e 
aprofundamento 

Livros, revistas, 
jornais, internet, 
palestras 

Precisamos obter 
conhecimentos 
teóricos sobre o 
assunto 

Nos 
planejamentos 
semanais 

A princípio a 
escola 

2 Buscar 
integração com 
a área da saúde 
municipal 

Através de ofícios, 
visitas, reuniões 

Pela necessidade 
do 
acompanhamento 
de um 
profissional da 
saúde 

A partir do 2º 
semestre de 
2010. 

A direção da 
escola e a equipe 
pedagógica 

3 Convidar o 
setor de saúde 
do MST para a 
troca de 
experiências 

Ofícios, convites, 
reuniões 

Porque já 
desenvolvem um 
trabalho de 
conscientização e 
prevenção nas 
comunidades 

A partir do 2º 
semestre de 
2010. 

A direção da 
escola e a equipe 
pedagógica 

4 Montar um 
projeto de ação 
em Educação 
em saúde na 
escola 

Através de reuniões 
e debates 

Pela necessidade 
de propor à 
comunidade 
ações de 
prevenção a 
doenças e 
promoção da 
saúde 

A partir do 
mês de 
novembro de 
2010. 

Representantes 
dos setores 
envolvidos. 

5 Apresentação 
do projeto para 
a comunidade 

Através de 
assembléias, 
palestras 

A comunidade é 
participante ativa 
do projeto e deve 
ter conhecimento 
sobre o tema 
discutido 

Em dezembro 
de 2010, na 
última 
assembléia do 
ano 

Representantes 
dos setores 
envolvidos. 

6 Pesquisa 
participante 
levantando 
dados sobre as 

Por meio de visitas 
e entrevistas na 
comunidade 

Para o 
conhecimento da 
realidade local 

Início do mês 
de fevereiro de 
2011. 

Todos os 
envolvidos no 
processo 
saúde/educação 
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doenças 

7 Doenças e 
causas 

Realidade local, 
textos 
diversificados, 
vídeos e palestras 

Para que haja 
conhecimento e 
conscientização 
sobre elas 

Mensalmente A escola 

8 Tratamento e 
prevenção de 
doenças 

Realidade local, 
textos 
diversificados, 
vídeos e palestras 

Para que haja a 
prevenção de 
doenças e 
promoção da 
saúde 

Mensalmente Todos os 
envolvidos no 
processo 

9 Qualidade de 
vida 

Textos 
diversificados, 
vídeos, palestras, 
reuniões para 
atividades físicas, 
passeios, danças, 
músicas 

Promover o bem 
estar social 

Mensalmente Todos os 
envolvidos no 
processo 

10 Relação 
homem/meio 
ambiente 

Atividades de 
leituras, palestras, 
vídeos, confecção 
de cartazes, 
músicas, teatro, 
poesias, danças 

Desenvolver a 
consciência e 
hábitos de 
proteção e 
preservação do 
meio ambiente, 
promovendo 
assim, a saúde 

Semanalmente Todos os 
envolvidos no 
processo 

Quadro 10: Sistematização das respostas do grupo 4 sobre o problema educação em saúde 

 

  Tive a impressão de que este grupo era o que tinha mais claro as datas 

possíveis e prováveis para implementação das mudanças, visto que ponderou em 

que reunião e com que freqüência cada tema seria abordado. 

 

  Quanto a buscar bibliografias sobre educação em saúde, pondero com 

o grupo que isso vai ser feito de acordo com as demandas que surgirem a partir do 

planejamento deles. A idéia é que a partir dos conceitos que foram discutidos 

durante as oficinas eles possam trabalhar os conceitos de saúde de forma ampliada 

com os alunos. O grupo também traz a possibilidade de montar um projeto de 

educação em saúde como disciplina curricular na escola. Sugiro que montem um 

projeto piloto e que discutam com a direção essa possibilidade. 

 

  Eles fazem a sugestão de convidar o setor saúde do MST para a troca 

de experiências. Dizem que são atuantes na comunidade, mas não fazem nenhuma 

ação na escola e julgam que seria interessante se isso pudesse ocorrer. Sugiro 

também que o setor de saúde do MST possa ajudar a escola na busca de parceria 

com a ESF. 
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  O grupo também pensou em ampliar a pesquisa participante que já 

fazem com temas de saúde. Poderiam entender melhor o que a população pensa 

sobre os temas de saúde e assim teriam a possibilidade de inclusive ajudar a equipe 

de saúde a trabalhar as ações de promoção de saúde com a comunidade, bem 

como ajudá-los a conhecer melhor a comunidade com a qual trabalham. Sugerem 

também chamar os profissionais da saúde para participarem da semana 

camponesa, que é uma semana na qual trabalham temas relacionados ao 

assentamento, uma semana cultural que fazem anualmente.  

 

  Como já mencionei anteriormente, embora tenham uma visão ampliada 

de saúde, ainda possuem em suas práticas de educação ações focadas na 

prevenção de doenças e prescrição de comportamentos. Isso pode ser visto com as 

propostas de número 7 e 8 apresentadas no quadro 10. Colocam como justificativa a 

necessidade de promoção da saúde e prevenção de doenças, mas têm dúvidas de 

como trabalhar os conceitos com os alunos. 

