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APRESENTAÇÃO

Reafirmando seu compromisso com a educação em vigilância sanitária, 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou, em 2018, a 6ª edição 
do Encontro Educação e Saúde – A Dose Certa para uma Vida Saudável. O evento 
aconteceu nos dias 18 e 19 de setembro, em Brasília/DF, e contou com a presença 
de 141 participantes entre educadores, profissionais de Vigilância Sanitária e 
especialistas dos temas apresentados. Promovido a cada dois anos, o Encontro 
faz parte das atividades do projeto Educanvisa – Educação em Vigilância Sanitária 
e tem por objetivo estimular a troca de experiências entre os professores das 
localidades participantes.

A educação em vigilância sanitária, da forma como é proposta no contexto 
do Educanvisa, pressupõe a ação articulada entre os setores da Educação e da 
Saúde, por meio da vigilância sanitária. Essa ação tem por finalidade promover 
a construção de uma cultura da saúde, que extrapole a atuação meramente 
fiscalizadora e policialesca que tradicionalmente marca a vigilância sanitária 
no Brasil.

O esforço do Educanvisa segue em mão dupla: uma na direção de potencializar, 
maximizar o trabalho dos profissionais de Vigilância Sanitária, aproximando-os dos 
ambientes de ensino-aprendizagem e desenvolvendo suas habilidades educativas; 
outra na direção de capacitar os professores na abordagem de temas significativos 
para o trabalho de desenvolvimento da consciência sanitária.

A proposta de descentralização do Educanvisa, colocada em discussão nesta 
edição, é uma prerrogativa do processo de institucionalização da ação educativa 
em vigilância sanitária, em âmbito nacional.
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INTRODUÇÃO

Frente à cultura digital, que desafios se colocam hoje para a educação? 
É possível integrar uma multiplicidade de artefatos eletrônicos, recursos cibernéticos 
e educação? De que forma esses desafios afetam o fazer na educação em vigilância 
sanitária? Orientados por essas questões, os participantes do Encontro Educação 
e Saúde – A Dose Certa para uma Vida Saudável – Edição 2018, e especialistas 
que partilharam com eles suas experiências e expertises, debateram, durante dois 
dias, temas como: educação em saúde; criatividade na comunicação; e tecnologias 
inovadoras e emergentes.

Os debates evidenciaram as transformações que o desenvolvimento de 
uma cultura digital vem promovendo nas sociedades contemporâneas, bem como 
suas potencialidades para o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, 
deixaram claro que não há como negligenciar hoje a intensiva presença dos 
artefatos eletrônicos na vida cotidiana e, sobretudo, no cotidiano das escolas. 
São dispositivos que oferecem um sem número de recursos, os quais, por sua 
vez, apresentam outros sem número de possibilidades de acesso a todo tipo 
de informação, inclusive as que não trazem tanta contribuição ao processo de 
desenvolvimento humano, mas, ao contrário, são nocivas a ele.

O mero acesso à informação, entretanto, não caracteriza um processo 
educativo. Assim, os recursos disponibilizados não trazem em si mesmos uma 
qualidade educativa. Necessitam, para isso, de métodos próprios que imprimam 
a relação com esses meios técnicos, o caráter de ensino-aprendizagem. Este é o 
desafio para os educadores. Como incluir os aparelhos eletrônicos nos processos 
educativos, conscientes de que eles, por si próprios, não podem educar? E como 
cultivar o interesse de crianças e jovens no aprendizado escolar quando eles 
podem ter acesso a todo tipo de conhecimento de que precisam da maneira mais 
fácil nunca antes imaginável e independentemente da escola? O que seria educar 
nesta realidade permeada de virtualidade?

9
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Buscando respostas para essa questão, importantes nomes das áreas de 
Educação, de Comunicação em Saúde e da Psicologia levaram suas reflexões 
fomentando um promissor debate que se ancora nos textos que seguem nesta 
publicação.

Assim, na “Parte I – Textos”, sob o título “Educação em saúde, comunicação 
e tecnologias”, Júlia Bucher, professora emérita da Universidade de Brasília 
(UnB), abre a sessão apresentando o tema “O empoderamento na formação da 
cidadania a partir das habilidades emocionais”, no qual destaca a necessidade 
de que os processos educativos valorizem não apenas as habilidades cognitivas, 
mas também habilidades emocionais, sociais e outras que aportem, às crianças e 
jovens educandos, elementos que os capacitem a lidar com os desafios cotidianos 
das relações e de outras situações da vida de modo geral.

Mariella Silva de Oliveira Costa e Ana Carolina Monteiro dos Santos, 
especialistas em Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – Brasília/DF, 
apresentaram o tema “Criatividade na Comunicação”. As palestrantes destacaram 
experiências nas quais a utilização de tecnologias associadas à criatividade 
possibilitaram a construção de formas de dar acesso às informações de saúde 
condizentes com a realidade dinâmica da cultura digital. As autoras afirmam 
a necessidade de buscar formas criativas de usar as tecnologias, visando ao 
engajamento do público nos processos comunicativo-educativos.

Wilsa Ramos, professora adjunta do Instituto de Psicologia e ex-diretora 
do Centro de Educação a Distância da UnB, expôs o tema “Novas ecologias de 
aprendizagem na cultura digital: impactos na formação, na educação formal e 
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informal”, dentro do qual propõe a discussão sobre qual educação é possível em 
tempos de cultura digital. Debateu, também, as novas formas de aprendizagem 
possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico, como as comunidades de 
práticas, os cursos massivos on-line e os cursos e-learning, por exemplo, além 
dos importantes conceitos relacionados aos processos implicados pela cultura 
digital: hiperconectividade, hipermobilidade e ubiquidade.

Também na área de tecnologias, Priscila Gonsales, cofundadora e diretora-
executiva do Instituto Educadigital – Fellow Ashoka – São Paulo/SP, falou sobre 
“Recursos Educacionais Abertos (REA) e as novas práticas sociais autorais” e 
destacou a oportunidade de se pensar, em tempos de internet, a disponibilização 
de materiais educativos para uso público, com a oferta de licenças abertas para os 
produtos veiculados; ou seja, dar amplo acesso aos produtos disponibilizados na 
web e possibilidade de utilização desses conforme as necessidades dos educadores.

Ana Valéria Machado Mendonça, professora associada da Faculdade 
de Ciências da Saúde da UnB, abordou o conteúdo “Informação, educação e 
comunicação para a promoção da saúde: aspectos teórico-metodológicos”, sobre 
o qual ressaltou a inter-relação entre as três ciências, especificando, entretanto, 
suas singularidades no processo educativo em saúde. Também apresentou o 
conceito de Educomunição, cuja definição inclui a mediação das tecnologias no 
processo educativo e a preocupação com o impacto dos meios de comunicação na 
educação, especialmente, na educação de crianças e adolescentes.

Na “Parte II – Contextos – Educanvisa na prática”, Claudia Passos Guimarães 
Rabelo e Rosaura Hexsel, da coordenação nacional do projeto, discorrem sobre os 
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“Novos rumos para a educação em vigilância sanitária”, descrevendo os principais 
pontos da proposta de descentralização e realçando seus objetivos, suas diretrizes e 
formas de adesão. Natália Veloso, consultora técnica da Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas), expõe suas “Reflexões sobre a descentralização das ações de 
educação em vigilância sanitária”. A expectativa, com essa descentralização, é que 
o Educanvisa possa alcançar a totalidade dos estados, em benefício da população 
brasileira e do fortalecimento do papel da vigilância sanitária na educação para 
a promoção da saúde.

Na “Parte III – Educanvisa – Experiências e Vivências”, apresenta-se um 
relato da Mostra Cultural Educação em Saúde – Uma União de Sucesso. Nesta edição 
do Encontro, ao contrário dos eventos anteriores nos quais era uma atividade à 
parte, buscou-se valorizar os trabalhos expostos com a inclusão da Mostra na 
programação. Assim, foi dedicado tempo do Encontro para que os participantes 
pudessem contemplar e discutir o que viram nas produções dos municípios. Além 
da Mostra, também são descritos relatos das experiências que foram selecionadas 
para apresentação oral.

A seção “Impressões e Expressões” apresenta a avaliação do Encontro 
Educação e Saúde – A Dose Certa para uma Vida Saudável, a partir da consolidação 
das opiniões emitidas pelos participantes, em questionário distribuído durante 
o evento. O Suplemento Especial traz registro fotográfico e informações sobre a 
organização do Encontro.
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Espera-se que esta publicação instrua e multiplique os debates sobre 
a educação em vigilância sanitária, aportando subsídios ao fortalecimento da 
institucionalização do Educanvisa nos municípios e nos estados onde as atividades 
já estão em desenvolvimento, bem como motivando outras localidades à sua adesão.



Educação em Saúde, 
Comunicação e 

Tecnologias

PARTE I – TEXTOS
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a A educação, tradicionalmente, prioriza a preocupação com os processos 
cognitivos, com as formas de ensino-aprendizagem, ou seja, com a capacidade de 
os educandos assimilarem conteúdos e valores que lhes possibilitarão a convivência, 
supostamente, harmoniosa e respeitosa em sociedade. A educação em saúde, por 
sua vez, preocupa-se com processos educativos que devem facilitar mudanças 
comportamentais no sentido de corrigir e evitar riscos e agravos à saúde e de 
promover uma vida mais saudável.

Diferentes abordagens de ensino-aprendizagem e de educação em saúde 
são propostas, cada uma, por sua vez, visando atender a demandas específicas 
e aprimorar processos que vão surgindo com as experiências educativas. Entre 
os adeptos dessas abordagens, há os que ainda seguem acreditando na mera 
transmissão de conteúdos como forma de educar, mas ganham cada vez mais 
simpatizantes, sobretudo no âmbito da saúde, os projetos de educação de cunho 
político-pedagógico, participativo, emancipador e construtivo.

Sem dúvida, esse contexto por si só coloca inúmeros desafios aos educadores 
e aos profissionais da saúde. Desafios teóricos, metodológicos e, sobretudo, práticos, 
que perpassam o cotidiano das escolas e dos estabelecimentos de saúde ecoando 
a dinâmica dos fenômenos sociais. Além disso, os educadores se veem, também, 
diante das novas questões colocadas pelo amplo acesso ao uso das tecnologias. Na 
atualidade, praticamente todos os processos de interação, inclusive os escolares, 
estão permeados pelos aparelhos eletrônicos, como os nossos inseparáveis celulares 
e computadores.

Essa situação irreversível deverá ser enfrentada com a potencialização 
da criatividade humana e com a determinação e a dedicação dos educadores, no 
sentido de promover consciência crítica e a formação de valores positivos para as 
novas gerações; em contrapartida aos usos negativos e maliciosos dos recursos 
que são ampla e facilmente disponibilizados pela grande rede de informação e 
comunicação digital – a web.
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Cultura digital e criatividade: dois termos, dois processos que já fazem parte 
dos desafios da educação atual e que devem, também, ser incorporados às reflexões 
sobre a educação em saúde e, por extensão, à educação em vigilância sanitária, 
como muito oportunamente está sendo proposto e iniciado pelo Educanvisa.

Quando falamos de processos educativos, pressupomos sujeitos desses 
processos. Sujeitos que, frequentemente, estão sendo expostos a modelos de 
educação mutiladores, porque mais preocupados com o que eles devem aprender 
do que com o sentido do aprendizado. Aprender por quê? Para quê? Eis as questões 
de uma educação verdadeiramente emancipadora que dá vida ao conhecimento.

Porém, como ensinar para a vida, com sentido? A educação para o 
desenvolvimento de habilidades e competências é um caminho. No entanto, 
para que seja um caminho definitivo, precisa considerar o sujeito como um ser 
complexo, no interior do qual se articulam diferentes dimensões; entre elas, 
cognição e emoção. E, então, considerando a prioridade que a educação sempre 
deu aos processos cognitivos, precisamos agora olhar cuidadosamente para as 
práticas que favorecem o desenvolvimento das habilidades emocionais e sociais, 
estas com grande potencial de promover a construção do conhecimento com 
sentido, de promover o efetivo empoderamento.

Desenvolver habilidades emocionais e sociais como prerrogativa dos 
processos de aprendizagem significa alto investimento na medida em que, com 
sentido, a vida é mais prazerosa e feliz e, com prazer e felicidade, as pessoas têm 
menor motivação para o conflito e a violência. Aprender a sentir e a expressar 
suas emoções de forma segura e respeitosa com o outro é um imperativo para a 
contenção da violência que afeta tanto o cotidiano das famílias quanto o das escolas.

Dessa perspectiva, o conhecimento de si é um antídoto da violência, 
considerando que, ao sentir e expressar os sentimentos, aprofunda-se o 
conhecimento sobre si mesmo e cria-se empatia com o outro. Ao se compreender, 
a pessoa também poderá compreender o outro. Ao se conhecer, o indivíduo 
poderá qualificar suas escolhas e estar menos sujeito à imposição dos meios de 
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comunicação e das redes sociais, por exemplo. Provavelmente, estará mais apto a 
interagir de forma positiva, assimilando e utilizando da melhor maneira possível 
os recursos sociais, tecnológicos, educativos, entre outros que a vida oferece.

Essas questões foram tratadas por especialistas das diversas áreas do 
conhecimento durante o Encontro Educação e Saúde – A Dose Certa para uma 
Vida Saudável.

Espera-se que os textos que seguem possam oferecer subsídios às práticas 
cotidianas de educadores e profissionais de Vigilância Sanitária envolvidos na 
grande tarefa de despertar os educandos e a sociedade para uma consciência 
cidadã que proteja e promova a saúde das comunidades.
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is Bom dia a todos e a todas!

Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar junto a vocês. Em 
segundo, parabenizo a equipe do Educanvisa pela continuidade do trabalho voltado 
para a educação, a promoção e a comunicação em saúde. É destacável que, em 
tempos atuais, em que tantas transformações ocorrem e a educação acaba sendo 
um ponto crucial para que se possa preparar e ajudar as novas gerações que estão 
em pleno desenvolvimento, tenha-se um projeto por tantos anos, voltado para 
professores de escolas públicas de diferentes partes do Brasil discutindo questões 
tão relevantes.

O empoderamento na formação da cidadania a partir das habilidades 
emocionais implica a ressocialização familiar, conjugal, parental e até o uso do 
dinheiro. Ele implica, também, o fortalecimento de pessoas e comunidades na busca 
de seus direitos e tem sido expressão, resultado e finalidade do desenvolvimento de 
habilidades emocionais, tão necessárias nos dias de hoje. Para o desenvolvimento 
das competências emocionais, por sua vez, é preciso levar em conta seus elementos 
fundamentais. Um deles, muito importante, é o próprio sujeito. Como podemos 
empoderá-lo? Primeiro, desenvolvendo o próprio self – quem sou eu, de onde venho.

O empoderamento tem sido muito trabalhado na área da saúde pública, 
sobretudo, e, cada vez mais, no âmbito da educação, mas de uma educação ampla, 
uma educação política, uma educação para a ação, uma educação comunitária. 
De certa maneira, tal empoderamento vem justamente para dar sentido à vida: 
quem sou eu; de onde venho; onde estou; e para onde eu quero ir.

Sabemos que nascemos em um determinado momento, mas nunca fomos 
interrogados se queríamos nascer especificamente naquele contexto. Nós nascemos 
em um dado lugar, em uma determinada época e trazemos legados que contribuem 
para a nossa constituição. E, quando falamos em herança, frequentemente 
pensamos em bens materiais, o que vamos ganhar, e o que se vê são querelas 
familiares por causa deles, brigas familiares enormes...

Júlia Sursis Ferro Nobre Bucher-Maluschke
Filósofa e Psicóloga 

Especialista em Terapia Familiar e Social
Mestre e Doutora em Ciências Familiares e Sexológicas

Pós-doutora 
Professora Titular da Universidade de Brasília
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Vemos, na Psicologia Jurídica, o quanto a questão das heranças é problemática 
dentro das interações familiares,mas a herança é muito mais do que receber bens 
materiais. Temos diversos tipos de herança: herança social; herança econômica; 
herança educacional; herança cultural; herança genética; herança religiosa, 
entre outras.

Nascemos em um contexto que nos aportam muitas heranças. Há algum 
tempo, fiz um trabalho que intitulei “As heranças malditas”, para pesquisar 
coisas que herdamos, mas sobre as quais ninguém se dispõe a falar; por isso a 
denominação “heranças malditas”.

Nessa direção, tenho pesquisado sobre algumas personagens que foram 
emblemáticas, na intenção de compreender como algumas de suas heranças 
influenciaram suas identidades ou trajetórias. Entre os estudos que fiz, estavam 
os de participantes que eram filhos de nazistas. Fiquei perplexa com o impacto 
que essa condição – ser filho de alguém que participou do holocausto – teve em 
suas vidas. Alguns deles, por exemplo, mudaram de sobrenome para evitar a 
identificação de seu laço de parentesco, outros não quiseram ter filhos para não 
continuar aquela tradição familiar. Houve casos de pessoas que foram para Israel 
resgatar a memória do pai. Eu fiquei muito impressionada com isto, fui atrás de 
outras pessoas e encontrei o filho do Pablo Escobar1 – saiu agora um livro sobre 
ele que eu aconselho vocês a ler– e toda a luta que ele teve.

Em Brasília, estou realizando um projeto de ressocialização com estudantes 
entrevistando filhos de pais que estão presos, que são assassinos. São casos que 
nos alertam para a necessidade de se trabalhar para evitar que este seja o estigma 
que terão de carregar em suas vidas. O preconceito é grande e eles têm de aprender 
como valorizar a vida e como perdoar seus pais, mesmo entendendo que o que 
seus pais fizeram não foi correto e não deve servir como modelo.

Muitas são as teorias sobre empoderamento, mas a prática de empoderar 
as pessoas surge a partir das vivências de cada uma delas. Esse é um grande 

1 Sebastián Marroquín, arquiteto colombiano, filho do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, autor do livro Pablo Escobar – Meu pai.
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desafio para nós educadores que estamos diante de crianças e adolescentes com 
suas problemáticas próprias, em um mundo conturbado, no qual interagem com 
outros sujeitos que não são semelhantes, não nasceram no mesmo contexto, não 
têm a mesma idade e não lidam com as mesmas heranças.