 

  Coloco para o grupo o quanto a saúde deve ser trabalhada de forma 

ampliada, com toda a sua complexidade. Eles trouxeram nas oficinas com várias 

falas o quanto acreditam que a saúde está diretamente vinculada com o cotidiano 

das pessoas, com suas condições de vida, com seus sonhos e com sua cultura. 

Sugiro que trabalhem com os alunos também nessa perspectiva, de trabalhar os 

conceitos de saúde a partir da determinação social. 

 

  Os professores também trouxeram propostas de ampliar os temas de 

saúde para discussões como qualidade de vida e relação do homem com o meio 

ambiente. Vários desses conceitos são trabalhados na disciplina PAA, mas eles 

trazem a sugestão de fazer parcerias com outras disciplinas para abordar os temas 

de forma ampla. 

 

  Por fim, trazem a importância de apresentar as propostas para a 

comunidade para que possam também ser agentes construtores do processo. Deixei 

como sugestão ao grupo usar como um projeto piloto o tema saúde como um tema 

gerador, se julgarem uma necessidade. Poderia ser um exercício para trabalhar o 

tema em todas as disciplinas. 
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O cartaz traz duas fotos de mulheres em posições sensuais com os seguintes 

dizeres: 

 

Dificuldade de trabalhar educação em saúde na sala de aula: 

Um dos temas mais difíceis de serem trabalhados em sala é a sexualidade, devido, 

em parte, à imaturidade do educando e também devido à banalidade atribuída ao 

tema nos dias atuais. 

Como é resolvida essa dificuldade? 

Busca de auxílio junto a um educador com mais experiência em lidar com essas 

situações. Busca profissional especializado na área ou setor de saúde para trabalhar 

com esse tema em sala. 

 

  A explicação que trouxeram para o cartaz é que o tema que julgam 

mais difícil de trabalhar com os alunos é a sexualidade, por vários motivos. Acham 

que o tema está banalizado nos dias de hoje e que a forma de trabalhar o tema com 

os alunos em sala também está diretamente vinculado com a crença do que cada 

professor tem do assunto. Dizem que os que tiveram uma educação em casa mais 

cheia de “pudores”, têm mais dificuldade em lidar com estas questões em sala de 

aula. 

 

  Comentam também que gostariam de ter ilustrado um homem no 

cartaz, mas não encontraram a imagem no material de apoio. Dizem que de uma 

maneira geral não se sentem preparados e nem confortáveis para lidar com o tema 

sexualidade. Coloco para o grupo que existem várias possibilidades de lidar com 

estas questões e explico que fazemos oficinas sobre o tema na US. Neste momento 

convido uma das minhas colaboradoras para contar sua experiência, visto que é a 

responsável pelo grupo de adolescentes da US na qual trabalhamos. 

 

  Ela expõe ao grupo as particularidades do trabalho  com adolescentes. 

Refere a necessidade de abordar outros temas antes da sexualidade, como respeito, 

cidadania, questões de gênero, identidade, para que criem vínculos e sintam-se à 

vontade para perguntar. Explica que possuem dúvidas simples, porém importantes, 
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mas é preciso que criem identidade para compreenderem melhor o que pensam e 

quais são seus questionamentos. 

   

  Pondera a necessidade de conhecer os adolescentes, entender sua 

história, ter paciência, porque muitas vezes são atemporais e vivem as coisas de 

maneira muito intensa. Sugere também trabalhar com dinâmicas, num processo de 

construção coletiva. Por fim, recomenda que primeiro o tema sexualidade deve ser 

abordado com os professores, para que se sintam à vontade para trabalhar o tema 

com os alunos em sala. A foto 36 ilustra o cartaz do grupo 4.  

 

  Desta forma as etapas 4 e 5 do arco de maguerez foram cumpridas. O 

trabalho foi muito rico e interessante. Pude mais uma vez perceber o quanto o grupo 

era diferenciado e o quanto tem uma visão ampliada de vida. Eles se mobilizaram e 

mostraram que apesar de já terem feito algumas tentativas de mudança mostraram-

se abertos para ouvir novas idéias e tentar por outros caminhos. A palavra que ficou 

para mim nesta etapa foi perseverança.  

 

 

 

Figura 36: Foto referente ao cartaz confeccionado pelo grupo 4 

 

  Durante a minha fase de planejamento, fiquei imaginando como 

encerraria as atividades de uma forma lúdica, acolhedora e ao mesmo tempo 

profunda, para que pudéssemos compreender o que foi para o grupo e para a 

equipe a formação. Decidi então fazer com eles uma roda de TC, para além de 
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aprofundar os temas, mostrar a eles mais um dos recursos que usamos na área da 

saúde para trabalhar com as comunidades e criar redes. 

 

  Segundo Barreto (2005), a TC é um espaço comunitário no qual se 

procura partilhar experiências de vida e saberes de forma horizontal e circular. As 

pessoas podem tornar-se seus próprios terapeutas compartilhando histórias com 

outras pessoas. Todos se ajudam na busca de soluções e superação dos desafios 

do cotidiano, em um ambiente acolhedor e caloroso. As figuras 37 e 38 ilustram a 

TC realizada no pátio da escola. 

   

Figura 37: Terapia comunitária                              Figura 38: Encerramento da terapia comunitária 

 

  Inicio explicando ao grupo a origem da TC e como foi criada pelo Dr 

Adalberto Barreto, quais foram suas necessidades e descobertas ao criar a técnica. 

Convido o grupo a pensar no que poderíamos estar celebrando naquele momento e 

resgatar os aniversários do mês tanto do grupo, como dos familiares, como forma de 

lembrá-los o quanto é importante celebrar as conquistas na vida. Eles então cantam 

a estrofe de uma de suas músicas, que segue: 

 

Querência do Norte 

Querência do Norte Terra Prometida 

Quando a união não falta sob a terra é vida 

Terra Prometida que conquistaremos com a força unida e os irmãos que temos. 

 

  Após os combinados comumente feitos no início da TC, convido o 

grupo a trazer os problemas que podem estar os afligindo, tirando o sono no seu dia-
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a-dia, contemplando a escolha do tema. Os cinco temas que apareceram foram os 

seguintes: 

 

1. Dificuldade em lidar com idéias contraditórias de filhos adolescentes. 

2. Angústia em lidar com alunos com dificuldade de aprendizagem na leitura. 

3. Dificuldade em se mostrar frágil diante do grupo no enfrentamento dos problemas. 

4. Preconceito com sujeitos do campo 

5. Suprimir pequenos problemas do dia-a-dia para conseguir superar dificuldades 

maiores 

 

  Enquanto os problemas eram trazidos por alguns participantes, houve 

alguns períodos de silêncio. Reflito com o grupo sobre o significado deste silêncio, e 

eles significam como um momento de introspecção, não como uma coisa ruim. 

Vêem como uma possibilidade de reflexão sobre os problemas que enfrentam 

diariamente.  

 

  Eles têm muitas dificuldades a serem enfrentadas diariamente e acham 

que muitas vezes devem não valorizar pequenas dificuldades para não tornar a 

caminhada ainda mais difícil. Espelham-se em pessoas que tem problemas ainda 

maiores e acham que não devem reclamar dos problemas. Pondero o quanto isso 

pode ajudá-los a enfrentar os desafios, mas questiono se não há o risco de 

acabarem mascarando ou suprimindo sentimentos em prol de ter que ter uma 

postura rígida, de não poder se demonstrar frágil diante das dificuldades. 

 

  Alguns deles relatam suprimir pequenos problemas do dia a dia para 

superar problemas maiores e dizem poder contar com outras pessoas do grupo com 

maior afinidade para conversar a respeito. Dizem ter essa postura por um objetivo 

maior de sempre ser forte, porque esta num grupo em que tem que batalhar muito 

pelas coisas. Eles referem buscar nunca desistir, nunca fracassar. Coloco a 

preocupação de que nesse processo, em algum momento podem não se sentir 

cuidados, pois tem que ser fortes, mas ao mesmo tempo sofrem preconceito, 

sentem-se diferentes, por não se identificarem com outros grupos.  
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  Reflito com o grupo a importância de se ajudarem e o quanto camuflar 

sentimentos profundos, inerentes à nossa pessoa para sentir-se vencedor pode 

também contribuir para que se sintam mais frágeis e vulneráveis. O grupo sente-se 

forte, julgam ter muita garra e acham que é exatamente pela sua força e garra que 

sofrem preconceito. 

 

  Mais um trecho de música foi trazido pelo grupo: 

 

Toda pedra do caminho 

Você pode retirar 

Numa flor que tem espinhos 

Você pode se arranhar 

Se o bem e o mal existem 

Você pode escolher 

É preciso saber viver 

 

  Um dos temas abordados precisava ser escolhido e o tema sobre o 

preconceito com os sujeitos do campo foi escolhido por unanimidade, o que não me 

trouxe nenhuma surpresa. Quando questiono a pessoa que trouxe o tema sobre o 

que os preocupa, todo o grupo lidou de forma muito emotiva com as palavras da 

colega: 

 

 [...] O que a gente mais vive é a questão do preconceito, do descaso e a gente se 

sente traído cada dia. Porque assim, apesar de a gente ser uma escola do campo 

onde a gente conseguiu ter assim o que tem, não que a gente não reconhece, a 

gente valoriza o que já conquistou [ ...] só que o preconceito é muito grande pela 

nossa escola.  Não é um preconceito pela gente ser menor, porque a gente disputa 

de igual pra igual, é o preconceito por você ser diferente, por acreditar na proposta. 

Então o preconceito que a gente sofre não está na maneira que a gente se veste ou 

na maneira que a gente fala, não, está na nossa ideologia [...] o que pesa mais é a 

questão dos boicotes, questão de reuniões pelas costas, de querer que a escola 

vista uma camisa que não foi feita pra ela [...] Quando a gente acampou a gente 

lutava pela Terra, quando chegou no acampamento o desafio foi muito grande 

porque não era só lutar pela terra, era lutar pela terra, lutar pela vida, lutar pela 
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educação, lutar pela saúde [...] É uma questão de sentimento, então não tem como 

não chorar. Porque está mexendo comigo e com aquilo que eu acredito. 