Outro aspecto importante é: como desenvolver habilidades emocionais? 
A escola tem uma grande preocupação com o ensino e com a aprendizagem e se 
preocupa, principalmente, com o como ensinar e como aprender cognitivamente 
as questões dos programas que devem cumprir. E todos nós estamos impregnados 
dessas competências cognitivas porque toda nossa formação foi voltada para elas, 
mas é possível trabalhar cognição e emoção!

Alguns estudos na França têm mostrado que, quando se trabalha com as 
habilidades emocionais, os estudantes também ganham competências cognitivas. 
É como se, de repente, eles tivessem coragem e força para ir além, para ir mais 
adiante. E isso vai implicar o quê? As habilidades emocionais do próprio professor. 
O professor também necessita do treinamento de suas habilidades emocionais,e 
tais estudos têm demonstrado, ainda, a necessidade de se pensar o contexto e as 
heranças, como já frisei, não são só de bens materiais.

Por isso, aprecio usar o modelo sistêmico de Urie Bronfenbrenner, o qual 
começa analisando o microssistema. O microssistema é o contexto em que as 
pessoas nascem, desenvolvem-se e vivem. Posteriormente, elas vão passando 
para outros subsistemas. Dos microssistemas, mesossistemas, exossistemas até 
o macrosisstema do qual fazem parte a cultura, as leis, as normas, as políticas.

Ainda que não vá, neste momento, tratar profundamente desse modelo 
teórico, preciso destacar a sua implicação prática para entendermos que o grupo 
com o qual trabalhamos pode se desenvolver quando ele toma consciência de 
quem ele é, do contexto em que vive e de como transformá-lo.

Hegel usava muita a expressão Zeitgeist, que significa “o espírito do tempo”, 
e esse espírito do tempo se transforma. Por sua vez, Bronfenbrenner usa a expressão 
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cronossistema, que é como ele percebe a transformação do tempo. Nós estamos 
vivendo em um tempo de grandes mudanças, a começar pelas mudanças climáticas, 
que é outro tema que faz parte também da agenda do Educanvisa, porque a 
mudança de clima está tendo incidências na saúde de forma assustadora, com 
repercussões em vários campos.

Sou psicóloga e tenho trabalhado desde uma perspectiva que busca resgatar 
todo o potencial, toda a possibilidade que as pessoas têm e que podem desenvolver 
positivamente na construção não só de si mesmo, mas do seu ambiente e da 
sociedade como um todo. Por isso é importante sabermos como gerenciar as 
emoções,porque falamos em competência e habilidade emocional, e lidamos com 
a emoção como algo muito problemático. Por quê?

Hoje em dia, vemos a questão do bullying nas escolas, a violência que se 
instala. Trata-se de falta de gerenciamento das emoções. As pessoas não estão 
sabendo lidar com as próprias emoções. Ficam com os nervos à flor da pele, ou então 
os jovens começam a desafiar. Palavras de um menino que estava sob guarda da 
justiça: “pisou na minha sombra morre”. Pisou na minha sombra é uma metáfora, 
mas é significativa da falta de percepção do outro. E como os professores podem 
lidar com essa situação? Os professores estão com medo dos alunos.

Há poucos dias, vi reportagens sobre professores agredidos, inclusive 
fisicamente, pelos alunos. Eles apanham dos alunos, mas não podem reagir porque 
a comunidade pode voltar-se contra eles. Assim, uma confusão se estabelece: 
os estudantes sentem-se superpoderosos porque sabem que o professor não vai 
poder fazer nada contra eles, pelo menos no imaginário deles. Estamos vivendo 
esse clima no qual o gerenciamento das emoções é fundamental.

Quanto trabalho para os professores! Eles têm de dar conta não só dos 
estudantes, mas também dos pais dos alunos, das famílias dos alunos? Sim, porque 
pensamos em uma perspectiva sistêmica, que é uma interação muito grande, e 
os pais também vivem problemas e não sabem como lidar com eles.
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A capacidade de se integrar em uma equipe constituída também é outro 
aspecto importante. A formação de equipes, de grupos, as trocas, não ficar cada 
um trabalhando isoladamente. A capacidade de integrar os valores, sobretudo os 
valores associados à relação com o outro, porque o outro é parte de si mesmo. 
Então, se você está batendo no outro, você está batendo em si mesmo também. É 
necessário trabalhar esse tipo de relação para que as pessoas tomem consciência 
de que o que eu não quero para mim eu não vou querer para o outro. E isso 
tudo é trabalhoso. Outro aspecto: todos estão estressados. Os estudantes estão 
estressadíssimos, os professores estão estressadíssimos. Então, como resistir 
ao estresse?

Muitas questões que trago nesta apresentação resultam de pesquisas que 
tenho feito no decorrer de minha carreira acadêmica e, hoje, farei destaque daqueles 
resultados que nos ajudam a perceber a relação estreita entre empoderamento e 
habilidades emocionais, igualmente relevantes para o desenvolvimento humano. 
São relatos captados nos estudos feitos especialmente para que tenhamos melhor 
compreensão das muitas teorias que nos amparam a lidar com esses aspectos 
em cenários escolares.

No caso do filho do narcotraficante Escobar, por exemplo, que chegou 
a fazer uma reunião para pedir perdão aos filhos dos pais que o seu pai havia 
matado, foi emocionante e um momento muito difícil. A despeito de seu gesto, 
nem todos os filhos quiseram comparecer, mas ele, em um ato de lealdade familiar, 
disse esperar, com essa iniciativa, estar “salvando um pouco meu pai”. Também 
analisei a biografia do filho do Bin Laden. Aquele filho preferido e que hoje, apesar 
de sofrer de fortes depressões, conseguiu sair desse círculo de violência do pai.

Eu apresentei esse trabalho em um congresso sobre juventude e aspectos 
psicológicos no intuito de destacar alguns de tantos outros casos que poderiam ser 
trazidos, que vocês têm para relatar, e que estão relacionados ao que nós, como 
educadores, trabalhamos. Temos respondido a esses desafios com propostas que 
vinculam o contexto à realidade dos estudantes, com muito sucesso.
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Tem o caso de uma escola do Amazonas que recebeu um prêmio francês pelo 
ensino de Geografia. Nela, a abordagem dos conteúdos começava assim: Onde nós 
estamos? Como é o nome dessa cidade? Como é o nome dessa rua? Essa rua fica 
dentro de que bairro? Os professores iam ensinando de acordo com a experiência 
de vida das crianças, dos jovens, e iam promovendo o empoderamento de saber 
qual era o local, o estado, a região deles, quantas regiões têm no Brasil, e assim 
por diante, até chegar à noção de país.

Os estudantes iam aprendendo emocionalmente, conjuntamente com essa 
sensação de importância pessoal, de desenvolvimento de um self mais integrado, 
de um self mais realizado: “Poxa, eu sou alguém porque eu estou aqui neste local”.

No ensino da Matemática, eles pegavam, por exemplo, a idade. Que idade você 
tem? E você? E a sua mãe? Qual é a diferença de idade? E a partir das experiências 
de vida deles e de seus próximos, iam construindo o seu próprio aprendizado. Todos 
eram motivados a estudar e a entender porque era um conteúdo que lhes dizia 
respeito, não lhes era imposto. Eles aprendiam de forma sistêmica, em que tudo 
se coloca em relação, o que nos mostra ser possível trabalhar cognição e emoção.

E como incorporar questões atuais e agregá-las como formativas em um 
tempo de mudanças climáticas, consumismo exacerbado, competividade extrema, 
violência desmedida? Nesse ponto, vejo que o papel do Educanvisa é enorme 
porque, se considerarmos esses aspectos, a agenda do século 21 é assustadora. 
Nós vivemos no “mundo do ter” e não no “mundo do ser”, muitas vezes induzido 
pela mídia.

A formação de valores é complexa e difícil porque estamos, realmente, na 
contramão. Por isso é que todos esses aspectos têm a ver com o desenvolvimento 
de habilidades, e de habilidades profundas que deem segurança a essas crianças, 
adolescentes e jovens e, além disso, possibilite que eles, ao se empoderarem, 
desenvolvam e exerçam também sua capacidade de liderança. A liderança é uma 
coisa importantíssima, sobretudo na juventude, e nós, educadores, precisamos 
saber identificá-la e fortalecê-la naqueles que já a têm.
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Sobre essa capacidade, gostaria de compartilhar uma experiência que conheci 
quando morei no Ceará, de uma escola de periferia, cujos pais dos estudantes eram 
praticamente todos analfabetos. Essa escola resolveu transformar os estudantes 
em professores de seus pais, que vinham para a escola durante a noite para serem 
alfabetizados por eles. Foi um trabalho que valorizou a autoestima desses filhos e 
filhas porque eles viraram professores, e por possibilitarem a seus pais aprender 
com eles. Então, criou-se um diálogo, uma relação extraordinária, muito maior, 
entre pais e filhos. Classicamente, estudamos que, na família, tem de existir uma 
hierarquia: os pais têm de ser pais e os filhos têm de ser filhos. Porém, depende.

Nós nos encontramos em outra configuração mundial, de transformação, 
quando, muitas vezes, temos de levar em consideração que não temos conhecimento 
a respeito de tudo. Uma parte desses conhecimentos quem detém é outra pessoa. 
Eu costumo dizer para os estudantes com os quais trabalho e pesquiso: “Olha, 
eu vou aprender com vocês o que eu não sei e vocês vão aprender comigo o que 
eu sei. E o que eu não sei tem a ver com toda essa parafernália de computador, 
então vocês serão os meus auxiliares”. Isso cria uma relação de diálogo, de um 
pouco mais de igualdade, horizontalidade, em que se estabelecem canais de 
troca; e trabalhar na perspectiva horizontal desenvolve confiança, segurança e, 
sobretudo, respeito mútuo.

Como trabalhar a violência? A violência vem pela falta do diálogo e pela 
impossibilidade de penetrar um pouco em si mesmo para ver que o outro também 
tem um pouco do que a gente tem. E vice-versa. Dessa nova perspectiva, há que 
se ter esperança. Saber qual é a agenda a ser construída, quais metas precisam 
ser alcançadas para dar conta do contexto em que vivemos. Então, se o contexto 
é de mudanças climáticas, violência e consumismo, por exemplo, o que sabemos 
a respeito e quais valores e conhecimentos se fazem necessários? Sabemos ao 
ver no jornal uma notícia ou outra. Tem até os que a contestam dizendo que 
não existe mudança climática. Nós precisamos ver suas implicações e refletir 
acerca de como podemos diminuir seu impacto, na medida em que as crianças, 
adolescentes e jovens começam a tomar consciência de que têm de fazer alguma 
coisa, têm de lutar por alguma coisa.
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A questão do desmatamento, a questão das usinas nucleares. Vários países 
estão acabando com as usinas nucleares pelo perigo que isso representa. A questão 
da chamada energia limpa, enfim. Hoje nós vivemos em um reino infernal de 
celular, não se consegue viver sem celular, é impossível. Na Alemanha, em 
Hamburgo, houve uma manifestação de crianças que fizeram panfletos e cartazes 
pedindo aos pais que joguem fora os celulares, que eles não querem mais celulares 
dentro de casa porque eles querem falar com os pais e não conseguem. Quer 
dizer, são crianças altamente conscientizadas para tomarem uma atitude dessas. 
Imagina aqui no Brasil, qual é a criança que vai querer perder o celular dela para 
conversar? Isso já mostra um nível de educação e de informação muito grande e 
uma necessidade de relacionamento.

Estávamos fazendo uma pesquisa sobre o que era felicidade para as crianças. 
Em uma folha A4, as crianças faziam um desenho do que representava a felicidade 
para elas e depois diziam o que era. Aqui em Brasília, um número impressionante 
de crianças desenhou uma mesa com o pai, a mãe, toda a família reunida. Com 
isso, elas estavam dizendo que felicidade é fazer refeições juntos. Felicidade é 
isso?! Quer dizer, parece uma coisa rara! E nós tivemos exemplos muito tristes 
também. No Rio, uma criança disse: “Felicidade é quando a minha mãe baleada sai 
do hospital”. Em Fortaleza, também, quando outra afirmou: “Felicidade é quando 
chega o carro da polícia”, ou seja, que dá aquele sentimento de tranquilidade. 
Essas são crianças que vivem situações de violência.

No entanto, houve respostas diferentes dessas. Por exemplo, quando uma 
criança disse poeticamente: “Felicidade é quando o sol se deita no mar”; ou quando 
outra disse: “Felicidade é quando aparecem as cores do arco-íris”. São exemplos 
que nos mostram a importância, para essas crianças, de poderem se expressar.

São experiências que desafiam o Educanvisa a ser mais ousado e tornar 
central, em suas ações, o desenvolvimento das competências e habilidades 
emocionais, com foco no empoderamento. Oportunizar a troca de experiências, 
que sabemos ser muito potente. Realizar rodas de conversas, que permitem falar 
sobre temas difíceis, como o da sexualidade, por exemplo, entre tantos outros que 
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implicam a saúde de cada uma dessas crianças, adolescentes e jovens com os quais 
o projeto Educanvisa lida nas diferentes escolas em que está sendo desenvolvido.

Em Fortaleza, trabalhamos muito com rodas de conversa como um meio de 
estabelecer comunicação. Fazíamos uma roda central, onde ficavam os meninos 
– por exemplo, o assunto era a questão de limites na hora de sair para festas à 
noite –, e os pais faziam uma roda maior atrás. Eles não podiam falar, eles só 
podiam ouvir, o espaço era para o jovem se expressar. Os pais ouviam porque 
era a forma de eles entenderem o que os filhos pensavam, como é que os filhos 
viviam. É impressionante ter que fazer uma roda de conversa nesse esquema 
para estabelecer uma comunicação, um diálogo entre pais e filhos. Depois, então, 
fazia-se a roda só com os pais, sem os filhos, para ver o que eles tinham percebido 
e como é que eles aprendiam a lidar com essas situações tão diversas.

A resistência ao estresse também é desafiante e temos que fazer esse 
exercício com nós mesmos. Estou altamente estressado, então o que eu posso 
fazer para diminuir a tensão que vai sempre aumentado até que explode? Como 
me tornar resiliente? A resiliência é muito estudada hoje. E o que ela significa? 
Ela significa que, nas piores condições possíveis, a pessoa é capaz de sobreviver e 
de superar. É a superação. Todo ser humano que está vivo é um resiliente porque 
ele já superou algum momento da vida, alguma coisa que aparentemente foi 
muito difícil.

Há pouco tempo, houve vários suicídios de jovens em Brasília, e esse 
fenômeno chamou muita atenção e causou muita perplexidade. Tantas mortes 
indicavam falta de resiliência e de possibilidades de se encontrar uma saída 
para uma situação que foi ficando tão insuportável que se fecharam as portas 
da esperança.

É terrível uma situação dessas. Gerou uma culpa enorme nos professores 
porque os casos foram em uma universidade pública. Eles se sentiram responsáveis. 
Agora abriram-se muitos espaços para se falar a respeito,mas é preciso avançar e 
ir além do reconhecimento de culpa. É preciso sair desse sistema de culpabilização 
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para um sistema mais positivado. O que aprendemos com isso? O que se pode 
fazer a partir dessa cruel realidade, já que não se pode voltar atrás, é reconhecê-la 
como aprendizado.

A questão da empatia, do planejamento, da capacidade de tomar decisões 
adequadas também é uma coisa difícil. Quando é que a gente toma uma decisão 
adequada? E é importante a discussão com os pais, uma reflexão, porque é muito 
difícil, muitas vezes, em determinadas situações, tomar decisão sozinhos.

Daí a questão da criatividade. Por exemplo, às vezes eu fico observando 
a criatividade do pessoal que está em uma linha de violência e de roubo, por 
exemplo. Eu penso:“Essas pessoas, se colocadas em outro caminho, usariam suas 
capacidades extraordinárias em outra direção, seriam geniais porque têm e fazem 
coisas inacreditáveis para poder tirar o dinheiro do outro. Se tivessem tido uma 
oportunidade, seriam altamente construtoras de outra realidade pessoal e social”.

No caso das escolas, despertar o pensamento crítico é fundamental. Ele é 
muito importante para todos nós, já que estamos sempre questionando: “Será 
que não teria outra maneira mais interessante de tentar resolver essa situação, 
de encontrar outro meio?”. Igualmente importante é a questão da comunicação 
e da capacidade de resolver problemas e conflitos. Às vezes, a gente não tem 
uma percepção e um estudante tem uma ideia.Essa troca das ideias também é 
estruturante,valorizar o potencial que cada um tem.

Podemos, de certa forma, dividir as competências, as habilidades, em duas 
categorias: desenvolvimento das fontes pessoais – quais fontes pessoais esses 
estudantes têm que podem levá-los a conseguir um empoderamento de si mesmo? 
A questão da atenção, do bem-estar individual, da memória, do conhecimento, 
a gestão do estresse, a motivação, o controle de si mesmo. O controle de si, por 
exemplo, está muito relacionado à violência.
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Homens violentos que participaram da pesquisa que realizamos diziam: 
“O problema é que a gente perde o controle em casa e é por isso que a gente 
bate”. Nós procuramos encontrar uma forma de trabalhar o controle desses 
homens violentos, que, no caso desse grupo, especificamente, era constituído, 
majoritariamente, de analfabetos, desempregados. E então perguntamos a eles 
(agora vou usar o linguajar mais cru possível): “Vocês urinam na calça?”. “Não! 
Que coisa horrível!”, respondiam prontamente. “E vocês fazem cocô na calça?”. 
“Não! De jeito nenhum!”. “Então vocês sabem se controlar, vocês aprenderam 
a se controlar! Se vocês sabem se controlar, vocês têm capacidade de controle!”.

Com base nesse exemplo, ainda que bem rude, levávamos esses homens a 
compreenderem o significado da capacidade de autocontrole. Durante a semana, 
eles tinham de fazer o treinamento do autocontrole,e nós conferíamos: “Qual foi 
o treinamento que você fez para o autocontrole, para não chegar em casa batendo 
no povo?”. “Ah! Eu fui andar na praia”. Aí o outro dizia: “Olha, eu não resisti, 
acabei indo pro bar beber”. “Mas você não está desempregado?”. “Mas lá eu tenho 
uma conta aberta e a gente é muito amigo. Quando um ganha dinheiro, paga pra 
todo mundo”. Olha a solidariedade entre eles! Existe, existe!