 

  Rapidamente a seguinte estrofe foi entoada: 

 

Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora... 
E conta logo suas mágoas todas para mim 

Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, 
Que não vai embora, 
Que não vai embora 

Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, 
Que não vai embora, 
Porque gosta de mim... 

 

  Convido o grupo a pensar no que poderiam fazer para lidar com essa 

dificuldade que é vivenciada por todos. Compartilho uma das falas: 

 

[...] Ser forte, ocupar os espaços, toda porta que se abrir, toda reunião que tiver a 

gente tem que participar [...] Tomar conta mesmo, assumir o comando. Não ser 

covarde. 

 

  Coloco ao grupo a importância de permanecerem unidos, de serem 

persistentes e estratégicos nas suas lutas. Sugiro também que publiquem as 

experiências positivas de educação para que criem forças e tenham o apoio e 

reconhecimento de outras pessoas que pensam na mesma perspectiva. Isso pode 

ajudar na manutenção desta proposta de trabalho.  

 

  Minutos antes de iniciar a TC a diretora recebeu a notícia de que 

provavelmente ao invés de ampliar seu quadro de funcionários eles teriam que 

demitir algumas pessoas, sugerindo que a equipe era grande demais para o número 

de alunos da escola. Isso claramente abalou o grupo e aumentou o sentimento de 

injustiça e falta de reconhecimento pela proposta de trabalho. 
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  Convido o grupo a pensar o que estariam levando de todo o trabalho 

realizado na escola. Trago uma das falas que resume o que o grupo colocou: 

 

[...] Diante de tantas informações que eu não tinha um conhecimento tão claro e que 

agora a gente tem eu levo o compromisso, o compromisso de continuar lutando pela 

situação de saúde, pela comunidade, porque mesmo diante dos desafios e das 

dificuldades a gente sabe que a gente pode fazer a diferença, a gente sabe que a 

gente pode ser um agente transformador da comunidade...é o que Paulo Freire diz 

no poema: escola, é lá onde todo mundo é gente., e essa gente bonita e organizada 

que somos, conhecemos cada vez mais pessoas justas e bonitas que estão 

comprometidas com a educação, que estão preocupadas com os movimentos 

sociais , como os sujeitos camponeses, que possa fortalecer cada vez mais nossa 

união e nosso espírito de solidariedade.uns para com os outros. Essa é a nossa 

missão. 

 

  Todas as pessoas que colaboraram comigo no trabalho também 

participaram desta etapa, deixo aqui uma das falas que ilustra o que gostaríamos de 

deixar àquele grupo, a certeza de que são vencedores: 

 

[...] eu estava fazendo um remember da minha vida, já tenho 62 anos, durante 40 

anos eu trabalhei em atividades comerciais e também como instrutor durante muito 

tempo. Dei cursos no Brasil inteiro, em outra área, participei de congressos no 

exterior, mas nunca tive uma vivência como essa, nunca, de tamanha riqueza, garra, 

vontade e vitória.Esse é o mais importante. Vocês conquistaram, não foi em vão [...] 

É uma luta eterna, diária, mas vocês são vitoriosos, pode crer. Obrigado por permitir 

que eu tivesse essa experiência com vocês, foi muito gratificante. Parabéns. 

 

  Coloco ao grupo o quanto foi gratificante participar de uma experiência 

tão rica e o quanto todo o processo de trabalho também nos ajudou a ver a 

educação em saúde também por outra perspectiva. Por fim a diretora da escola dia 

as seguintes palavras: 

 

[...] A gente não abre as portas pra todo mundo, porque a gente se apegou tanto a 

essa escola, a gente ajudou tanto a construir ela, que a gente se sente totalmente 
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parte dela e a gente quer o melhor pra essa comunidade e pros nossos educandos. 

Nós é que agradecemos muito a disponibilidade de vocês. 

 

  Assim encerramos a TC num clima de muita gratidão, força, 

entusiasmo, expectativa, compromisso e principalmente esperança em mudar 

aquela realidade a partir de propostas concretas. 

 

  Convido o grupo a retomar a última parte de nossa formação. Solicito 

que cada um pense em uma só palavra que exprima o que os trabalhos trouxeram 

para o processo de trabalho deles. Resgatamos então a dinâmica da árvore e 

escrevemos as palavras no lugar dos frutos, fazendo uma alusão aos frutos que o 

aprendizado possa trazer ao grupo. As palavras que apareceram foram:  

compromisso, solidariedade, desafio, perseverança, união, esperança, riqueza, 

soma, realização, integração e coletividade. A figura 39 traz uma síntese do trabalho 

realizado nesta última etapa. 

 

 

Figura 39: Síntese da última etapa. 

 

  O grupo declamou um poema de Nelson Mandela e presenteou cada 

um de nós com livros e artigos de decoração produzidos pela comunidade. 

Tínhamos também providenciado uma lembrança para cada um dos integrantes, que 
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fizemos questão de comprar no município, para que tivessem uma recordação da 

vivência que tivemos. 

 

  Propus que fizessem uma avaliação do processo de trabalho e 

encerramos as atividades, num clima de muito entusiasmo, alegria, fraternidade e 

união. Combinamos então uma confraternização de encerramento à noite, na 

cidade. Quando estávamos indo embora, aconteceu um fato curioso, o ônibus que 

transportava os professores para suas casas quebrou, e encontramos todos eles na 

estrada esperando uma solução. Quando passamos por eles, faziam gestos e 

tinham falas que era como uma confirmação dos problemas existentes no transporte 

que tanto tinham sido discutidos. Registro esses momentos nas figuras 40 e 41. 

 

 
 

  
Figura 40: ônibus quebrado                             Figura 41: Jantar de confraternização  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A proposta de fazer uma formação para professores em educação em 

saúde surgiu por partir do pressuposto de que as ações de educação em saúde nas 

escolas estavam sendo realizadas de forma bancária e sem critérios e por acreditar 

que o ensino da saúde nas escolas pode ser feito de maneira ampliada desde que 

tenham profissionais capacitados para tal. 

 

  No desenvolvimento da pesquisa entendi que muitas ações de 

educação em saúde são feitas ainda de forma vertical- mesmo que por um grupo 

comprometido e contra-hegemônico- por falta de conhecimento e experiência. 

Percebi a importância de transmitir e incorporar no educador a visão ampliada de 

saúde para que possa transmitir os conceitos de forma problematizadora, pois a 

forma como a educação em saúde é feita depende diretamente da concepção de 

saúde dos sujeitos envolvidos no processo.  

 

  Além disso, foi possível observar que uma visão ampliada de mundo 

gera uma visão ampliada de saúde e conseqüentemente as ações de educação são 

baseadas em uma educação construtivista, na qual os sujeitos são parte do 

processo. 

 

  Há que se atentar para o fato de que a amostra da pesquisa era bem 

definida e diferenciada. Provavelmente muitos dos resultados e expressões obtidos 

só dizem respeito àquele grupo, não podendo ser generalizados, mas o instrumento 

metodológico utilizado permite que a experiência seja realizada em qualquer 

ambiente e possa contribuir de forma positiva com a formação do grupo em questão. 

 

  Pude perceber o quanto o grupo esteve, durante todo o processo, 

comprometido com o trabalho e envolvido com todas as discussões, o que foi muito 

importante para o andamento das oficinas. Trouxeram de forma simples e clara o 

quanto a determinação social influencia não somente na saúde e educação mas em 

todos os aspectos da vida e o quanto é importante lidar com as dificuldades de 

forma ampla e efetiva. 
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  Há muitas limitações em lidar com essa perspectiva. Essa modificação 

do processo de trabalho é o que se busca, porém depende de uma mudança 

estrutural da sociedade em que vivemos, que infelizmente é injusta. A ansiedade em 

lidar com estas questões já tinham sido por mim vivenciadas no meu cotidiano, mas 

o trabalho com um grupo tão diferenciado e que sofre tantos preconceitos, acabou 

se intensificando. 

 

  Acredito que ter optado por trabalhar na perspectiva dos 

determinantes, por julgar que os sujeitos teriam mais governabilidade sobre os 

problemas, fez com que a pesquisa pudesse trazer aos sujeitos alguma perspectiva 

a curto e médio prazo, de mudanças. 

 

  Creio que vale ressaltar uma limitação do Projeto Escola Ativa trazida 

pelo grupo que é a participação de apenas um gestor por município e o fato de que 

nenhum educador do município recebe a formação. Nem sempre os conteúdos são 

transmitidos de forma adequada para as escolas e uma oportunidade que poderia 

transformar uma realidade acaba não atingindo os sujeitos com a amplitude que 

poderia. Deixo a sugestão de se pensar na possibilidade de envolver os educadores 

no processo de formação, bem como diminuir os módulos do programa voltados 

para questões puramente burocráticas. 

 

  Um ano após o desenvolvimento da pesquisa em campo, entrei em 

contato com a diretora da escola com o intuito de ter algum retorno sobre possíveis 

mudanças que podem ter ocorrido a partir das discussões e propostas feitas nas 

oficinas. Ela informou que muitas coisas estavam diferentes no município: houve 

uma aproximação da escola com a equipe da ESF, kits de materiais pedagógicos 

para educação em saúde foram comprados, foram realizadas audiências públicas e 

coletas de assinaturas para otimizar as mudanças. 

 

  Ela enviou-me um relato de todas as mudanças conquistadas. Referiu 

que encaminharam ofícios para resolver os seguintes problemas: melhora do espaço 

físico da escola, formação da equipe multidisciplinar, coleta de lixo, melhoria do 

transporte escolar, dificuldade no acompanhamento com a psicóloga para os 
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educandos,  aplicação do flúor semanal nos alunos, acompanhamento odontológico, 

ações educativas. 