Moral da história: essa pesquisa foi riquíssima e o nosso problema maior 
veio quando buscamos encontrar uma forma de inseri-los no mercado de trabalho. 
Procuramos uma agência que emprega pessoas de condomínio, mas o dono da 
agência disse “Não, aqui a gente só quer pessoas que tenham o primeiro grau 
completo e sejam evangélicas”. “Evangélicas? Como evangélicas?”. “Sim, porque 
não bebem e não fumam”. Vejam como, às vezes, trabalhar em um nível nos faz 
depararmos com outro. Temos de estar preparados, saber que essa transformação 
é lenta e longa.

Para ilustrar muitos dos aspectos trazidos, vou destacar trechos de uma 
carta e depois comentar.

“Nos idos de 94, eu tinha apenas os meus 6 ou 7 anos de idade. Não sabia, 
nem podia imaginar ou dimensionar os sacrifícios que uma mãe solteira com 



30

três filhos tinha que fazer para sustentar a sua família com a inflação chegando 
a 900% por ano. Minha mãe sempre trabalhou muito como diarista, fazendo um 
imenso, doloroso, mas necessário sacrifício que todas as diaristas têm que fazer 
– deixar de cuidar da própria casa e dos próprios filhos para cuidar da casa e dos 
filhos dos outros. Outro sacrifício difícil naquela época era a questão da moradia.

Nós estávamos num assentamento que havia sido feito por um governador 
populista da época. Mudamos para tal local, num lugar chamado de Agreste. 
Não tinha esgoto, não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha 
acesso à educação, não tinha nada. Parece até a prima pobre daquela casa muita 
engraçada das cantigas infantis. Em um ato o qual posso classificar de coragem e 
força, o que os pobres precisam ter – e muito, naquela época, minha mãe alugou 
um caminhão de mudança, carregou com os três filhos pequenos e fomos morar 
neste lugar que não tinha nada, era um terreno baldio”.

Eu vou selecionar alguns trechos porque a carta é longa, mas quero 
justamente mostrar um exemplo do porquê temos de ter fé e acreditar. Ele descreve 
a casa, realmente muito pobre, muito pobre mesmo, sem luz, sem esgoto, sem 
nada do que a gente espera, porque sabemos que existe muito na periferia; mas 
aí ele vai dizer assim:

“Um belo dia aprendi que ser pobre era ruim, aprendi a ter vergonha de ser 
quem eu era e principalmente de onde eu morava. Na primeira série, o encanto 
pela pobreza já tinha acabado, agora eu só tinha a dureza de perceber o quanto 
aquilo tudo era sofrido e o quanto eu tinha vergonha. Hoje sinto que, naquela 
época, os pobres tinham que ser não somente pobres e ficarem à própria sorte, 
mas também ter vergonha disso. A vergonha é sustentada, legitimada e reforçada 
nos mais diversos espaços sociais, inclusive na escola.” Isto me chamou a atenção. 
“Em um dia de chuva, o pai de uma colega da escola se ofereceu pra me levar 
de carro até em casa. Aceitei o convite, mas chegando na minha rua, senti uma 
angústia, uma ansiedade, um incômodo. Era a vergonha me lembrando que eu 
era pobre e o quanto eu não queria que eles vissem o barraco aonde eu morava. 
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No meio da rua, aproveitando o lamaçal que se fazia cada vez maior por causa da 
chuva, eu pedi a ele – ‘pode parar aqui, não vai dar para passar’.

Aí ele perguntou: – ‘mas aonde é a sua casa?’ Pego de surpresa, a única 
reação que eu pude ter foi apontar uma casa que ficava no começo da rua, feita 
de tijolos, com muro, portão e pequeno sobrado. ‘É ali que eu moro’, eu disse. 
Desde aquele dia aquela passara a ser a minha casa para os amigos da escola. Eu 
tinha vergonha de onde eu morava e de ser pobre”.

Vejam que interessante: ele escreveu essa carta já em outra condição, mas 
ele disse tudo que vive, que vivencia uma criança.

“Na escola não era diferente. Lembro de uma professora de matemática, 
que durante um de seus constantes rompantes histéricos disse a todos da turma: 
‘vocês são burros mesmo, não tem jeito, aqui todo mundo vai ser ou lavadeira 
ou caixeira’[referindo-se à operadora de caixa de supermercado]. Os alunos 
ressentiam calados, resignados, quando viam a vergonha de sua pobreza ser mais 
uma vez legitimada e reforçada”.

Então ele fala da experiência das rodas de conversa das professoras da 
universidade: “que eu, pequeno ainda, ouvia fascinado. As mães e os pais que 
ali estavam também fascinados, contavam casos e falavam da força que havia 
neles, o quanto eram resilientes. Foi a primeira vez que eu vi ‘ser resiliente’ e aí 
eu pensei que eu também poderia ser resiliente”.

Então ele diz assim: “Quando terminei o ensino médio, me vi sem rumo, 
não tinha perspectiva, pois apesar de querer entrar para a universidade, eu sabia 
que não seria fácil, eu queria ser como aquelas professoras da roda de conversa, 
mas não consegui. Uma pessoa pagou uma bolsa parcial, mas não consegui obter 
aprovação devido à alta concorrência. Era como se eu tivesse vendo a materialização 
perversa da profecia do mal que aquela professora havia feito anos antes”.
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“Mas o ano 2005 começou com boas notícias, uma delas foi que eu havia sido 
contemplado com uma bolsa integral no programa Universidade para Todos/Prouni, 
para cursar psicologia na universidade tal. Eu não consigo descrever a minha 
emoção e alegria quando recebi a notícia. Naquele exato momento eu começava 
a me despir de vez da vergonha de ter o estigma de ser pobre.”

Ainda há uma coisa que eu achei muito interessante. Depois que ele já estava 
na universidade dedicando-se aos estudos, ele se ofereceu para dar uma palestra 
na escola, para os professores e alunos. Aos alunos, ele falou da importância de 
estudar e das formas de ingressar na universidade e, aos professores, ele falou 
da importância de desenvolver a resiliência dos alunos. Ou seja, de repente, ele 
tomou a iniciativa daquele projeto que falei que houve no Ceará, de voltar à escola 
e fazer essa palestra e dar esse testemunho.

Para concluir, esse jovem, hoje, foi aceito em uma grande universidade 
no exterior, está fazendo doutorado lá, e ele me escreve sempre, trocamos muita 
informação porque ele foi um aluno dileto, realmente, por quem eu tenho uma 
estima muito grande. Sua história nos mostra o quanto é importante acreditar 
nas pessoas, no potencial que as pessoas têm, e – por estar na escola, local 
privilegiado – procurar desenvolver esse potencial.

Muito obrigada!
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o Há consenso que a educação deva ser significativa, mas pouco se 
discute sobre o sentido da educação. Para isso, precisamos nos dar tempo,e 
refletir sobre o próprio processo de trabalho não tem sido uma tarefa muito fácil. 
No caso da tarefa de educar, então... Quanta dificuldade! É difícil administrar o 
tempo de elaboração das aulas com o cotidiano escolar, que traz outras demandas 
e atribuições para professores(as), estudantes e suas famílias.2

Que o tempo pedagógico não é o mesmo que o tempo do mercado já se sabe... 
Que o tempo para que ocorra aprendizagem não é o mesmo entre os aprendentes 
está mais do que provado. Então, vale indagar, por que a metáfora do relógio é 
tão forte?! Ela também está na saúde, quando comparamos o organismo humano 
a ele. As engrenagens, o ritmo, as razões para o descompasso e o dano não são 
os mesmos em um relógio e em um ser humano. Se não somos uma máquina, 
como essa imagem prevalece?

Afinal, devemos recorrer à compreensão de que os tempos com os quais 
lidamos não são da mesma ordem, sequer têm a mesma importância, sobretudo 
quando se trata de produzir, assegurar ou desenvolver processos de aprendizagem.

Precisamos fazer com que a escola seja um local em que a criatividade e 
as tecnologias da informação e da comunicação possam ser adotadas de forma 
solidária e generosa, sem que concorram entre si, já que é hora de resgatarmos 
a compreensão de que os processos cognitivos e não cognitivos implicam tanto a 
2 Carlos Rodrigues Brandão e Maristela Corrêa Borges, em seu texto “Criar com o outro: o educador do diálogo”, discutem o conceito de 

aprender e, naturalmente, o conceito de aprendizagem. Esse texto, publicado pela Revista de Educação Popular, em 2008, mantém-se 
muito atual.

Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira 
Pós-doutora em Saúde Coletiva 

Doutora em Psicologia
Mestre em Educação

Pedagoga

Devemos partir do pressuposto de que cada pessoa é o sujeito pleno de seu 
próprio conhecimento. Do mesmo modo como ninguém pode beber água 
por mim, embora possa me estender um copo com água, assim também 

ninguém pode me ensinar, embora possa colocar um conhecimento novo à 
minha disposição. Conhecer é sempre um nascer-de-novo com aquilo  que 

– agora – se aprendeu e se sabe.2
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construção quanto a apropriação dos conhecimentos3 pertinentes, que se impõem 
como necessários aos educandos.

A ideia de que existem conhecimentos que precisam ser apropriados é 
importante, e desde essa perspectiva temos trabalhado há muito nas escolas. No 
entanto, é preciso avançar, com igual força e competência, na compreensão de 
que existem conhecimentos que precisam ser construídos por nós, pelos nossos 
estudantes, pela humanidade. Nem tudo está posto. Nem sempre se dispõe dos 
instrumentos, das informações ou das tecnologias. Por isso, alguns saberes 
são datados.

A noção de sermos todos aprendentes é muito edificante de um sentido 
de educação que nos coloca, de forma horizontal, como corresponsáveis pela 
apropriação e disseminação de saberes, assim como pela sua construção. Para 
isso, é fundamental que tenhamos clareza sobre a concepção de educação que 
considera o conhecimento como algo que se constitui e consolida historicamente 
(MATURANA; VARELA, 1995), por meio de práticas humanas – individuais ou 
coletivas – capazes de dar sentido ao mundo que vivemos.

E o tempo que nos importa é o da humanidade. Os acúmulos, as descobertas 
e os saberes elaborados e disponíveis tanto pela ciência quanto pela vivência, além 
de serem estruturantes e pertinentes, tornam-se a matéria principal com a qual 
lidamos para assegurar desenvolvimento e aprendizagem.

Porém, a despeito disso, seguimos insistindo – sem amparo teórico e 
conceitual – que o aprendiz deve responder com rapidez aos conteúdos formativos 
ao qual o submetemos no tempo exigido pelas avaliações, pelo intervalo das 
séries e no decorrer dos anos, sem que tenhamos certeza de que houve igual rigor 
e compasso no tempo para que ele processasse, deglutisse ou compreendesse 

3 Durante um período, de 1994 a 1997, a equipe de Informação, Educação e Comunicação (IEC) do Ministério da Saúde organizou uma 
série de oficinas para atualização e formação de profissionais das equipes estaduais e municipais de IEC sobre planejamento e avaliação 
de ações educativas em saúde, produção radiofônica, produção de materiais impressos, elaboração de instrumentos de avaliação, comu-
nicação em saúde e vídeo educativo, com o uso da Didática de Apropriação e Construção do Conhecimento (Daco). Conduzidas por seu 
próprio criador, o psicólogo colombiano Alberto Sanín Pena, tais oficinas oportunizaram uma discussão conceitual sobre educação e os 
processos educativos.
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cada uma das informações que compartilhamos, ainda que na intenção de maior 
aprendizagem.

Para que possamos desconstruir essa noção que associa efetividade de 
resultados a menor tempo gasto, é necessário que saibamos que a aprendizagem 
modifica muitos sistemas, uma vez que o saber não é cumulativo, mas produtor 
de saltos qualitativos de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991). Quando se aprende 
algo, a despeito de sua utilidade imediata, muda-se a maneira de se ver o mundo 
e sua aplicabilidade, para além de sua capacidade de alterar o pensamento, gera 
inúmeras outras novas formas ou possibilidades práticas de seu uso, nem sempre 
utilitárias. É o que ocorre quando um idoso é alfabetizado, por exemplo. Saber ler 
e escrever não o coloca apenas instrumentalmente capaz de assinar seu nome, 
torna-o cidadão, dá a ele autonomia, altera a sua autoimagem e o deixa capaz 
de perceber potencialidades em sua capacidade funcional, agora potencializada, 
revigorada por essa aprendizagem das letras. E é exatamente por lidarmos com 
sistemas e processos complexos, que devemos buscar, contínua e reiteradamente, 
a razão de nosso trabalho e o sentido da educação.

Diferentes autores têm enfatizado que, nas práticas docentes, estão 
contidos inúmeros elementos problematizadores, intencionais e didáticos que 
não dizem respeito somente ao aprendiz, mas – de forma importante – à própria 
aprendizagem de ser docente. Relacionada, minimamente, ao seu desenvolvimento 
pessoal, profissional e organizacional (PIMENTA, 2012), o trabalho docente é 
uma síntese de uma práxis e de um saber pedagógico (AZZI, 2012) elaborado 
na intenção da busca e da disseminação de conhecimentos válidos, capazes de 
produzir transformações sociais, cujo caráter cooperativo e relacional predominam 
(IMBERNÓN, 2011).

A docência e, por conseguinte, o ensino e a aprendizagem envolvem emoções 
e mobilizam habilidades nem sempre cognitivas. Tardif (2014) já nos alertava 
para o papel e a importância da docência para a compreensão das transformações 
pelas quais passa a nossa sociedade. Muitos dos conhecimentos formais, tidos 
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como essenciais, assim como das informações produzidas pelas diferentes áreas, 
e das tecnologias utilizadas na ampliação de sua circulação, requerem outras 
habilidades que não somente aquelas instrumentais. Hoje em dia, acredita-se 
que é necessário o desenvolvimento de capacidades adaptativas para que se possa 
aprender. Afinal, adaptabilidade e conectividade são, cada vez mais, requeridas.

A sociedade do conhecimento (ou a sociedade aprendente, como defendem 
alguns autores) nos mostra que o sentido da educação é – principalmente, embora 
não exclusivamente – tornar possível experiências em rede (ASSMANN, 1998). 
Da mesma forma, ela tem evidenciado algo que já sabíamos desde muito: a escola 
não é o único espaço educativo, mas tampouco acessório. Ainda que não tenha 
exclusividade nesse processo de fazer aprender, não lhe resta a possibilidade 
de renunciar ao seu papel de condutor de processos educativos significativos. 
Ao contrário! A educação, cada vez mais, assim como o ambiente pedagógico, 
deverá estar comprometida com o desenvolvimento humano, no qual se inclui e 
se integra a aprendizagem.

Para Brandão e Borges, para que haja aprendizagem é preciso duas coisas:

criar condições interativas para que um fluxo de saber circule, esteja livre e seja 
disponível, com viabilidade dialógica destinada a que cada pessoa envolvida em 
um momento de uma rede de descoberta pessoal e solidária de descoberta de 
um saber participe dela da maneira mais livre e motivada possível; e oferecer 
ao outro - aí sim - o meu próprio saber, como algo disponível para o diálogo 
(BRANDÃO; BORGES, 2008, p. 16).

Estamos fazendo isso? Temos nos disposto a participar de forma vigorosa 
e solidária da aprendizagem desses outros sujeitos, com os quais convivemos em 
cenários ou contextos escolares, nos quais ocupamos o lugar de quem deveria 
facilitar e permitir que tal processo ocorra?

Por isso é tão necessário usar e dispor de tempo para refletir sobre qual é 
a concepção de educação que orienta essa prática educativa. Já que temos muitos 
desafios pela frente, é necessário que tenhamos sabedoria para enfrentá-los!
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ão Para falar de criatividade na comunicação em um espaço de produção de 
conhecimento para profissionais da Saúde, é preciso definir o que é comunicar saúde. 
Diversos teóricos brasileiros e internacionais já se dedicaram a ensaios teóricos 
sobre o tema, e aqui nos atemos, primeiramente, ao fato de que a comunicação é 
um processo, não trata apenas de ferramentas de comunicação, sejam elas o lápis 
e o papel, a internet, a televisão, as redes sociais virtuais. Comunicação é relação, 
é diálogo, envolve conhecimento dos objetivos e do público com que se comunica.

A comunicação precisa ser entendida também como ciência complexa 
e como ciência transdisciplinar que, ao se encontrar com a saúde, tem novas 
especificidades, novos compromissos e novos desafios (MORIN, 2007). Não é 
possível tratar os temas de comunicação em saúde como simples transmissão de 
informações, mas como um processo complexo.

A comunicação em saúde, portanto, precisa ser compreendida a partir de 
uma visão ampliada, constituindo-se, inclusive, como processo de intervenção 
em uma dada realidade de saúde a partir de um processo dialógico e participativo, 
que possa influenciar e engajar indivíduos, coletividades e até mesmo gestores 
e políticas públicas.

O mundo da comunicação tornou-se muito mais complexo com as tecnologias 
de informação e comunicação, que ampliam o lugar de fala e possibilitam que os 
sentidos sobre qualquer tema sejam apresentados não só pelos grupos hegemônicos 
da comunicação, mas por pessoas comuns (ou não tão comuns assim) e que têm 
informações sobre tudo, em tempo real.

Ana Carolina de Oliveira Monteiro dos Santos
Mestre em Saúde Coletiva 

Especialista em Gerência de Projetos
Publicitária 

Vice-coordenadora da Assessoria de Comunicação da Fiocruz Brasília
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É preciso, portanto, reconhecer que existe uma inteligência coletiva, 
“distribuída em toda parte, continuamente valorizada e sinergizada em tempo 
real” (LÉVY, 2003, p. xx).

Desvendando o mito da criatividade

Por vezes, o imaginário coletivo enxerga a criatividade como o ato de ter 
ideias incríveis, normalmente advindas de grandes momentos de inspiração 
(aquilo que chamaríamos de insight), um dom para poucos. De fato, existem 
pessoas assim; no entanto, a criatividade está acessível a todos, desde que sob 
determinadas condições.

A complexidade de Morin também se estende à criatividade, ou seja, 
podemos entendê-la como um todo formado por várias partes. Só compreenderemos 
esse todo se entendermos as partes que o compõem. Como exemplo podemos citar 
uma casa. Só enxergaremos sua forma final após a junção dos tijolos, pintura, 
janelas, portas, entre outros.