 

  A partir dos ofícios, alguns problemas já tinham sido solucionados. A 

coleta de lixo passou a ser quinzenal, a solicitação da equipe multidisciplinar junto 

ao município já estava em andamento, quatorze alunos conseguiram 

acompanhamento com a psicóloga do município, a equipe de odontologia passou a 

realizar aplicação semanal de flúor na escola e faz acompanhamento diário na US 

para toda a população, além de educações em saúde sobre higiene bucal, 

verminoses, cuidados com o corpo, vacinação e alimentação foram realizadas, 

conforme demonstradas nas figuras de 42 a 48.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42: Ação educativa realizada para toda a  
                     comunidade 
                                                                                           Figura 43: Orientações realizadas  
                                                                                                          pela equipe de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 
Figura 44: Aplicação semanal de flúor                           Figura 45: Sala de recurso contra-turno 
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           Figura 46: Ação educativa sobre alimentação saudável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47: Cartaz sobre alimentação saudável           Figura 48: Ação educativa sobre violência  
                                                                                                           sexual 

 

 

  Ela também mencionou ter incluído ações em saúde em sala de aula 

com os alunos a partir dos temas geradores, como qualidade de vida no campo, 

agroecologia e meio ambiente. Disse, por fim, estar bastante feliz com os avanços 

que já obtiveram e que permanecem buscando soluções para a melhoria da 

qualidade do ensino em saúde, bem como para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade, de uma maneira geral. 

 

  Quando iniciei a pesquisa eu não conhecia o MST, aprendi muito com 

aquele grupo, com suas vitórias, com suas conquistas, com sua garra. Por um 

momento pensei que eu pudesse estar problematizando uma concepção de saúde 

biomédica e levando conceitos ampliados de saúde ao grupo, mas pude perceber 

que seus discursos e práticas são condizentes com uma educação problematizadora 

em todos os aspectos.  
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  Vivenciei a experiência de lidar com uma equipe de trabalho efetiva, 

capacitada, comprometida e que possui os mesmos ideais. Isso é fundamental para 

qualquer processo de trabalho. 

 

  Ao final da pesquisa espero colaborar com o registro de uma 

experiência piloto de formação de professores de ensino fundamental para realizar 

ações de educação em saúde com uma perspectiva ampliada, baseada na realidade 

local. Espero que essa experiência possa ser multiplicada em muitos municípios 

deste vasto país e que possa contribuir com a melhoria não só da saúde, mas da 

qualidade de vida da nossa população. 

  

   Assim, espero ter aberto um espaço de discussão sobre a prática da 

educação em saúde, permitindo que tanto profissionais de saúde como da educação 

possam refletir de forma mais aprofundada sobre o seu real papel no processo de 

educação em saúde, construção de cidadania e enfrentamento das iniqüidades. 
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APÊNDICE 01 

 
 
Construção Coletiva da Torre  
 
Objetivo: Favorecer as relações de cooperação entre o grupo.  

Duração: 30 minutos.  

Material: Palitos de sorvete e vendas para os olhos (a quantidade depende do 
número de pessoas). 

Desenvolvimento:  

1. Divida em grupos de no máximo 3 pessoas, distribua para cada um deles 01 
kit do material;  

2. Um dos membros do grupo será o executor, único a efetuar a tarefa. 

3. Outro membro será o coordenador, que dará idéias e sugestões, mas que 
não pode executar a tarefa. 

4. O outro membro será o observador, que poderá observar as atividades do 
seu grupo e dos demais, porém não poderá falar com ninguém. 

 

O único material que pode ser utilizado é o fornecido pelo facilitador. 

Se houver tempo, pode-se solicitar que haja a troca de papéis entre os diferentes 
membros do grupo. 

 

Sugestões para reflexão:  

1. Como o grupo se organizou para realizar a tarefa.  

2. Ressaltar as relações de cooperação entre o grupo.  

3. Refletir com o grupo como se sentiram ao participar de cada um dos papéis.  
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APÊNDICE 02 

 
 
Escuta ativa 
 
Objetivo: Favorecer as relações de cooperação entre o grupo.  

Duração: 30 minutos.  

Material: Palitos de sorvete e vendas para os olhos (a quantidade depende do 
número de pessoas). 

Desenvolvimento:  

1. Divida o grande grupo ao meio, em grupo A e B. 

2. Cada pessoa do grupo A fará dupla com uma pessoa do grupo B.  

3. As pessoas do grupo A ficarão responsáveis por contar a história que quiser 
para sua dupla no grupo B 

4. O grupo B será subdividido em grupo B1 e B2. 

5. As pessoas do grupo B1ouve o que o colega está contando, mas simula 
desinteresse, distração 

6. As pessoas do grupo B2 fazem a escuta ativa do colega. 

 

Sugestões para reflexão:  

1. Como o grupo se organizou para realizar a tarefa. 

2. Refletir como cada um se sentiu exercendo seu papel. 

3. Comparar a situação vivida pelo grupo com a sua função de docentes. 

4. Refletir com o grupo a necessidade da escuta ativa no processo de trabalho. 
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APÊNDICE 03 

 

 
OFICINAS DE DISCUSSÃO SOBRE A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CHICO MENDES 

PROGRAMAÇÃO 
 
 

OFICINA 1 - OBSERVAÇÃO DA REALIDADE 

DURAÇÃO TEMA AÇÕES METODOLOGIA 

30 min 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 

3h 

Apresentação  
 
 

Apresentação da 
Proposta de trabalho 

 
 
 

Observação da 
realidade 

( problema) 

Dinâmica de apresentação 
 
- acolhimento (mensagem) 
- apresentação do projeto de mestrado 
- assinatura dos termos de consentimento livre e 
esclarecido 
- contrato de trabalho 
 
- Cumprir a primeira etapa do arco de Maguerez 
com as seguintes questões: 
 

1. O que é saúde para você? 
2. Quais os problemas de saúde mais 
prevalentes na área de abrangência da escola? 
3. Como estes problemas interferem na 
educação? 
 

 

 
Para o desenvolvimento destas 
temáticas será utilizada a metodologia 
Da problematização baseada no arco 
de Maguerez. O mediador da oficina 
fará as perguntas disparadoras e o 
grupo participará espontaneamente 
problematizando a temática, 
colocando suas experiências. 
 
O mediador deverá também estar 
preparado para fazer uma síntese das 
falas. 
 
O produto dessa oficina será: 
- confecção do recorte da realidade a 
ser estudado e eleição de problemas 
a serem estudados. 
- categorização dos dados  
levantados/identificados pelo grupo 

Fonte: (COLOMBO, 2007) 
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OFICINA 2 – PONTOS-CHAVE 

DURAÇÃO AÇÕES METODOLOGIA 

 
40 min 

 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 
 

2h20min 

 
- Eleição dos determinantes do           
problema 
- Sistematização das informações 
 
- Divisão em grupos e eleição de 
um tema por grupo 
- Retorno ao grande grupo trazendo 
uma palavra do que significou a 
discussão 
- Retorno ao grupo com as 
escolhas e os critérios 
 
- Nova divisão em grupos para 
discutir o problema, as causas, as 
hipóteses de solução e como 
operacionalizar as mudanças 
- Retorno ao grande grupo 
 
 

 
 

- Refletir a respeito do problema 
- Identificar possíveis fatores associados ao problema 
- Identificar possíveis determinantes maiores do 
problema 
- Redigir toda essa reflexão, extraindo o seu sentido 
para o estudo, pelas possíveis explicações da existência 
do problema 
- Analisar a reflexão, captando os vários aspectos 
envolvidos no problema  
- Eleger, com critérios, aqueles aspectos que serão 
estudados na etapa seguinte 
- Redigir os pontos-chave 

 
 
 
- avaliação da oficina 
 
 

Fonte: (COLOMBO, 2007) 
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OFICINA 3 - TEORIZAÇÃO 

HORÁRIO AÇÕES METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

2h 
 
 

1h 
 
 
 
 
 

1h 
 

 
- Os participantes fazem uma 
leitura prévia de textos previamente 
selecionados e buscam artigos em 
revistas ou internet. 
 
- Discussão sobre leituras e 
reflexões trazidas pelo grupo 
 
 
- Explanação teórica dialogada 
sobre temas pertinentes que 
nortearam o processo de trabalho 
 
 
- Conhecer a metodologia de 
ensino da escola e como fazem as 
atividades de educação em saúde 
 
 

 
 

 

- Eleger a forma de estudar cada ponto-chave  
- Preparar os instrumentos de coleta de informação 
- Testar os instrumentos 
- Organizar as condições para a aplicação dos 
instrumentos 
- Coletar as informações (aplicação dos procedimentos e 
instrumentos definidos 
- Tratar as informações  
- Analisar e discute as informações 
- Estabelecer relações entre as diferentes informações 
- Concluir em função do problema, verificando se as 
hipóteses explicativas iniciais foram confirmadas, 
negadas ou não foram consideradas na Teorização 
- Registrar toda a Teorização 
 
 
- Avaliação da oficina 

 
 

Fonte: (COLOMBO,2007) 
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OFICINA 4 – HIPÓTESES DE SOLUÇÃO + APLICAÇÃO À REALIDADE 

HORÁRIO AÇÕES METODOLOGIA 

 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2h 

 
- Divisão em grupo e 
aprofundamento dos temas 
escolhidos através das seguintes 
questões: 
O QUÊ? 
COMO? 
POR QUÊ? 
QUANDO? 
QUEM? 
 
- Retorno das discussões do grupo 
1 
 
 
 

 
Etapa 4 
 

- Elaborar as hipóteses de solução para o problema, com 
base na Teorização e etapas anteriores 
- Abranger diferentes instâncias ou níveis de ação 
visando à transformação daquela parcela de realidade 
estudada  
- Usar criatividade para encontrar ações novas 
- Explicar/argumentar as hipóteses elaboradas 
- Registrar toda a elaboração 
 
 
- Avaliação da oficina 
 

 
 

Fonte: (COLOMBO, 2007) 
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OFICINA 5 - HIPÓTESES DE SOLUÇÃO + APLICAÇÃO À REALIDADE 

HORÁRIO AÇÕES METODOLOGIA 

 
3h 

 
 
 

30min 
 
 
 

30min 

 
- Retorno das discussões dos 
grupos 2, 3 e 4 
 
- Cada participante é convidado a 
ilustrar com uma palavra o que a 
formação significou para si. 
 