Dessa forma, assim como a comunicação, a criatividade também deve ser 
entendida como um processo, o que significa dizer que ideias criativas não nascem 
do acaso, elas necessitam de um processo anterior de contextualização. No caso 
da criatividade aplicada à comunicação em saúde, isso envolve um diagnóstico a 
respeito do público (precisa ser muito bem definido, quem fala para todos não fala 
para ninguém), da realidade, do problema a ser enfrentado, além da compreensão 
sobre os objetivos e os resultados que se pretende alcançar. A criatividade implica 
boas ideias, mas estas precisam estar alinhadas a todos esses elementos, senão 
corre-se o risco de que elas sejam desperdiçadas, não passando de boas ideias, 
mas sem resultados efetivos. A criatividade precisa de subsídios e também de 
tempo; normalmente, a pressão e a pressa são inversamente proporcionais às 
melhores ideias.

Praticar o ócio criativo, preconizado por Domenico de Masi (2001), é um 
privilégio que nem todos os profissionais podem ter, mas é responsável por 
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bons resultados, já que implica qualidade de vida e, esta, por sua vez, resulta em 
condições favoráveis para o desenvolvimento do pensamento criativo. O ócio criativo 
traduz-se na simultaneidade entre: trabalho, a fim de gerar riqueza; estudo, para 
geração de conhecimento; lazer, para criar alegria e bem-estar. Praticar o ócio 
criativo nos faz sentir livres e é necessário para a produção de ideias. As ideias, 
por sua vez, são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Essa afirmação 
ganha mais sentido quando consideramos a realidade da criatividade aplicada à 
comunicação em saúde em sua relação com a educação, pois usamos a criatividade 
em sua inter-relação com esses dois campos para abordar questões de saúde na 
escola, que, por fim, levam ao desenvolvimento social.

A criatividade na comunicação também está ligada à capacidade de adaptação 
à realidade que lhe é imposta, seja em termos de recursos materiais, humanos 
ou tecnológicos. Falando especificamente de tecnologia, um grande dilema que 
se impõe hoje no âmbito das escolas é o uso do celular. Adaptar-se significa não 
apenas utilizar os recursos que se têm disponíveis a um nível micro (no ambiente 
escolar, por exemplo), mas também considerar um nível macro de evolução da 
sociedade, sua cultura e seus novos modos de expressão. Portanto, em vez de lutar 
contra as novas tecnologias, é preciso desenvolver formas criativas de usá-las a seu 
favor, de maneira a engajar o público desejado. Podemos citar alguns exemplos, 
como a criação de um blogue da escola, com participação dos alunos;ou uma área 
virtual na qual o professor dê um ponto extra para os alunos que ali entrarem e 
responderem a uma questão;ou, ainda, a consulta de imagens ou curiosidades a 
respeito do tema dado em sala, via Google, no próprio horário da aula.

Um elemento a ser destacado é a construção colaborativa (o que a publicidade 
chama de brainstorming, ou seja, tempestade de ideias). Além de ser um combustível 
para a criatividade, gera maior engajamento dos envolvidos e o sentimento de 
pertencimento e responsabilidade sobre a ação criativa. Na tempestade de ideias 
não deve haver bloqueios. Toda ideia, por mais absurda que pareça, deve ser 
permitida. Apenas após esse processo é que se busca estabelecer relações entre 
ideias e filtros, sempre norteando-se pelo público e por objetivos.
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Um ponto importante a ser considerado: desconfiar sempre da primeira 
ideia. Existe uma tendência natural ao apego à primeira ideia, justamente pelo 
imaginário da genialidade do insight. No entanto, a criatividade precisa de um 
tempo de maturação e o resultado final normalmente será diferente daquilo que 
havia sido pensado inicialmente;ou a superioridade da primeira ideia poderá ser 
confirmada, mas isso só ocorrerá depois do descarte de muitas ideias.

Na prática, como fazer uma comunicação criativa?

A Assessoria de Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Brasília 
trabalha com foco na promoção da saúde. Cada ação é planejada de maneira 
integrada com as diferentes áreas da instituição, pensando em seu público e 
buscando ir além do “arroz com feijão” e daquilo que está nas apostilas e nos 
livros de Comunicação Social.

Para comunicar as ações dos dirigentes, pesquisadores e coordenadores de 
outras unidades e setores de fora de Brasília, por exemplo, desde 2017, a instituição 
produz periodicamente uma série em seu canal no YouTube denominada “Papo 
Móvel”. Os convidados são entrevistados dentro dos carros que os transportam 
pela capital federal, em um bate-papo descontraído e que busca apresentar os 
temas atuais da saúde pública em uma linguagem simples e próxima da população. 
O primeiro vídeo da série trouxe a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, em um 
balanço de seus primeiros meses à frente da instituição. A primeira temporada 
do “Papo Móvel” contava, até o momento de produção deste texto, com 18 vídeos 
produzidos, inicialmente feitos com uma câmera fotográfica. Na sequência, a partir 
do reconhecimento desse espaço como um produto estratégico de comunicação, a 
produção contou com o investimento da Fiocruz na aquisição de uma câmera GoPro.
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A segunda temporada da série deve ser produzida em 2019. A série 
“Papo Móvel” está disponível neste link: https://www.YouTube.com/
playlist?list=PLPyO8qVoPmBTzVKFZ8GnJUiDAlv1Jxgz5.

Figura 1 – Tela de abertura da série “Papo Móvel”, no canal da Fiocruz Brasília 
no YouTube

Fonte: Canal no YouTube.

Ainda no aspecto de produção audiovisual, outras duas séries produzidas 
pela Comissão de Divulgação Científica da Fiocruz Brasília têm mostrado o potencial 
das ações criativas de comunicação. O “60 Segundos Saúde”consiste em vídeos 
curtos que abordam algum tema da saúde dentro do período de um minuto, de 
forma leve e atrativa, visando atingir o público não familiarizado com questões 
relacionadas à saúde. Entre os temas abordados, temos como exemplo a saúde 
do homem, que consiste em um bate-papo descontraído e divertido entre três 
pesquisadores idosos abordando não só a questão do exame de próstata, mas 
mostrando que a saúde do homem tem de ser cuidada todos os dias e em diversos 
outros aspectos.

Outro assunto tratado foi a febre amarela, com formato no qual o público 
fez perguntas relacionadas ao tema e um pesquisador respondeu. A ideia desse 
formato é fazer com que o público participe, tenha suas respostas esclarecidas e, 
ao mesmo tempo, passe a acessar nossas mídias sociais. Pretende-se que esses 
produtos se tornem Recursos Educacionais Abertos.
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Figura 2 – Identidade visual da série “60 Segundos Saúde”

Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico da Fiocruz.

Figura 3 – Imagens da série “60 Segundos Saúde”, com os temas “Saúde do 
homem” e “Febre amarela”

Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico da Fiocruz.

A outra série desenvolvida pela Comissão de Divulgação Científica, 
denominada “Dê voz ao seu artigo”, é voltada para o público acadêmico. 
Consiste em desafiar professores, pesquisadores, alunos e participantes de 
atividades da Escola Fiocruz de Governo a falarem em linguagem simplificada, 
em um minuto, sobre projetos ou pesquisas que desenvolveram ou que estejam 
desenvolvendo. As séries produzidas pela Comissão de Divulgação Científica estão 
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organizadas em uma playlist acessível neste link: https://www.YouTube.com/
playlist?list=PLPyO8qVoPmBSHZGkfut2Yf1UcDijmmLGg.

Figura 4 – Imagens da série “Dê voz ao seu artigo”

Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico da Fiocruz.

Um caso de sucesso referente à criatividade na comunicação foi a Exposição 
Aventura Alimentar, atividade da Fiocruz Brasília na Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia de 2016. A atividade buscava promover a reflexão sobre o consumo 
consciente do comer e nutrir, junto aos estudantes da rede de ensino do Distrito 
Federal. Para isso, foi produzido estande para realização de atividades de 
popularização da ciência, com um tratamento cenográfico que focava desde o 
plantio do alimento ao descarte, contemplando ações educativas e lúdicas referentes 
ao tema central da Semana: Ciência alimentando o Brasil. O público-alvo era 
formado por crianças e adolescentes, cujas fases da vida são determinantes para 
a consolidação de sua saúde futura, e sobre os quais recaem influências sociais 
e midiáticas constantes.

Para o público externo, foram produzidas peças no estilo “Você sabia?”, 
apresentando, de forma lúdica, os temas abordados na exposição para incentivar 
a curiosidade do público. Também foram desenvolvidas peças para o público 
interno da instituição. Além de peças gráficas e virtuais, foram feitos contatos 
com escolas para divulgação da exposição, tudo isso em atuação intersetorial entre 
Assessoria de Comunicação, Programa de Saúde Alimentação e Cultura (Palin) e 
Programa de Educação, Cultura e Saúde (Pecs) da Fiocruz Brasília.
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Figura 5 – Exposição Aventura Alimentar

Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico da Fiocruz.

Destaca-se, ainda, a ação comemorativa do alcance dos 5 mil seguidores 
da fanpage da Fiocruz Brasília. Na época, buscou-se comemorar, para além do 
mundo virtual, com a proposição de uma campanha de doação de sangue que 
mobilizasse os trabalhadores da instituição e, ao mesmo tempo, significasse um 
agradecimento aos nossos internautas. O mote da campanha foi: “Doamos nosso 
sangue para chegar até aqui e vamos, literalmente, doá-lo em agradecimento”.

Para isso, foram produzidas peças para o Facebook, e-mail e cartazes 
de divulgação interna, mostrando a quantidade de vidas que uma única pessoa 
poderia salvar. Foi criado, ainda, o doadômetro, um banner instalado na entrada do 
prédio da Fiocruz Brasília, cujo número de vidas salvas era atualizado diariamente 
de acordo com a adesão de novos doadores à campanha. No dia da doação, os 
funcionários foram levados por um ônibus do Hemocentro e, ao retornarem à 
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Fiocruz Brasília, foram recepcionados e homenageados com um café da manhã e 
a soltura de balões vermelhos representando o número de vidas salvas por eles. 
A ação foi incorporada pela Direção da Fiocruz Brasília como parte das atividades 
em celebração aos 41 anos da instituição no Distrito Federal. O vídeo com o 
registro dessa ação está disponível no canal da Fiocruz Brasília no YouTube, neste 
link: https://youtu.be/IlFCtHk_zfI. No canal é possível acessar também outras 
produções audiovisuais da instituição.

Figura 6 – Peças da campanha de doação de sangue

Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico da Fiocruz.

Figura 7 – Trabalhadores da Fiocruz Brasília no encerramento da campanha de 
doação de sangue
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico da Fiocruz.

A partir de casos concretos, é possível perceber que a criatividade na 
comunicação não parte de uma receita disponível em livros acadêmicos ou fórmulas 
prontas. É fundamental que qualquer ação comunicativa tenha muita clareza de 
seus objetivos, seu público e compreenda a comunicação e a criatividade como 
processos que exigem planejamento. Não basta ter uma boa ideia e não conseguir 
executá-la, ou ter excelentes ferramentas comunicacionais – tais como programas 
de edição, computadores de última geração e uma equipe enorme – se não se 
cultivam espaços para o desenvolvimento do processo criativo desta equipe.

Por último, mas não menos importante: para se trabalhar com criatividade 
na comunicação, não espere as condições perfeitas, mas faça o diagnóstico do 
que precisa ser executado, quais meios você tem disponíveis hoje e aprimore as 
ações com o tempo. Cada nova ação poderá impulsionar sua equipe e seu público 
a outras novas ações.
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4 O tema “Novas ecologias de aprendizagem na cultura digital: impactos 

na formação, na educação formal e informal” está inserido em uma agenda, da 
qual se destacam três pontos muito importantes: desenvolver e refletir sobre 
o desenvolvimento de ações educativas do coletivo; abrir canais de diálogo, de 
compartilhamento de saberes e práticas, por meio da educação continuada; 
e pensar sobre a prática, em um processo de ação-reflexão-ação. Vivemos, 
atualmente, dentro desta bolha chamada cultura digital e, considerando esta 
realidade, podemos perguntar: como aprendemos hoje? Como a cultura digital 
participa da configuração de novas formas de aprendizagem? O que mudou em 
tempos de aprendizagem no século 21?

Pensar essa matriz, que pode ser chamada de matriz cultural de função 
digital, é pensar no que vivemos quando estamos navegando na web, quando 
estamos com o celular ligado, recebendo, produzindo e distribuindo mensagens. 
Apesar de muitos acreditarem que o mundo dos dispositivos tecnológicos é 
virtual, podemos dizer que este é o mundo real da atualidade. Nele ainda há 
a coexistência de objetos analógicos e digitais, mas uma série de fenômenos 
disruptivos já está presente, do ponto de vista de que esses artefatos culturais 
mudam muito os processos comunicacionais, os processos de interação e de 
socialização, porque são marcados por uma perda da centralidade do poder, por 
um policentrismo demarcado pelos nodos das redes, por permitirem trespassar 
o espaço físico-virtual, desterritorizar os encontros, alternando a navegação em 
distintos contextos sociais, semióticos, simbólicos, socioemocionais, cinestésicos, 
todos produtores de novos sentidos subjetivos e novos caminhos e percursos de 
aprendizagem.

Não há mais um polo central na transmissão do conhecimento, das 
informações. Ao contrário, há um fluxo de comunicação ininterrupto, síncrono 
e, ao mesmo tempo, assíncrono. Uma mensagem que enviamos pelo WhatsApp, 
por exemplo, será síncrona, se a pessoa estiver conectada, ou assíncrona, se não 
estiver, sendo possível que ela leia a mensagem em momento posterior. As redes, 
4 Texto adaptado de palestra ministrada no Encontro Educação e Vigilância Sanitária – A Dose Certa para uma Vida Saudável, realizado em 

Brasília, nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, e revisado pela autora em 2020.
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por sua vez, têm alto poder distributivo de informações, alta capilaridade, o que 
torna o tempo-espaço sem limite geográfico.

Olhando essas características da web, suas ferramentas, seus acessórios, 
suas mídias e redes sociais, podemos pensar sobre o potencial que hoje temos 
nas mãos para promover processos de desenvolvimento humano e aprendizagem. 
Reconhecer esse potencial não significa negar as mazelas que também estão 
presentes na interface homem-web, como as ocorrências que reproduzem fatos 
da vida cotidiana, por exemplo, as fake news, e os casos de pedofilia. As fake news 
correspondem a um fenômeno antigo e corriqueiro, muito comum em várias 
comunidades, denominado fofoca no senso comum.

A cultura digital é fruto do quê? A forma embrionária da cultura digital 
surge na década de 1950, em decorrência de um desenvolvimento acirrado das 
tecnologias da informação, da comunicação e de microeletrônica. No século 21, 
compreendemos a “cultura digital” como um “campo vasto e potente” (BOLL; 
KREUTZ, [2009]), produto das tecnologias da informação e comunicação (TICs) e 
da convergência das telecomunicações e informática, que estabelece uma relação 
simbiótica específica entre a sociedade e a informática (LEMOS; LÉVY, 2010). 
Isso implica reconhecer a internet como campo/arena de relações complexas, 
configuradas pela tecnologia, pela cultura e pela ação da humanidade digital que 
se constitui e é constituída pela cultura. Alguns autores argumentam que vivemos 
uma reconfiguração social, em que as formas de comunicação, de interação, de 
socialização, de produção e de consumo se modificaram muito. Consumimos de 
forma diferente, mas também produzimos de forma muito diferente. Estamos 
vivendo uma revolução societal urdida pelo homem, portanto constituinte de 
nossas vidas, quer queiramos ou não.

E quais as implicações disso? Mesmo as pessoas que dizem que quase não 
usam o celular estão imersas nesta rede social, constituída pela ação concreta 
de homens e mulheres que coletivamente organizam o seu próprio viver. Para 
Pierre Lévy, um dos grandes filósofos estudiosos da cibernética e da inteligência 
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artificial, a cultura digital ou cybercultura, “é um conjunto de técnicas, de práticas, 
de usos sociais, de atividades, de formas de pensamento, de valores que são 
praticados e se desenvolvem juntamente com o crescimento desse espaço digital, 
ou ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 16). Outros autores nos colocam no centro do 
processo de construção dessa nova forma sociocultural. Deyse Feitosa e Sérgio 
Bairon (2012), pesquisadores das linguagens estéticas e das hipermídias sociais 
afirmam, por exemplo, que “a cultura digital só existe por intermédio do povo e 
é em comunidade identitária que está o cidadão, cujo olhar dá sentido e valoriza 
a existência dos conteúdos exibidos pela mídia” (2012, p. 2). Ou seja, são as 
pessoas que atribuem sentidos ao que está nas redes. Caso não tenha o olho 
humano que vê, que fixa e que, ao olhar, olha a si mesmo, “absorvendo na sua 
própria sensibilidade” (CANEVACCI, 2009, p. 14), gerando um sentido subjetivo 
singular e único, como fruto de uma construção social, não temos a web. Ela só 
existe porque nós estamos lá. A pergunta que se faz então é: enquanto educadores, 
estamos ocupando esse espaço da melhor forma?

A cultura digital tem capacidade de ampliar o potencial humano de 
relacionar-se, comunicar-se, de interagir, produzir e disseminar, o que nunca 
se viu em outras épocas. Tem a capacidade de comunicar de forma síncrona e 
assíncrona, ubíqua e flexível. Além disso, não há hierarquia nas redes e mídias 
sociais. Na interação horizontalizada, pode até ser que alguém se destaque pelo 
domínio de um tema, de uma forma de uso da linguagem, ou pelo exercício de 
algum tipo de poder que a própria pessoa pensa que tem, mas é a comunidade 
quem valida, e ela pode validar ou não cada cidadão digital (RAMOS; BOLL, 2019).

Neste contexto, há possibilidades de empoderamento dos sujeitos que, 
ao participarem de forma ativa das comunidades digitais, das comunidades de 
práticas, das comunidades de aprendizagem, das comunidades de interesse que 
existem nas redes sociais, passam a ser não mais apenas um espectador, mas 
um espect-autor – termo usado por Cíntia Boll, em sua tese Enunciação Estética 
Juvenil em Vídeos Escolares no YouTube (2013) –, o que acarreta a emergência de 
identidades plurais do indivíduo. Ele não é um mero receptor de mensagens, mas 
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age, interage, produz e consome, na medida em que navega ou curte (RAMOS; 
BOLL, 2019).