 
- Encerramento 
 
 
 
 
 

 
Etapa 5 
 

 

- Analisar a aplicabilidade das hipóteses 
- Eleger, com critérios (exeqüibilidade, urgência, 
prioridade etc.) as que julga poder colocar em prática 
- Planejar a execução das ações pelas quais se 
compromete 
- Colocá-las em prática 
- Registrar todo o processo, analisando os resultados, 
quando possível. 
 

 

- Avaliação da oficina 
 

 
 

Fonte: (COLOMBO, 2007) 

 



 

 

ANEXO 1: Mapa da cidade de Querência do Norte 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(MODELO SUGERIDO)  
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

  

Título do Projeto: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: uma intervenção intersetorial. 

Pesquisadores Responsáveis: Patrícia Carla Gandin Pereira, Marco Aurélio Maeyama e Luiz 
Roberto Agea Cutolo 
Telefone para contato: (41) 9967-1047 patriciagandin@univali.br 
 

Considerando-se a necessidade do desenvolvimento de estratégias de relações intersetoriais 
para melhor desempenho de ações de promoção da saúde no campo da saúde coletiva, este projeto 
pretende desenvolver competências sanitárias e metodológicas nos professores de ensino 
fundamental da Escola Municipal Chico Mendes em Querência do Norte, PR para educação em 
saúde como disciplina curricular, baseada na realidade local. Para tanto, será utilizada como 
referência a abordagem qualitativa. Sua contribuição com a pesquisa será a participação em cinco 
oficinas de 4h cada, onde será feita uma problematização com relação ao modo de trabalhar 
educação em saúde em sala de aula baseado num conceito ampliado de saúde. Estas oficinas 
seguirão a lógica da metodologia problematizadora (reflexão sobre o processo de trabalho- prática- 
teoria-prática).As informações geradas nas oficinas serão registradas por meio de relato escrito e 
gravação de áudio e vídeo. Estas informações serão analisadas, classificadas e categorizadas a luz 
de referenciais teóricos da área. 

Com a realização desta pesquisa pretende-se contribuir com o registro de uma experiência 
piloto de formação de docentes de ensino fundamental para trabalhar em educação em saúde. Esta 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos e garante o caráter 
sigiloso de identidade, bem como o direito de retirar o consentimento de participação e uso de 
informações concedidas a qualquer tempo. O participante poderá entrar em contato com os 
pesquisadores a qualquer tempo para solicitar esclarecimentos, dar sugestões e fazer contribuições. 
Os resultados da pesquisa serão divulgados e informados aos participantes bem como à Prefeitura 
Municipal de Querência do Norte e Escola Municipal Rural Chico Mendes. 
 
- Nome do Pesquisador: Patrícia Carla Gandin Pereira 
- Assinatura do Pesquisador: __________________________________________________  
 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ abaixo 
assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento 
a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 
acompanhamento/assistência/tratamento.  
Local e data: _______________________________________________________________ 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Assinatura do Sujeito ou Responsável: __________________________________________ 
Telefone para contato: _______________________________________________________ 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 - PESQUISA PARTICIPANTE 
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ANEXO 6 

 

Hino do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra22  

Letra: Ademar Bogo 

Musíca: Willy C. de Oliveira  

Vem teçamos a nossa liberdade 

braços fortes que rasgam o chão 

sob a sombra de nossa valentia 

desfraldemos a nossa rebeldia 

e plantemos nesta terra como irmãos!  

Refrão: 

Vem, lutemos punho erguido 

Nossa Força nos leva a edificar 

Nossa Pátria livre e forte 

Construída pelo poder popular  

Braços Erguidos ditemos nossa história 

sufocando com força os opressores 

hasteemos a bandeira colorida 

despertemos esta pátria adormecida 

o amanhã pertence a nós trabalhadores !  

Refrão: 

Vem, lutemos punho erguido 

Nossa Força nos leva a edificar 

Nossa Pátria livre e forte 

Construída pelo poder popular 

Nossa Força regatada pela chama 

da esperança no triunfo que virá 

forjaremos desta luta com certeza 

pátria livre operária camponesa 

nossa estrela enfim triunfará!  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

  Fonte: http://www.mst.org.br/node/1357 
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ANEXO 7 

 
Nosso medo mais profundo23 
 
"Nosso medo mais profundo 
não é o de sermos inadequados. 
Nosso medo mais profundo 
é que somos poderosos além de qualquer medida. 
É a nossa luz, não as nossas trevas, 
o que mais nos apavora. 
Nós nos perguntamos: 
 
Quem sou eu para ser Brilhante, 
Maravilhoso, Talentoso e Fabuloso? 
Na realidade, quem é você para não ser? 
 
Você é filho do Universo. 
 
Se fazer pequeno não ajuda o mundo. 
Não há iluminação em se encolher, 
para que os outros não se sintam inseguros 
quando estão perto de você. 
 
Nascemos para manifestar 
a glória do Universo que está dentro de nós. 
Não está apenas em um de nós: está em todos nós. 
E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, 
inconscientemente damos às outras pessoas 
permissão para fazer o mesmo. 
E conforme nos libertamos do nosso medo, 
nossa presença, automaticamente, libera os outros." 
 
Nelson Mandela 

                                                 
23

 Poema declamado pelos participantes durante uma das místicas 