A cultura digital potencializa a produção de novos sentidos subjetivos, 
emergentes da reconfiguração subjetiva social e individual. Para González Rey 
(2014), a subjetividade é uma produção humana gerada em processos emocionais 
de forma inseparável com a sociedade, a cultura e os indivíduos, constituindo-se de 
forma individual e social, interna e externa, sem que haja dicotomias, ou fronteiras 
e demarcações. Não é uma reação ao externo e imediato, mas, por sua relativa 
autonomia, possui caráter geracional, pela inédita unidade simbólico-emocional 
que se forma continuamente no fluxo da produção dos sentidos subjetivos. Assim, 
a cada vez que interagimos, atribuímos um sentido subjetivo e compartilhamos 
socialmente significados ao que vemos e ao que está conectado com o que a 
comunidade vê. Ao pensarmos em cultura digital, no que estamos pensando? 
Em uma enorme quantidade, em uma processualidade ininterrupta de imagens, 
imagens em movimento, em formato de vídeo, que abrem vias de produção 
subjetiva que dão novos contornos às experiências vividas, conectadas à nossa 
história de vida e a outras situações vividas em outros tempos.

Porém, se a cybercultura potencializa as coisas boas da educação, por um 
lado; por outro, também possui produções que muitas vezes são usadas para gerar 
mensagens opostas às mensagens educativas que desejamos comunicar. E os 
educadores, em sua maioria, ainda não conseguiram alcançar a lógica da construção 
dos atratores virtuais, “códigos visuais erópticos difundidos” (CANEVACCI, 2008, 
p. 40) nas malhas da cultura tipicamente digital, embora também possa estar 
na cultura analógica. Um atrator é um microfragmento de algum objeto que se 
destaca, é aquilo que prende a atenção, fixa o olho na tela e a pessoa fica em 
estado de suspensão de sentidos, seduzido pela urgência de decifrar os enigmas 
silenciados pela incompletude do sentido. A busca e o esforço são para a emergência 
de um novo sentido subjetivo que seja reparador e que subsuma um sujeito capaz 
de restabelecer a compreensão do fenômeno ao qual o fragmento está inserido, 
mesmo que provisoriamente.
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Esse é o movimento de aprendizagem hoje, quando estamos navegando, 
que é muito diferente do que fazemos em um ambiente físico, presencial, 
predominantemente analógico, mesmo quando também há características digitais 
presentes. Em um ambiente analógico, por exemplo, apenas uma pessoa fala para 
outras. Em rede, todas as pessoas falam ao mesmo tempo para todas as outras.

César Coll (2013; 2014), um estudioso renomado do campo da educação e 
psicologia, traz uma contribuição valiosa para discutirmos a questão da aprendizagem 
no século 21. Aprendemos enquanto nos movemos, aprendemos a qualquer hora 
e lugar. De maneira formal ou informal, as tecnologias digitais de informação e 
comunicação (Tdic) participam da configuração da aprendizagem na era digital, 
em que a cultura escolar e a cultura digital coexistem, complementando-se, 
ampliando-se ou se contradizendo. A partir das questões apontadas por César 
Coll, podemos perguntar: a forma de aprender mudou? Quais as consequências 
das novas tecnologias e mídias para os processos educativos? Como os jovens 
e as pessoas em geral aprendem? Como eles se veem como aprendizes nessa 
abundância de recursos e objetos na web? Aprendizagens espontâneas e interesses 
personalísticos movem os estudantes pela curiosidade de continuar a explorar o 
tema em outros espaços e para além das paredes das salas de aulas. O estudante, 
navegador de um tempo-espaço assíncrono e síncrono, beneficia-se de recursos 
abertos da web, podendo gerar uma experiência ampla de consciência de como 
ele aprende (identidade de aprendiz). Os processos educativos não estão mais 
circunscritos ao espaço da sala de aula. Eles estão em todos os contextos nos quais 
existam recursos que ajudem a desenvolver, a responder a desafios e problemas 
e que fortalecem uma identidade de aprendiz.

O conceito de desenvolvimento humano na perspectiva da psicologia 
compreende todos os processos complexos, multifacetados, dinâmicos que 
abrangem as mudanças e as fases de estabilidade que ocorrem nas dimensões 
socioafetivas e psicológicas das pessoas, do nascimento à morte. Bronfenbrenner 
(2005), que é um dos autores estudiosos da psicologia do desenvolvimento, 
elaborou um modelo que o propõe em sistemas, em contextos específicos e 



56

interdependentes. O primeiro contexto de desenvolvimento é o microssistema, 
onde ocorre a relação mãe-bebê, as relações na família. Da família, a criança 
passa a frequentar as casas dos amigos e as casas dos parentes, e os contextos 
de desenvolvimento nos quais a criança atua vão se ampliando até chegar no 
momento em que ela vai frequentar a escola.

Na fase escolar, a criança tem os amigos da vizinhança que frequentam outras 
escolas e, culturalmente, ela vai adquirindo vários e distintos valores e crenças 
que vem desses contextos. Além desse microssistema, teremos um mesossistema, 
constituído pela relação entre as famílias – por exemplo, uma criança vai passar 
o fim de semana na casa do amiguinho que tem outra microcultura familiar com 
a qual ele entra em contato. E teremos, ainda, o exossistema, no qual a criança 
ou o jovem nem sempre está presente, mas também está recebendo informações 
a partir dele. Por exemplo, o pai chega do trabalho e diz: “hoje meu chefe estava 
muito bravo e ele fez isso e aquilo e eu estou muito chateado”. O pai está bravo, 
irritado, e a criança está assimilando o mundo do trabalho pela fala do pai, mas 
ela não está no mundo do trabalho. No exossistema, estão incluídos outros 
ambientes, como, por exemplo, os amigos da família, os serviços de saúde, o 
trabalho, os quais, participando diretamente ou não, também influenciam o 
desenvolvimento. E, por último, temos o nível macro das políticas, das crenças, 
dos valores da sociedade, a ideologia etc.

Quando Bronfenbrenner (1977) criou esse modelo, ele só não percebeu – 
porque não foi da época dele – que as mídias sociais mudariam completamente 
essa realidade. Atualmente, em vez de a criança estar apenas no seu microssistema 
da casa, da família, ela está em muitos outros ambientes quando acessa a internet. 
Ela pode exercer muitos outros papéis, e assumir papéis diferentes também é um 
recurso para o desenvolvimento humano. Por exemplo, somos convidados a assumir 
uma função e esse convite causa ansiedade, dúvidas entre aceitar e não aceitar, 
mas aceitamos e, após um ano, percebemos o quanto houve de desenvolvimento, 
de mudança, a partir do novo contexto laboral em que participamos como sujeitos 
históricos e culturais.



57

O que discutimos hoje é que as novas tecnologias vêm reforçar, em primeiro 
lugar, que a aprendizagem está distribuída em vários recursos, incluindo os 
recursos pessoais, como livros da biblioteca pessoal, e também os recursos que 
estão disponíveis na web. Hoje, temos muito mais oportunidades de aprendizagem, 
além dos contextos formais. E, quanto mais se acessam os recursos digitais, mais 
se aprende a lidar com eles (SANTOS; RAMOS, 2020).

Esses novos contextos, físico ou virtual, coexistem e oferecem a oportunidade 
de reconfigurarmos as ecologias, os caminhos e os percursos de aprendizagem. 
Anteriormente, quando se tinha dúvidas, buscava-se um grupo de discussão, um 
professor, uma biblioteca. Hoje, qual é primeira coisa que se faz? Busca-se o Google, 
ou outras comunidades que se frequenta. Se é um assunto específico e se temos 
uma comunidade específica, vamos a ela. Temos, hoje, uma rede que traz outro 
significado para os espaços de aprendizagem e, a partir disso, o que acontece?

Ocorre um processo que chamamos “educação sem costura”. Ou seja, não 
é possível mais restringir os momentos de aprendizado à sala de aula porque um 
trabalho que começa nela continua por meio de pesquisa na web. Após essa busca, 
retorna-se à sala de aula com os resultados, que são então partilhados. Também 
quando o professor permite que o aluno use o celular durante a aula, enquanto 
se discute um tema, os alunos vão pesquisando e trazendo novos conteúdos.

O que chamamos de educação sem costura, portanto, é uma educação em 
que não há mais separação – eu estou na sala de aula e a aprendizagem é formal; 
ou eu saí da sala de aula, fui para a web, a aprendizagem é informal. Não há mais 
como separar a aprendizagem formal da informal. Pertencer a uma instituição 
educacional, detentora de seu currículo, normas, valores, constitui um nível de 
formalidade, mas a educação por meio do uso das novas tecnologias da informação 
e comunicação transcende estes espaços, extrapolando os muros de concreto da 
escola. Essa dicotomia não existe mais e o que falta às escolas é estabelecer essas 
conexões, o que ela ainda não dá conta. Os alunos detêm muitos conhecimentos, 
dominam uma série de recursos e comentam com o professor, que, por sua vez, 
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pede para o aluno buscar a informação no livro didático! O professor demarca 
os contextos de aprendizagem. Na cabeça do aluno, do jovem, a separação não 
existe mais. A ação de aprender não se limita a determinados espaços, todavia está 
ocorrendo de forma convergente em espaços físicos ou virtuais que proporcionam 
oportunidades de conhecer. O conceito de novas ecologias de aprendizagem expõe o 
papel disruptivo da internet e de seus aplicativos e acessórios móveis (smartphone 
etc.), que potencializam o processo de construção de conhecimentos pelas vias 
da hipermobilidade, hiperconectividade e ubiquidade.

Os conteúdos curriculares são inúmeros e de origem diversas disponíveis 
nas redes sociais, nos jogos, nas comunidades de aprendizagem e em comunidades 
de práticas que estão disponíveis no mundo virtual, mas que estão, também, 
no nosso entorno. Todos esses são contextos ou cenários de aprendizagem que 
oferecem muitos recursos para se aprender de forma contínua, são possíveis 
pela hiperconexão. Existe uma alta conectividade durante todo o tempo, como 
se a pessoa andasse com a biblioteca na ponta dos dedos ou na palma da mão. A 
portabilidade do celular e a acessibilidade virtual a buscadores são elementos que 
modificam a forma de aprender e deveriam participar de outras formas de ensinar.

Hiperconectividade, hipermobilidade e ubiquidade são as principais 
características da cultura digital. E o que isto significa? Significa que estou 
aqui assistindo à palestra e, ao mesmo tempo, respondendo ao WhatsApp, 
comunicando-me com meu filho pelo Facebook in box, e faço tudo isso do mesmo 
lugar, sem sair, sem buscar um telefone público, sem buscar outros recursos. 
Nesse sentido, podemos perguntar: as novas ecologias abrem portas para outras 
formas de acesso ao conhecimento? Como se busca, hoje, uma informação que 
não se tem?

Diferentes pessoas percorrem diferentes caminhos de aprendizagem. 
Pode-se iniciar um percurso, por exemplo, pelo modo presencial, consultando 
um especialista e, depois, acessando a internet. Esse movimento é chamado de 
personalização do processo de aprendizagem. Cada um faz sua própria trajetória. 
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São caminhos traçados em busca do conhecimento que é importante para a 
história de vida de cada um, e que também mudam ao longo da vida. Com 50, 60, 
70, ou com 80 a 90 anos, as pessoas que acessam esses recursos modificam seus 
percursos para atenderem às necessidades de cada momento, de cada ciclo de vida.

Na atualidade, em relação à maneira como o Educanvisa pode utilizar os 
recursos de web para a educação permanente, continuada, há pelo menos três 
possibilidades: as comunidades de práticas, os cursos e-learning e os cursos 
massivos e abertos on-line – os Moocs. Nas comunidades de práticas, o propósito 
é o compartilhamento de conhecimentos. Nelas há uma produção de saberes que 
é diferente da produção em uma sala de aula, porque não há alguém que seja o 
centro do processo de aprendizado, mas todos podem se tornar uma referência 
em um momento específico, quando o tema mais importante diz mais respeito 
à expertise de uma determinada pessoa.

Segundo Begoña Gross Salvat (2018, p. 69), “o e-learning nasceu nos anos 90 
como uma modalidade de treinamento associados à Educação a Distância e ao uso 
da Internet no ensino superior e no treinamento de negócios”. Entretanto, com o 
passar dos anos, essa modalidade evoluiu para outras tecnologias aproximando-se 
do formato de cursos tipo massivos, abertos e on-line (Moocs) que se deu após a 
geração da computação em nuvem e dos conteúdos abertos na internet, Recursos 
Educacionais Abertos (REA). Os Moocs têm sido descritos na literatura com diversas 
definições e nuanças. Eles têm um efeito disruptivo no ensino, por romper com a 
clássica forma de lecionar, favorecendo experiências de aprendizagem inovadoras 
e com potencial para motivar a participação e a inclusão social. Em geral, eles 
são organizados com atividades de autoaprendizagem, semanais ou quinzenais, 
previamente elaboradas, e a avaliação é realizada pelo par, chamado pair review. 
Os pares fazem a revisão a partir de uma matriz que contém os critérios de 
avaliação dos trabalhos finais. As pessoas ganham nota e obtêm certificação 
pelas universidades do consórcio. Quando os Moocs surgiram, os certificados 
eram livres, mas, atualmente, eles são pagos. Um curso massivo on-line pode ter 
20 mil, 40 mil, 200 mil alunos. Os cursos Moocs são coerentes com os princípios 
da aprendizagem ao longo da vida e oferecem diferentes possibilidades para atrair 
os aprendizes da cultura digital.
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Em suma, neste século, a constituição da identidade de aprendiz está 
muito condicionada à percepção das oportunidades de aprendizagem que são 
oferecidas na web, em contextos sociais e tempos diversos. É necessário investir no 
desenvolvimento de uma identidade de aprendiz sensível esteticamente às questões 
da cultura digital, porque ela traz uma infinidade de potenciais educativos (RAMOS; 
BOLL, 2019). Porém é necessário, por outro lado, saber lidar com esta realidade, uma 
vez que a cultura digital também expressa o contraditório, paradoxos de mundos 
constituídos, inclusive pela dark web, que traz contravenções aos princípios de 
uma sociedade que se deseja construir com base em princípios ético-estéticos, de 
responsabilidade social e cidadã. Então, formar envolve um encontro coletivo de 
diversas dialogias, cultural-histórico, concebido pelos atores sociais, docentes, 
discentes, comunidades de aprendizagem, para a emergência de uma identidade 
aprendiz sensível à dimensão, ética e estética, subjetiva da aprendizagem que 
trespassam a cultura digital. Esse é um desafio que toma assento nos processos 
educativos, formais ou informais, do século 21.



61

Referências

BOLL, C. I. A Enunciação Estética Juvenil em Vídeos Escolares no YouTube. 
2013. 117 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/70596. Acesso em: 22 out. 2020.

BOOL, C.; KREUTZ, J. (orgs). Cultura Digital. Brasília, DF: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica, [2009]. (Série Cadernos Pedagógicos 
do Mais Educação, n. 7).

BRONFENBRENNER, U. (ed.). Making human beings human: bioecological 
perspectives on human development. London: Sage, 2005. 305 p. ISBN 
976-1927-12-3.

BRONFENBRENNER, U. Toward an experimental ecology of human 
development. American Psychologist, Washington, v. 32, n. 7, p. 513-531, 1977. 
ISSN: 0003-066X.

CANEVACCI, M. Fetichismos visuais: corpos erópticos e metrópole 
comunicacional. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008.

CANEVACCI, M. Comunicação entre corpos e metrópoles. Revista Signos do 
Consumo, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 8-20, 2009.

COLL, C. La educación formal en la nueva ecología del aprendizaje: tendencias, 
retos y agenda de investigación. In: RODRÍGUEZ, I. J. L. (comp.). Aprendizaje 
y educación en la sociedad digital. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013. 
DOI10.1344/106.000002060.

COLL, C. Las trayectorias individuales de aprendizaje como foco de la acción 
educativa: tendiendo puentes entre experiencias de aprendizaje. Buenos Aires: 
Red Latinoamericana de Portales Educativos, 2014.



62

FEITOSA, D. F.; BAIRON, S. A Estética da Linguagem em Tempos de Hipermídia 
e TV Digital. In: INTERCOM – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS 
INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO, 35; CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 35, 2012, Fortaleza, Anais [...]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2012.

REY, F. L. G. Human motivation in question: discussing emotions, motives, 
and subjectivity from a cultural-historical standpoint. Journal for the Theory 
of Social Behavior, [s. l.], v. 45, n. 4, p. 419-439, 2015. https://doi.org/10.1111/
jtsb.12073

SALVAT, B. G. La evolución del e-learning: del aula virtual a la red. RIED: 
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Madrid, v. 21, n. 2, p. 
69-82, 2018.

LEMOS, A.; LÉVY, P. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia 
planetária. São Paulo: Paulus, 2010. ISBN 975-85-34931-81-6.

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. ISBN 978-85-73261-26-4.

RAMOS, W. M.; BOLL, C. I. A cultura digital e os novos contextos de 
aprendizagem: quem sabe como eu aprendo e quando aprendo sou eu. In: 
DIAS-TRINDADE, S.; MILL, D. (org.). Educação e humanidades digitais: 
aprendizagens, tecnologias e cibercultura. Coimbra: Imprensa da Universidade 
de Coimbra, 2019. v. 1, p. 9-358.

SANTOS, C. T.; RAMOS, W. M. Configuração subjetiva da aprendizagem e as 
novas ecologias de jovens estudantes no Século XXI. Revista Paraguaya de 
Educación a Distancia, [s. l.], v. 2, p. 31-41, 2020.



63

Re
cu

rs
os

 E
du

ca
ci

on
ai

s A
be

rt
os

 (R
EA

) 
e 

as
 n

ov
as

 p
rá

tic
as

 so
ci

ai
s a

ut
or

ai
s5 A escola que temos hoje ainda segue marcada pela dinâmica da 

sociedade industrial, organizada em classes seriadas, com uso de materiais 
fechados (copyright), proprietários e sem possibilidade de adaptação, e a partir 
de uma premissa de que todos devem aprender o mesmo conteúdo, da mesma 
forma e ao mesmo tempo. Sem falar da estrutura de salas de aula onde ainda 
predomina a comunicação de um (no caso o professor) para muitos (os alunos), ou 
seja, centralizada e unidirecional. Mesmo com décadas de estudos e pesquisas na 
área de Pedagogia, somando ao trabalho de pensadores do porte de Paulo Freire6 
e Anísio Teixeira7 – só para ficar nos brasileiros – apontando que esse formato 
não corresponde ao que se espera de uma educação de qualidade, foi preciso que 
chegasse a era digital para que esse questionamento de fato acontecesse – ou 
melhor – fosse levado a sério.

Era digital, sociedade informacional, sociedade em rede são algumas das 
terminologias mais utilizadas por estudiosos contemporâneos como Manuel 
Castells8, Pierre Levy9, André Lemos10, chamando a atenção para o momento 
revolucionário em que estamos vivendo, um momento em que a colaboração 
e o compartilhamento vão ganhando força nas relações entre as pessoas, seja 
no ambiente pessoal, profissional ou acadêmico. O ato de possuir algo (ser 
“proprietário”) vem perdendo espaço para a necessidade de ter acesso a algo; 
basta observar em nosso dia a dia como a oferta de serviços customizados vem 
crescendo em relação à de produtos prontos. E isso tem tudo a ver com o conceito 
de educação aberta e práticas educativas abertas.

Na educação, trata-se de uma mudança drástica, mas necessária. 
Consideremos o caso dos livros didáticos utilizados largamente nas escolas 
brasileiras. Criado na década de 1930, por um decreto-lei nacional, o livro didático 
5 Texto adaptado de artigo publicado em Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde (Reciis). 2016 jan.-mar.; 10(1) 

[www.reciis.icict.fiocruz.br] e-ISSN 1981-6278.
6 http://www.paulofreire.org/paulo-freire-patrono-da-educacao-brasileira.
7 http://educadores.educacao.ba.gov.br/patrono-anisio-teixeira.
8 http://www.manuelcastells.info/en.
9 http://pierrelevyblog.com.
10 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4780048D9.

Priscila Gonsales
Cofundadora e diretora-executiva do Instituto Educadigital – Fellow Ashoka/SP
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faz parte da memória de muitas gerações em sua vida escolar por ser o grande 
responsável pela organização do conteúdo estudado. O livro didático teve e ainda 
tem um papel fundamental na democratização do acesso à educação, e o formato do 
programa oficial vigente (Programa Nacional do Livro Didático) tem muito mérito 
por permitir que os educadores decidam quais livros usar depois de uma avaliação 
prévia feita por uma equipe de especialistas do Ministério da Educação (MEC).

No entanto, no contexto multimídia do século 21, não apenas o livro 
didático, mas também boa parte dos aplicativos e recursos digitais criados para 
fins educacionais ainda estão restritos a uma concepção linear e centralizada, 
baseada na lógica top-down (de cima para baixo, em que uns poucos especialistas 
criam para muitos usuários). Para ser mais coerente com as novas práticas sociais 
autorais da sociedade digital, é preciso haver uma mudança considerável. Trata-se 
de deixar de lado o foco no consumo de informações por professores e alunos nas 
escolas para priorizar que se tornem produtores de informação, conhecimento 
e cultura.

Qualquer dispositivo conectado à internet possibilita, hoje, a entrada em 
museus do mundo todo, o acompanhamento de aulas e cursos on-line, a pesquisa 
de estudos e teses e, especialmente, participar de redes on-line, usar materiais 
nos mais diversos formatos, enfim, uma infinidade de possibilidades. Contudo, 
se esse uso continuar pautado pela lógica do consumo, pouco vamos avançar em 
termos de educar no contexto da cultura digital.

A pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas 
escolas brasileiras (TIC Educação),11 realizada pelo Centro de Estudos sobre as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br) desde 2013, que analisa 
o uso das tecnologias digitais por professores e alunos, evidencia que os próprios 
professores querem produzir suas aulas com recursos digitais variados que 
encontram na internet (82%). Parece que aquela atividade tradicional de “seguir” 
um livro didático impresso vem perdendo espaço na prática docente. Porém, ao 
mesmo tempo em que existem diversos materiais e recursos multimídia disponíveis 
11 https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf.
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de maneira gratuita na web, a imensa maioria deles ainda está pautada na lógica 
do consumo. Isto é, estão ali, disponíveis para serem usados exatamente como 
foram apresentados, sem possibilidade de adaptação ou remix.

Caso um professor deseje usar parte de um vídeo encontrado em repositórios 
como o YouTube, por exemplo, para elaborar outro vídeo dentro de uma proposta 
pedagógica com seus estudantes, isto é, produzir algo e não apenas consumir 
o que foi apresentado, ele não vai poder fazer isso hoje – não sem a expressa 
autorização do autor desse vídeo. O curioso é que, muitas vezes, o autor desse 
vídeo não se importaria, ou até ficaria muito orgulhoso de ver sua obra inspirando 
outras, mas ele não sabe que pode deixar essa opção visível para o usuário a partir 
da escolha de uma licença flexível.

Não deveriam, sobretudo, os recursos financiados com fundos públicos 
serem disponibilizados sob uma licença aberta de direito autoral – invertendo 
essa lógica centralizada de apenas oferecer algo pronto para um novo modelo 
mental, o “maker” – de fomento à criação e à recriação pelos usuários conforme 
seus interesses e necessidades?

Ao falarmos de licença aberta, chegamos ao conceito de REA, isto é, Recursos 
Educacionais Abertos, e sua importância no contexto da cultura digital em que 
estamos. O termo Recursos Educacionais Abertos (Open Educational Resources – OER, 
em inglês) foi adotado, pela primeira vez, durante um fórum da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2002. Trata-se 
do esforço de uma comunidade global de educadores, políticos e usuários articulada 
para criar, reutilizar e propagar bens educacionais pertencentes à humanidade, 
bens esses cada vez mais acessíveis graças à internet.

A definição de REA é a seguinte: são materiais de ensino, aprendizado 
e pesquisa disponíveis em qualquer suporte ou mídia, preferencialmente em 
plataformas ou formatos livres (software livre), que estejam sob domínio público 
ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados 
por terceiros.
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Anualmente, uma quantidade imensa de dinheiro público (da ordem de 
milhões) é gasta pelos governos na compra de materiais didáticos impressos e 
digitais que não são REA; portanto, são de acesso restrito, inibindo as possibilidades 
de reprodução, criação e adaptação de conteúdos por educadores e estudantes. Em 
2012, no Congresso Mundial de REA, em Paris, a Unesco gerou uma declaração 
convidando governos do mundo todo a conhecer o conceito e a determinar que 
recursos educacionais financiados com fundos públicos adotem o modelo REA. 
Em 2017, cinco anos depois, Liubliana, capital da Eslovênia, sediou o 2º Congresso 
Mundial de REA, que originou o Plano de Ação de Liubliana12, chamando os mesmos 
governos dos países a implementar políticas de educação aberta e de REA como 
potencial caminho em busca de uma educação com mais qualidade, equidade e 
inclusão — foco do Objetivo 4 da Agenda 2030 da ONU13.

A Lei de Direito Autoral brasileira ainda não foi reformulada para atender 
à demanda das novas práticas sociais que estão surgindo, especialmente a de 
criação e adaptação dos mais diversos materiais audiovisuais. Segundo a lei, o 
autor (ou o detentor dos direitos do autor) é o único proprietário dos direitos de 
uso de sua obra, cabendo a ele decidir quando e como permite o uso por terceiros. 
Não existe exceção nem para finalidade educativa, e a possibilidade de uso de 
pequenos trechos é bastante controversa. Com isso, é possível afirmar que os 
educadores estariam sujeitos a punições.

Mesmo que a obra não traga o símbolo © de copyright ou a frase “todos os 
direitos reservados”, ou seja, mesmo que não haja informação sobre permissões 
de uso, a lei garante que a obra seja protegida. Mesmo citando a fonte, se não há 
uma permissão explícita ou uma licença indicada, nada se pode fazer além de 
olhar, ler ou apreciar a obra somente no formato em que ela se encontra disponível.

Como essa questão de direito autoral não se restringe ao Brasil, em meados 
dos anos 2000, surge nos Estados Unidos da América (EUA) uma Organização da 
Sociedade Civil chamada Creative Commons (CC), fundada por pesquisadores da 
12 https://aberta.org.br/plano-de-acao-de-liubliana-traducao/.
13 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/.
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Universidade de Harvard, que começa a disseminar em todo o mundo um modelo 
de gestão de direitos autorais em que o autor pode optar por uma licença mais 
flexível, concedendo de forma clara alguns direitos de uso de sua obra. Qualquer 
pessoa interessada em licenciar sua obra de forma aberta pode acessar o site14 do 
CC, responder a algumas perguntas e, instantaneamente, receber uma das seis 
licenças disponíveis para deixar ou incorporar em sua obra.

Os REA criam a oportunidade para uma transformação fundamental na 
educação: a autoria. Permitem que educadores, estudantes e mesmo aqueles que 
não estejam formalmente vinculados a uma instituição de ensino se envolvam 
no processo criativo de desenvolver e adaptar recursos educacionais. Governos 
e instituições de ensino podem formar professores e alunos para a produção 
colaborativa de textos, imagens e vídeos de qualidade. Com a abertura dos materiais 
na internet, a possibilidade de formação continuada se expande a toda a sociedade.

REA e a política pública

Em abril de 2012, a Comunidade REA Brasil, formada por pessoas de diversas 
áreas do saber, lançava, em São Paulo, o primeiro livro no País com artigos 
acadêmicos e relatos de experiências sobre REA na área de política pública e de 
práticas educativas. Atuando junto à Comunidade REA de 2008 a 2015, o projeto 
REA.br, conduzido pelo Instituto Educadigital15, com apoio financeiro da Open 
Society Foundations16, trabalhou para transformar a política pública de acesso a 
recursos educacionais financiados com orçamento público.

Alguns resultados do REA.br puderam ser observados naquele período. Um 
deles é o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014, que contempla o 
incentivo a REA dentro de duas de suas metas, 5 e 7, sobre qualidade da educação e 
alfabetização, respectivamente. Ainda no âmbito federal, foi criado, com apoio da 
comunidade REA, o Projeto de Lei n. 1.513/201117 que visa garantir que as compras 

14 www.creativecommons.org.br.
15 Instituto Educadigital. Apresentação. [citado 27 jan 2016]. Disponível em: www.educadigital.org.br.
16 http://www.opensocietyfoundations.org/.
17 http://bit.ly/1i42Kba.
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públicas ou a contratação de serviços e materiais educacionais sejam regidas por 
meio de licenças livres, permitindo a difusão e a ampliação do acesso a esses 
bens por toda a sociedade.

Em dezembro de 2018, o Projeto de Lei Federal foi aprovado pela Comissão 
de Educação da Câmara dos Deputados, desdobramento de ações de advocacy da 
Iniciativa Educação Aberta, atual projeto de fomento aos REA no Brasil, coordenado 
pelo Instituto Educadigital em parceria com a Cátedra Unesco de Educação a 
Distância da Universidade de Brasília. A Iniciativa Educação Aberta vem trabalhando, 
desde 2016, diretamente na formação de gestores do Ministério da Educação 
(MEC) para o desenvolvimento de políticas de educação aberta e de REA com 
base no compromisso para recursos digitais do 3º Plano de Ação da Parceria de 
Governo Aberto (OGP-Brasil)18. Em maio de 2018, foi publicada a Portaria n. 451, 
que determina que todos os recursos educacionais financiados ou subsidiados pela 
Secretaria de Educação Básica do MEC terão de ser disponibilizados como REA.

No âmbito municipal, existe uma política pública de REA vigente no 
município de São Paulo, com o Decreto n. 52.681, de 26 de setembro de 2011, que 
dispõe sobre o licenciamento obrigatório das obras intelectuais produzidas ou 
subsidiadas com objetivos educacionais, pedagógicos e afins, no âmbito da rede 
pública municipal de ensino. Hoje, quem entra no site19 da Secretaria Municipal 
de Educação de São Paulo (SME/SP) já localiza a licença definida para uso dos 
materiais disponíveis. Há municípios de pequeno porte em diversos estados que 
já estão utilizando os materiais disponibilizados pela SME/SP.

Em novembro de 2018, a Iniciativa Educação Aberta articulou, com a Unesco 
Representação Brasil e o MEC, a organização de um Seminário sobre Recursos 
Internacionais Abertos no Mercado Comum do Sul (Mercosul),20 em Brasília, 
voltado a representantes de governo dos diversos países da região, incluindo 
gestores técnicos e legisladores públicos. O evento foi realizado no auditório da 

18 http://governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2017/compromisso-6-recursos-educacionais-digitais.
19 http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/default.aspx.
20 https://aberta.org.br/evento-rea-mercosul-no-brasil/.
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e contou 
com a presença de palestrantes nacionais e internacionais, como Maja Makovec 
Brenčič – ex-ministra da Educação, Ciência e Esporte, da República da Eslovênia –, 
que implementou a política de Estado Opening Up Slovenia para a educação aberta.

Educação aberta como tendência

Conteúdo aberto também já aparece como uma das tendências para a 
educação em um dos principais relatórios mundiais sobre o uso da tecnologia 
na educação, o Horizon Report21. Segundo o documento, a “educação aberta” e os 
“cursos abertos e gratuitos, como os Moocs” surgem como forma de diminuir as 
barreiras de acesso à informação até para quem está fora da escola.

Na perspectiva apontada pelo Horizon Report, alguns projetos educacionais 
mais recentes já estão sendo criados dentro dos padrões de REA, ressaltando 
não apenas a importância do bem público e da livre adaptação, como também a 
autoria dos educadores envolvidos.

O relatório de Recursos Educacionais com licenças Abertas (ReliA)22 foi 
lançado em 2017 pela Iniciativa Educação Aberta com apoio de financiamento 
coletivo de mais de 60 pessoas e está integrado na Plataforma Integrada de 
Recursos Digitais do MEC23.

A Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, desenvolve o projeto 
REMAR24, uma plataforma web que deverá oferecer ferramentas que facilitem a 
construção e a customização de jogos educacionais REA, seguindo diretrizes que 
favoreçam o reuso e a disponibilização desses recursos em diferentes plataformas, 
bem como a integração com ambientes virtuais de aprendizagem.

21 http://migre.me/dl40j.
22 www.relia.org.br.
23 https://plataformaintegrada.mec.gov.br.
24 http://remar.dc.ufscar.br/.
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O contexto atual, não só no Brasil, mas em todo o mundo, envolve o desafio 
de integrar – ou, mais efetivamente, impregnar – as Tecnologias da Informação 
e Comunicação(TICs) ao currículo, de forma qualitativa, e trazer de fato a cultura 
digital para a escola e os demais espaços de aprendizagem (sejam eles formais ou 
informais). Desafio esse que passa, em primeira instância, pela formação inicial 
e continuada de docentes e, simultaneamente, pela incorporação de tendências 
que já fazem parte do cotidiano da sociedade conectada, tais como: personalização 
de uso, práticas colaborativas em redes digitais, adoção crescente de celulares e 
computadores móveis, e preferência por softwares livres e conteúdo aberto.

A educação precisa de apoio, mas esse apoio não pode vir de fora para 
dentro, justamente porque não existe receita pronta e única. É preciso estimular 
que professores sejam autores de seu próprio processo de formação, procurando não 
só usar REA, mas, também, produzir e compartilhar suas produções, seus projetos 
pedagógicos, suas sequências didáticas, possibilitando que outros educadores 
possam aproveitar e remixar essas iniciativas, de acordo com as características 
culturais de cada região.

Quando materiais didáticos e educacionais são considerados bens públicos e 
comuns, todos podem se beneficiar: professores, estudantes e autores interessados 
na utilização de sua produção e mesmo no processo criativo de desenvolver e adaptar 
recursos educacionais. E, se esses materiais são pagos com recursos públicos, seja 
pelos programas de incentivo ao livro e à leitura ou por investimento próprio de 
governos produzirem materiais, faz ainda mais sentido que sejam públicos, ou 
seja, de livre acesso e livre adaptação.

Tornar esse novo mundo de fato possível e acessível para todos, abrindo 
caminhos para mais e mais processos colaborativos, segue sendo o maior objetivo 
para todo o movimento REA, especialmente na perspectiva de quem atua com 
formação de educadores. O contexto da cultura digital que temos hoje favorece 
que as pessoas tenham voz, abre espaços de troca e de aprendizagem infinitos. 
Assim, uma ideia pode originar outra ideia, uma experiência pode estimular outra, 
um resultado pode inspirar vários.
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No âmbito da saúde coletiva-pública, temos três ciências que auxiliam 
diretamente nas intervenções de promoção da saúde e na prevenção de agravos 
à saúde. São elas: a informação, a educação, e a comunicação em saúde. 
São três vertentes teórico-metodológicas que podem ser utilizadas separadamente 
ou integradas.

Ao falarmos de Informação, Educação e Comunicação (IEC), podemos 
encontrar múltiplos conceitos. Neste artigo, especialmente, vamos nos debruçar 
sobre cada uma dessas ciências, como elas podem ser vistas, no dia a dia das 
pessoas, no olhar de sujeitos estratégicos, como elas se unem e se fazem presentes 
no Sistema Único de Saúde (SUS).

Do mesmo modo, entendemos que o projeto Educanvisa – Educação em 
Vigilância Sanitária é movido por essas três ciências. Apesar de distintas, elas 
nos confundem, levando-nos a pensar que todas são a mesma coisa. Sobre as 
três ciências, deteremo-nos neste diálogo, que teve sua origem durante a mostra 
de experiências no Encontro Educação e Saúde – A Dose Certa para uma Vida 
Saudável, realizado em 2018, em Brasília.
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Informação

Logo na sequência, começaremos pela Ciência da Informação, a qual, 
segundo Rabaça e Barbosa (1987, p. 335), é o “conteúdo de tudo aquilo que 
trocamos com o mundo exterior, e que faz com que nos ajustemos a ele de forma 
perceptível”. Porém, para Coadic (1996), a informação é algo registrado. Diz 
ele: “a informação é um conhecimento inscrito (gravado) sobre a forma escrita 
(impressa ou numérica), oral ou audiovisual” (COADIC, 1996, p. 5). A informação 
ainda pode ter, como base, os próprios dados, ou pode ser sua transmissão. 
Como nos alerta Hayes,

informação é uma propriedade dos dados resultantes de ou produzida por um 
processo realizado sobre dados. O processo pode ser simplesmente a transmissão 
de dados (em cujo caso são aplicáveis a definição e medida utilizada na teoria da 
comunicação); pode ser a seleção de dados, a organização de dados; pode ser a 
análise de dados (HAYES, 1969, p. 3).

Porém, não nos esqueçamos do conceito que dá origem a essa ciência, 
oriunda dos estudos de Shannon (1948), quando formulam a Teoria Matemática da 
Informação e nos apresentam o que seria mundialmente conhecido como modelo 
informacional baseado no emissor, canal, mensagem e receptor, integrados com 
o tão esperado feedback (MENDONÇA, 2007a).

A partir desses primeiros diálogos teóricos, apreendemos que a informação 
subsidia as mais diversas tomadas de decisão, partindo da mineração, do tratamento 
e da gestão do conhecimento registrado a partir das mais variadas fontes e modelos 
informacionais (MENDONÇA, 2009, 2014, 2007b; ALBARADO, 2018).

No âmbito da saúde, o uso da informação pode contribuir em campanhas 
e atividades que auxiliem na promoção da saúde e na prevenção de agravos, 
especificamente. Para Dornelas,Sousa e Mendonça (2014, p. 275), a “informação 
amplia a capacidade de instrumentalização dos sujeitos nos processos decisórios 
[...], na construção da Qualidade da Comunicação e Informação em Saúde”.
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Para Castiel (1999, p. 119), informação está associada a elementos 
quantificáveis. Segundo ele, “pesquisadores desenvolveram teoricamente a 
medida da quantidade de informação de uma mensagem veiculada por uma via 
comunicacional a partir da noção e das formas de tratamento matemático dos 
dígitos binários”.

Além de alguns autores citados, que apresentam conceitos de informação 
voltados ou não para a saúde, não podemos deixar de rememorar o tão importante 
Projeto Nordeste – Ações de Informação, Educação e Comunicação – implantado 
pelo Ministério da Saúde na década de 1990 do século passado, a fim de iniciar 
uma articulação nacional destas ações que ficaram conhecidas por IEC (BRASIL, 
1996, 1998a, 1998b).

Na esteira de uma necessária revisitação conceitual, o grupo de estudantes, 
professores e investigadores do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação 
em Saúde, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade de Brasília (LabECoS/DSC/FS/UnB), elaborou um conceito de 
informação em saúde, validado por especialistas da área e incorporado aos estudos 
advindos de sua temática. Desse modo, assumimos a seguinte definição quanto 
ao que venha a ser entendido como informação em saúde:

conjunto de conteúdos, primários ou secundários, que orienta a tomada de decisão 
em saúde. A informação em saúde se dá a partir da comparação e interpretação 
de dados. As informações são utilizadas de acordo com a necessidade e realidade 
de usuários, profissionais, pesquisadores e gestores em saúde. Consideram-se 
como informação em saúde, os registros observados por tipo, conteúdo, formato 
ou suporte (impresso, eletrônico, imagético ou audiovisual), que se originam da 
observação, contagem ou mensuração (MENDONÇA et al., 2018, no prelo).

O acesso à informação deve ser algo sem barreiras para que o público 
se aproprie do conhecimento registrado e possa ter a dimensão política que 
contribua com os processos decisórios que envolvem o conselho de saúde. Para 
que a população se envolva e fortaleça o controle social, é importante que o 
usuário tenha conhecimento do SUS e da realidade na qual ele e a comunidade 
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estão inseridos (SILVA; CRUZ; MELO, 2007). O acesso à informação é importante 
para que as pessoas tenham conhecimento e domínio para discutir, conversar e 
buscar os seus direitos. Ela garante, de certo modo, que os registros informativos, 
formais ou informais, sejam aproveitados no processo formativo dos indivíduos, 
famílias e comunidades. A ciência da informação é uma ciência de extrema 
riqueza e, em alguns momentos, a comunicação não consegue realizar o que ela 
demanda de todos nós. Vejamos a seguir como a Ciência da Educação contribui 
para essas reflexões.

Educação

A Ciência da Educação possui diversas formas de aplicação, podendo ser 
realizada de acordo com o grupo de sujeitos envolvidos e onde estes se inserem. 
Iniciada antes do ambiente escolar propriamente dito, a vida em sociedade nos 
estimula a aprender antes mesmo do contato com livros e professores. Esse 
processo educativo, assim o chamaremos, tem início quando entramos em contato 
com o modo de vida de outros grupos sociais, conhecendo a realidade do outro, 
as crenças e ideias comunitárias (BRANDÃO, 2007).

Trata-se de uma maneira de ver a vida que pode ser criada e recriada em 
diversos pontos de vista de um grupo com base na sua cultura, promovendo um 
processo de produção, prática e reprodução do que se ensina e aprende, realizando 
uma troca simultânea de saberes, símbolos, poderes e conhecimentos que juntos 
constroem e caracterizam um tipo de sociedade com características próprias 
(BRANDÃO, 2007).

O principal papel da educação é formar e transformar pessoas, melhorar 
suas maneiras, mas, na prática, às vezes não sai como o planejado. Segundo 
Brandão (2007, p. 12), “a mesma educação que ensina pode deseducar, e pode 
correr o risco de fazer o contrário do que pode fazer”.
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Contudo, não esqueçamos o legado do mestre Paulo Freire, que nos 
recorda que

Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a ‘sede 
do saber’, até a ‘sede da ignorância’, para ‘salvar’, com este saber, os que habitam 
nesta. Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles 
que sabem que pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim 
chegar a saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que 
nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber 
que pouco sabem, possam igualmente saber mais (FREIRE, 2002, p. 25).

Especificamente no campo da Saúde, o Ministério da Saúde afirma que 
educação em saúde “é o campo de práticas e de conhecimento do setor Saúde 
que tem se ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação 
assistencial e o pensar e fazer cotidiano da população” (BRASIL, 2007, p. 18). Mais 
que ensinar os indivíduos, as famílias e comunidades a exercerem sua autonomia 
e sua liberdade na prevenção da doença e na promoção da saúde, partimos do 
princípio freireano de igualdade de saberes, visando à apropriação desses saberes 
em qualidade de vida, com dignidade, para cada ser humano.

Para alguns autores da área, como Falkenberg et al. (2014), a educação em 
saúde possui três segmentos para a realização na prática, a saber: o entendimento 
e o desenvolvimento da promoção e da prevenção, que conta com o auxílio de 
profissionais e conhecimentos na saúde, o apoio da gestão para a realização das 
ações de promoção e prevenção, tendo como principal elo a comunicação entre 
profissional e usuário, para que juntos possam construir o conhecimento e tenham 
autonomia para o cuidado consigo e com o próximo.

Segundo Falkenberg et al., educação em saúde é:

[...] um paralelismo entre as duas áreas, com separação explícita dos seus 
instrumentos de trabalho: a educação ocupando-se dos métodos pedagógicos 
para transformar comportamentos e a saúde dos conhecimentos científicos capazes 
de intervir sobre as doenças (FALKENBERG et al., 2014, p. 848).
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A educação em saúde ainda é um espaço no qual o usuário pode auxiliar 
no controle social (BRASIL, 2012), direito assegurado pela Lei n. 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, em que é relatada a importância da participação do usuário na 
gestão do SUS (BRASIL, 1990), possibilitando que ações mais direcionadas sejam 
executadas de acordo com a necessidade local (BRASIL, 2012).

Donato relata que educação em saúde:

são ações pedagógicas separadas das práticas de saúde, exigindo-se para sua 
realização momentos e locais específicos. [...] A ideia de educação em saúde 
pode ou não ser realizada em função da disponibilidade dos profissionais da 
saúde (2017, p. 32).

Além do que apontam Brasil (2007, 2012), Falkenberg et al. (2014) e Donato 
(2017), entre outras contribuições que tratam dos conceitos de educação em 
saúde, o LabECoS/DSC/FS/UnB também elaborou um conceito de educação em 
saúde com o monitoramento de especialistas da área e que fora incorporado aos 
estudos. Assim, entendemos que educação em saúde é uma

[...] maneira de orientar a população para que ela viva de maneira saudável. As ações 
de educação em saúde são realizadas de acordo com a realidade dos indivíduos, 
das famílias e da comunidade por meio das experiências e vivências dos sujeitos 
envolvidos no processo. A educação em saúde é voltada para o conjunto de 
práticas que estimulam a autonomia das pessoas a se cuidarem, identificando as 
suas principais necessidades. Consideram-se como educação em saúde, as práticas 
educativas comunitárias, práticas educativas desenvolvidas pelos profissionais, 
materiais e recursos didáticos, materiais e práticas desenvolvidas pela comunidade 
e intervenções educativas (MENDONÇA et al., 2018, no prelo).

Neste contexto, a educação em saúde tem o importante papel de contribuir 
com a prevenção e o controle de doenças no contexto escolar,e o processo de 
educação é feito por meio da comunicação, uma das ciências que complementam o 
triângulo que busca melhorias na saúde pública. Assim, chegamos à nossa terceira 
ciência, que se interliga às demais: a Ciência da Comunicação.
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Comunicação

Para Charaudeau (2006, p. 4), a comunicação é “fenômeno social que se liga à 
necessidade da humanidade de se relacionar”. Ela é voltada para o uso de linguagem 
em uma fala ou discurso inserida em uma comunidade (CHARAUDEAU, 2006).

A comunicação pode ser entendida como um processo inclusivo e de 
interações sociais, tornando-se um processo aberto e expansivo para todos que 
queiram participar (OLIVEIRA, 2004). Fruto dessas interações, o anteriormente 
citado processo comunicativo oriundo da Teoria Matemática da Informação 
(SHANNON, 1948) é unidirecional e composto por três elementos: emissor (quem 
manda a mensagem); mensagem; e receptor (quem recebe a mensagem). Quando 
falamos de comunicação em saúde, em particular, o processo torna-se bidirecional 
e com mais dois elementos essenciais para que ela ocorra de maneira efetiva. São 
eles: a compreensão do receptor em relação à mensagem recebida e o feedback ao 
emissor, fazendo com que o processo de comunicação em saúde tenha um fluxo 
cíclico (CORCORAN, 2010).

Com base no processo de comunicação em saúde que tem o seu fluxo cíclico, 
Wolton (2010) apresenta que a comunicação nos incentiva à troca de saberes e 
ao compartilhamento dos conhecimentos. A comunicação faz parte de nós, seres 
humanos, e a realizamos de maneira involuntária, diariamente, quando nos 
comunicamos e efetuamos troca de saberes. Para Wolton, “o ideal da comunicação 
está evidentemente ligado ao compartilhamento, aos sentimentos, ao amor. 
É, com certeza, a situação na qual a comunicação percorre o presente, reencontra 
o passado e torna possível o futuro” (WOLTON, 2010, p. 17).

A comunicação deve ser vista, ainda, como uma possibilidade de mudanças 
comportamentais do indivíduo que influenciam a saúde do(a) usuário(a) do 
sistema de saúde. No entanto, para que a mensagem seja efetiva e tenha o seu 
objetivo alcançado, faz-se necessária uma troca de informações de maneira sucinta 
entre aqueles e o profissional da saúde. Ao colocar em prática a comunicação, é 
importante também conhecer as limitações do próximo, respeitar as crenças, os 
valores e as atitudes de cada um (CORCORAN, 2010, p. 5).
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E, assim, iluminado por Charaudeau (2006), Corcoran (2010) e Wolton 
(2010), o LabECoS elaborou o conceito de comunicação em saúde, também 
acompanhado por especialistas da área e compreendido como:

processos dialógicos à utilização de estratégias comunicacionais que respeitam 
os direitos à informação, à educação e à promoção da saúde. Sua finalidade inclui 
a prevenção de enfermidades, o incentivo à cidadania por meio da participação 
social, a transparência na gestão da saúde, bem como a promoção da melhoria da 
qualidade de vida das pessoas em seus diferentes contextos sociais, por meio de 
relações interpessoais, mídias e conhecimento. Consideram-se por comunicação 
em saúde, ações estratégicas por meio de mídias alternativas ou oficiais e ainda 
comunicação oral, não verbal e interpessoal (MENDONÇA et al., 2018, no prelo).

Juntas trabalhando, as três ciências auxiliam na promoção da saúde e 
na prevenção da saúde, levando e traduzindo informação para as pessoas por 
meio da comunicação, de maneira educativa, para que as pessoas tenham mais 
conhecimento e autonomia para cuidar de si e dos outros que estão à sua volta.

A comunicação e a informação possuem definições e finalidades diferentes, 
mas ambas se complementam, possibilitando a execução do processo de educação. 
A comunicação é o primeiro item para a educação e tem como base a realização 
da troca dialógica (FREIRE, 1987).

Feitas as primeiras considerações conceituais, partiremos para a compreensão 
de como elas podem ser vistas no dia a dia das pessoas, pelo olhar de sujeitos 
estratégicos sobre um projeto em particular.

As três ciências na prática do Educanvisa

Nas atividades da Mostra Cultural Educação em Saúde – Uma União de 
Sucesso,observamos estratégias de comunicação utilizadas para educar e mobilizar 
a comunidade escolar, que, conforme apresentadas nas experiências, fez-nos crer 
nas correlações com a Educomunicação.
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Mas o que é Educomunicação? Soares relata os primórdios desse grande 
movimento internacional, estudado por ele nos Estados Unidos e na América 
Latina. Ele nos diz:

No caso específico dos Estados Unidos, observamos que o presumível campo da 
Educomunicação passa por duas áreas de intervenção sócio-político- cultural que 
abrangem fundamentalmente dois tópicos ou subáreas: as mediações tecnológicas 
nos espaços educativos, - que apontam para a necessidade de preparar professores 
e estudantes para usufruir dos novos recursos e usá-los adequadamente, tanto nos 
processos de ensino- aprendizagem quanto nas atividades voltadas a ampliar o 
campo da expressividade das novas gerações (information literacy) – e a denominada 
educação frente aos meios de comunicação, preocupada com o impacto do sistema 
de meios sobre crianças e adolescentes (media literacy) (SOARES, 2002, p. 17-18).

Em se tratando da gestão da comunicação em espaços educativos, na América 
Latina e no Brasil, a Educomunicação aponta para as mediações tecnológicas 
nas escolas, o que alertou Martín-Barbero (1999) quanto aos ecossistemas 
comunicativos, nos quais as escolas estão envolvidas. No que tange às ações de 
educação para a comunicação, o que nos primórdios estava atrelado aos projetos 
alternativos (SOARES, 2002), viu-se envolvido em processos mobilizadores de 
novos modelos de produtores e receptores sociais (TORO; WERNECK, 2004).

No Brasil, despontam estratégias voltadas para a gestão da educação, com o uso 
de “ferramentas” comunicacionais. Segundo Silva e Krauss (2011), a Educomunicação 
aborda o uso de mídias em sala de aula e no processo ensino-aprendizagem 
por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

A Educomunicação possui um processo de execução que se inicia com o(a) 
comunicador(a) escutando as experiências, as necessidades e as aspirações do 
destinatário, para que, por meio dos pontos apresentados, este(a) comunicador(a) 
possa formular uma ação pedagógica com base em seus relatos. O(A) comunicador(a) 
busca elaborar essas ações de maneira que haja discussões, problematização e 
incentivo do pensamento crítico.
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A Educomunicação tem ainda como foco a gestão e a produção de materiais 
informativos e comunicativos que objetivam colocar em prática ações educativas 
que auxiliem no processo de formação e transformação da realidade e das práticas 
cotidianas das pessoas (BACCEGA, 2005). Ela pode ser utilizada como estratégia 
metodológica aplicada em sala de aula, visando a uma avaliação participativa 
que envolva os diversos sujeitos escolares, como professor(a), aluno(a), família 
e comunidade,de maneira que todos se envolvam e que aconteça fora dos muros 
escolares, influenciando o pensar e o agir de cada um dos envolvidos (SOARES, 2002).

O encontro da IEC com a Saúde

A informação, a educação e a comunicação em saúde estão presentes no 
nosso dia a dia, nas campanhas e nas ações coletivas ou em atitudes individuais 
de posicionamento do indivíduo diante do universo. A partir de suas pesquisas, 
o LabECoS tem observado que as pessoas ainda têm dificuldade em diferenciar 
a informação da comunicação, tornando as duas ciências uma só. No processo 
educativo, não há certo ou errado. As três ciências devem ser adaptadas segundo 
os contextos social, histórico e cultural, nos territórios onde vivem, moram e 
trabalham os indivíduos.

A educação tem como pilar a troca de saberes e a Mostra Cultural Educação 
em Saúde – Uma União de Sucesso foi uma clara demonstração desse princípio. 
As experiências apresentadas por alguns professores utilizaram, por exemplo, as 
campanhas de comunicação como suporte pedagógico do trabalho no contexto 
do projeto Educanvisa, trabalhando a produção de textos, poemas, brincadeira 
lúdicas e outros.

Em suas essências, as experiências expostas durante a Mostra buscaram 
trabalhar os conteúdos de maneira mais ilustrativa e visual, fazendo-nos entender 
que, por meio de umaimagem ou identidade visual, o outro sabe do que se trata 
aquela informação. Destacamos, entre elas, a que fora demonstrada no uso das 
tarjas nos medicamentos e as prescrições de venda e alguns dos principais efeitos 
que aquele tipo de medicamento pode causar no organismo.
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Outra experiência de característica semelhante refere-se a um jogo que busca 
vincular a memória das pessoas com a saúde e com a educação. De acordo com o 
que foi apresentado, esse tipo de iniciativa estabelece um contato de memória com 
seu espaço público, com sua comunidade, com sua história, com a escola, enfim, 
um contato de memória para a vida. Quando conversamos com os professores, eles 
apresentam relatos de que sempre associam a maneira de envolver as crianças 
com a realidade na qual estão inseridas, e que muitas vezes os(as) próprios(as) 
alunos(as) conseguem relacionar a aprendizagem aos problemas com os quais 
convivem em suas casas ou na comunidade.

Observamos que poucas iniciativas são de caráter estrito no âmbito da 
comunicação ou da educação. Elas se inter-relacionam, promovendo uma troca 
de saberes entre a comunidade e os serviços de saúde. As iniciativas transmitem 
princípios e valores a partir das orientações técnicas sobre como as pessoas devem 
se comportar e utilizar as informações recebidas na prática.

Sobre esse movimento dialógico, devemos observar que o processo de 
comunicação e educação é realizado cotidianamente pelos profissionais da Saúde, 
pelos educadores e pelas crianças, principais mediadoras do conhecimento que 
é registrado com o auxílio das estratégias lúdicas ou de fixação dos conteúdos.

Segundo relatos dos profissionais da Educação e da Saúde presentes na 
Mostra, o modelo de mutirões é uma ação que envolve muito os alunos, devido 
ao fato de saírem dos muros da escola e verem, na prática, como identificar os 
principais problemas de sua comunidade. Os professores nos afirmaram que a 
maior motivação do processo se dá no retorno dos alunos às suas casas. Lá, eles 
contam aos pais ou aos seus responsáveis o que aprenderam, sensibilizando-os 
e demonstrando a importância de cuidar um do outro, na coletividade.

A prática educativa deve ser realizada com o uso de metodologias ativas, 
contemplando-se três elementos: o sujeito, o objeto e a mediação, que é o processo 
entre o sujeito e o objeto aplicado na sociedade durante o convívio (LIMA, 2016). 
A educação é um processo de liberdade. Nela, os sujeitos envolvidos vão se 
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adequando à melhor maneira de realizar a troca de saberes e de se expressar, 
sem ter um padrão obrigatório;e, por meio dessa liberdade, adequar as ações para 
a melhor maneira de executá-las. O processo educativo deve atender a todas as 
idades para que todos possam trabalhar juntos.

Nesse sentido, o Educanvisa trabalha com metodologias ativas, que 
identificam problemas em um determinado grupo ou meio e buscam, coletivamente, 
maneiras de solucionar aquele problema, contribuindo com o processo de promoção 
e prevenção, de maneira que todos participem e apresentem um retorno entre 
si e para os outros.

Deparamos-nos com essa metodologia problematizadora também durante 
a exposição das experiências dos municípios por seus respectivos representantes. 
O livro de plantas medicinais, por exemplo, produzido por alunos de uma escola 
municipal é um trabalho oriundo de práticas educomunicativas que, em nosso 
entendimento, oportunizou o encontro mágico entre o “saber” e a “sede do 
saber”’ de Freire (2002). Nesse projeto, os escolares encontravam as plantas, 
identificavam o nome científico e o uso medicinal delas.

Outra experiência que nos chamou a atenção foi um processo de alfabetização 
no qual foram realizadas atividades com caixas de remédios, em que os alunos 
identificavam as letras, a quantidade de vogais e consoantes, total de letras, se no 
nome do remédio tinha a inicial do nome deles etc. Esses são alguns dos trabalhos 
apresentados que contaram com a participação da comunidade escolar em todos 
os momentos do seu desenvolvimento, sensibilizando-a para a importância de 
sua presença nas atividades, realizando metodologias ativas e participativas para 
que os objetivos do Educanvisa fossem alcançados.

A efetividade dos processos de prevenção e promoção da saúde, desses 
agravos e outros, deve ser buscada segundo as estratégias integradas do IEC, que 
nos levam à mobilização social nos moldes do que orientam Toro e Werneck (2004). 
Afinal, elas complementam-se, e o ato de informar nos leva ao conhecimento do 
que fazer e como fazer.Ao comunicar, espera-se o compartilhamento de saberes 
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individuais e coletivos; e, ao ato educativo, deseja-se aprofundamento, extensão 
desses saberes em práticas autônomas e conscientes em um grande sistema 
complexo. Assim, o Educanvisa confirma, no presente, o que almejamos no 
futuro: que os saberes e as práticas das ciências do IEC contribuam na edificação 
de ambientes e famílias saudáveis.
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As ações sanitárias não devem se limitar ao poder de polícia, como a 
fiscalização, o licenciamento e as infrações sanitárias. Para cumprir plenamente sua 
missão de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população, a vigilância 
sanitária deve desenvolver, também e cotidianamente, atividades de educação, 
informação, conscientização e orientação à população. O alinhamento entre a 
fiscalização e a educação em vigilância sanitária estabelece uma relação interativa 
entre o Estado, o setor produtivo e a sociedade, e conduz à mudança de postura 
indispensável à proteção e à promoção da saúde dos cidadãos (COSTA, 1999).

Para o desempenho desse papel, o profissional de vigilância sanitária 
deve colocar-se como um promotor de educação em saúde, competente para 
atuar na comunidade, deixando claro o seu papel, enquanto agente e cidadão, 
no processo de proteção da saúde e no de multiplicador de conhecimentos nessa 
área. O alcance desse objetivo contribuirá, também, para o fortalecimento das 
instituições e a valorização dos profissionais das vigilâncias sanitárias dos estados 
e dos municípios.

Quando se pensa em vigilância sanitária como uma prática educativa,ela 
se aproxima do conceito de promoção da saúde definido, na Carta de Ottawa, 
como um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle deste processo 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986).

No campo da promoção da saúde, segundo Silva et al. (2008), são necessárias 
articulações e ações orientadas para a busca de uma sociedade inclusiva, igualitária e 
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justa que não se limite ao interesse do mercado internacional, mas que tenha como 
foco o alcance demelhores condições de vida e saúde para indivíduos e coletividades. 
É preciso pensar a promoção da saúde como ferramenta importante tanto para 
originar novos modos de atenção, de gestão em saúde e de melhoria da qualidade 
de vida e de outras realidades quanto para possibilitar a equidade em saúde.

A vigilância sanitária como prática educativa representa uma ação de 
grande potencial para promover relações saudáveis de consumo de medicamentos, 
alimentos e de outros produtos. O consumidor consciente e informado torna-se 
um forte aliado, uma vez que estará em condições de exigir o cumprimento das 
normas e os seus direitos enquanto consumidor de produtos e serviços sujeitos 
ao controle sanitário. Esse papel educativo é exercido no sentido de informar 
o cidadão sobre possíveis riscos, sobre a qualidade e a eficácia de produtos e 
serviços disponíveis à população. A informação de qualidade possibilita a tomada 
de decisão pelos indivíduos e incentiva a participação popular, o que colabora 
para a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações sanitárias (MARQUES, 2004; 
COSTA, 1999).

Foi no contexto da promoção da saúde que o Educanvisa iniciou o 
desenvolvimento de ações educativas, na comunidade escolar, para a melhoria 
das relações de consumo de medicamentos, alimentos e de outros produtos sujeitos 
ao controle sanitário. A escolha da escola como espaço para a ação justifica-se 
por ser um ambiente que fomenta a discussão e a participação, cumprindo a 
sua função de preparação para a vida, adulta e pública, na busca do exercício da 
cidadania plena.

O Educanvisa teve início em 2006, quando a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) promoveu duas ações educativas: o Projeto Contributo e o 
Projeto Educação para o Consumo Responsável de Medicamentos. A partir do 
aperfeiçoamento dessas duas experiências, foi lançado, em 2009, o projeto 
Educanvisa – Educação em Vigilância Sanitária, apresentando nova estrutura. O 
projeto passou a ser desenvolvido com recursos próprios da Agência e contava, 
então, com a parceria fundamental das vigilâncias sanitárias locais e das Secretarias 
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de Saúde e de Educação de estados e de municípios. O objetivo dessa ação conjunta, 
que se firma até hoje, é a inserção da temática da saúde, em especial da vigilância 
sanitária, nos conteúdos programáticos das escolas públicas de ensino básico das 
localidades participantes do Educanvisa.

Ao longo desses anos, o projeto tornou-se um grande aliado no fortalecimento 
das instituições e na valorização do trabalho das vigilâncias sanitárias estaduais e 
municipais, por meio do desenvolvimento de um dos principais pilares da promoção 
da saúde: a intersetorialidade. Isso lhe conferiu reconhecimento e credibilidade, 
aumentando, a cada ano, a sua abrangência em território nacional.

Estruturalmente, o Educanvisa conta com uma coordenação nacional, 
composta por uma equipe multiprofissional de servidores da Anvisa. Nos estados e 
nos municípios que aderem à proposta, as ações são capitaneadas por profissionais 
da Vigilância Sanitária ou das Secretarias de Saúde ou de Educação locais, que fazem 
a interlocução com as escolas da rede de ensino, atuando como multiplicadores do 
conhecimento em vigilância sanitária. Os professores desenvolvem os conteúdos 
em salas de aula e na comunidade escolar.

Considerando, portanto, a dimensão continental do País, tornou-se evidente 
a necessidade de repensar a estrutura dessa ação educativa, visando à sua ampliação 
para mais municípios e à inclusão de regiões em que existem grandes vazios 
demográficos, falta de serviços básicos e baixos Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Assim, surgiu a proposta de estruturar o projeto em um programa 
educativo, com a coordenação descentralizada no Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS).

Nessa proposta, são estabelecidas as regras para a coordenação e o 
desenvolvimento das ações do Educanvisa pelos entes federados, no exercício 
das ações de vigilância sanitária, apontando-se como premissas: que a gestão do 
SNVS é exercida mediante ação articulada e integrada com os entes federados, no 
cumprimento das competências e atribuições definidas na legislação e na execução 
das responsabilidades definidas em Resolução; que cabe à União a coordenação 
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nacional do sistema, e aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a 
coordenação dos componentes estadual, distrital e municipal, no âmbito de seus 
respectivos limites territoriais; e que as ações educativas do Educanvisa devem 
ter como princípio a situação de saúde do território, seus indicadores de saúde e 
o risco sanitário envolvido nos produtos e serviços presentes.

Dessa perspectiva, o programa tem por finalidade desenvolver ações 
educativas em relação ao uso e ao consumo adequados e seguros de produtos e 
serviços sujeitos à vigilância sanitária, favorecer a integração entre as práticas 
educativas da vigilância sanitária, tanto com a atenção básica em saúde quanto 
com as escolas, incentivando a multiplicação dos conhecimentos em vigilância 
sanitária na comunidade escolar. Nesse processo, destaca-se o importante papel 
do profissional de vigilância sanitária como promotor de educação em saúde, 
competente para atuar no processo de proteção e promoção da saúde da população.

O programa é orientado pelas seguintes diretrizes: a descentralização e o 
respeito à autonomia federativa; a integração e a articulação das redes de ensino 
e de saúde; a territorialidade; a interdisciplinaridade e a intersetorialidade; a 
integralidade no cuidado ao longo do tempo; a participação e o controle social; e 
o monitoramento e a avaliação permanentes.

O papel de cada ente do SNVS foi definido para que as estratégias de 
cooperação apoiem o planejamento e o implemento das ações do Educanvisa, 
com pactuação nas comissões intergestores de cada esfera de governo, além de 
incentivar a responsabilidade compartilhada para a formação dos profissionais 
que atuarão nas ações do Programa. Caberá, ainda, aos estados, aos municípios e 
ao Distrito Federal promover a integração das ações do Educanvisa com a Atenção 
à Saúde e a criação de instrumentos, indicadores de avaliação e o estabelecimento 
de metas para as suas ações, com vistas ao acompanhamento, ao monitoramento 
e à avaliação da prática educativa.

A adesão ao Educanvisa dar-se-á por um termo de compromisso que conterá, 
entre outras informações, as metas e os indicadores que serão definidos pelos 
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estados e pelos municípios, de acordo com a capacidade de execução de cada um. 
A metodologia de desenvolvimento do Educanvisa permanece a mesma, ou seja, 
as atividades em sala de aula são iniciadas após a formação dos educadores, pela 
coordenação local, constituída por gestores da Vigilância Sanitária e da Secretaria 
de Educação ou suas representações, de forma intersetorial.

Com as definições claras dos papéis de cada ente e o detalhamento do 
desenvolvimento, da gestão e da formação do Educanvisa, espera-se maior 
capilarização dessa ação educativa nos estados, nos municípios e no Distrito 
Federal, com vistas a envolver a população em ações direcionadas à melhoria das 
condições de vida e saúde individual e coletiva.
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A missão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é 
“proteger e promover a saúde da população, mediante a intervenção nos riscos 
decorrentes da produção e uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, 
em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde” (AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [2018], p. 1).

Segundo a Carta de Ottawa (1986), promoção da saúde é o processo de 
capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 
saúde, incluindo maior participação nesse processo.

A promoção da saúde representa um amplo processo social e político, ela 
não engloba apenas as ações dirigidas para o fortalecimento das habilidades e 
capacidades dos indivíduos, mas também das ações direcionadas para as mudanças 
nas condições sociais, ambientais e econômicas, de forma a aliviar seu impacto 
sobre a saúde pública e individual. A promoção da saúde é o processo que possibilita 
às pessoas aumentar o controle sobre determinantes da saúde e dessa forma, 
melhorá-la (OTAWA, 1986, p. 1).

Considerando esse conceito, o profissional de vigilância sanitária deve 
ser um promotor de saúde. Para o alcance da promoção da saúde e o avanço da 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), é necessária a articulação das ações 
de saúde com as ações de educação, modificando a ideia de que a educação está 
associada apenas à escola e a saúde somente aos serviços de saúde, superando as 
práticas isoladas por meio de um trabalho integrado. Integrar as ações de saúde 
ao currículo escolar fortalece o desenvolvimento de competências, destreza e 
conhecimento necessários à promoção e à manutenção da saúde dos jovens, a 
partir de ações extensivas para a família e a comunidade, com a construção de 
uma cultura de ambientes saudáveis na perspectiva da melhoria das condições 
de vida e saúde da coletividade.

A atividade educativa da vigilância sanitária pode gerar grande impacto na 
comunidade, principalmente quando trabalhada no ambiente escolar. Pode formar 
cidadãos empoderados, com uma participação mais ativa na tomada de decisão 
relacionada à saúde. O consumidor consciente e informado provoca mudanças na 

Natália Veloso
Mestre em Saúde Internacional

Odontóloga 
Oficial Nacional 

Especialista de Medicamentos, Tecnologias e Pesquisa em Saúde/Unidade 
Técnica de Medicamentos, Tecnologias e Pesquisa em Saúde/Opas Brasil
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vigilância sanitária, já que provoca uma transferência da atividade regulatória em 
dois sentidos, do Estado para o mercado – por mecanismos de autorregulação – e 
do Estado e do mercado para o cidadão – por meio de suas escolhas de consumo 
e uso de produtos e serviços de saúde.

Nesse contexto, a coordenação descentralizada do Educanvisa permitirá 
ampliar o alcance da iniciativa e contribuirá para que estados, municípios e o 
Distrito Federal possam assumir um protagonismo na articulação e na definição 
das ações de educação em vigilância sanitária no âmbito de suas escolas públicas. 
O trabalho com a educação em vigilância sanitária contribui para a mudança da 
visão popular tradicional de que ela tem apenas o papel de polícia ao fiscalizar 
estabelecimentos como bares e restaurantes e fortalece seu papel de promotor de 
saúde. A descentralização, ou seja, a transferência de competências e de funções, 
apoia a busca por maior eficácia, possibilita estar mais próximo do cidadão e das 
necessidades e especificidades locais.

A cooperação técnica entre a Organização Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária tem buscado o fortalecimento das ações de vigilância sanitária no âmbito 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do SUS. As ações que vêm 
sendo realizadas contribuem para o desenvolvimento das funções regulatórias no 
País e fortalecem o seu papel na região por meio do intercâmbio de experiências.

Essa parceria é realizada de acordo com a Agenda de Saúde Sustentável 
para as Américas 2018-2030, (BRASIL, 2017), que constitui o marco de política 
e planejamento estratégico em matéria de saúde na região das Américas, e de 
acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 
(PLATAFORMA AGENDA 2030, [2018]). Dos 17 ODS, o Objetivo 3 – “Assegurar uma 
vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades” 
– e suas 13 metas são diretamente relevantes para a Agenda de Saúde Sustentável 
nas Américas. Porém, é importante destacar a existência de metas adicionais 
relacionadas com a saúde em outros ODS, clara expressão da intenção da Agenda 
2030 de fomentar um enfoque intersetorial do desenvolvimento e trabalhar para 
obter melhorias sociais, econômicas e ambientais holísticas.
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A Mostra Cultural Educação em Saúde – Uma União de Sucesso é um 
espaço do Encontro Educação e Saúde – A Dose Certa para uma Vida Saudável 
destinado à apresentação dos trabalhos realizados nas escolas pelos professores, 
alunos e agentes de vigilância sanitária locais. Desde a primeira edição do Encontro, 
os organizadores disponibilizam estandes para que os municípios possam expor 
suas produções durante o evento.

A experiência dos primeiros encontros resultou na constatação de que a 
Mostra Cultural permanecia isolada da programação e os participantes tinham 
pouco tempo livre para explorá-la, o que foi considerado pelos organizadores, 
que, nesta 6ª edição, fizeram nova proposta de dinâmica de apresentação dos 
trabalhos, proporcionando grande riqueza de experiências e mais possibilidades 
de trocas entre os participantes.

A nova dinâmica, que teve como objetivo integrar a Mostra à programação 
do evento e, dessa forma, valorizar a produção das escolas, foi desenvolvida a 
partir da simulação de uma visita a um museu para contemplação de obras de 
arte. Foi destinado tempo para que os participantes percorressem os estandes, 
analisando os trabalhos que lhes despertassem maior interesse. Em plenária, 
no momento seguinte, os participantes apresentaram suas impressões sobre o 
material analisado.

A coordenação da atividade apresentou sugestões para análise dos materiais, 
as quais incluíam o registro da primeira impressão do participante no contato 
com o material, bem como informações técnicas referentes às suas produções. 
Como ideias orientadoras da análise, foram consideradas as seguintes:

• Todos são capazes de fazer coisas belas, porque todos fomos feitos 
para a beleza.

• Nascemos perfeitos e transmitimos essa perfeição para a nossa criação.
• As obras têm a marca da personalidade dos artistas.

Ana Maria Franz
Especialista em Regulação em Vigilância Sanitária/Anvisa 

Pedagoga
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• As transformações que ocorrem na criança durante o processo educativo 
é a obra de arte dos professores.

Durante a apresentação das análises, constatou-se que essas ideias 
reverberaram na produção de grande número de trabalhos expostos. Dessa forma, 
as escolas atestaram, com suas experiências e respectivos produtos, a máxima de 
que uma educação participativa e dialógica pode, efetivamente, trazer grandes 
contribuições não apenas ao campo da educação em saúde, mas também aos 
diferentes campos de aplicação de processos pedagógicos e educativos.
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O papel do médico-veterinário na vigilância sanitária
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Produção de vídeo de três minutos sobre o tema vigilância sanitária, 
para livre divulgação em canais da web, como YouTube, Twitter e Facebook. 
O vídeo foi desenvolvido por alunos da disciplina Zoonoses, do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), como resultado 
de parceria do projeto Educanvisa com a Universidade, e teve como objetivos: 
fomentar a educação em vigilância sanitária no meio acadêmico; trabalhar a 
intersetorialidade entre a Secretaria Municipal de Saúde e instituições de ensino 
superior; e tornar a vigilância sanitária mais inclusiva. A experiência possibilitou 
a percepção de que a educação em vigilância sanitária deve alcançar outras 
disciplinas, como Enfermagem, Odontologia e Bioquímica.

“A experiência do Educanvisa tem um campo de atuação muito grande, porque 
não é diferente ser aluno da educação acadêmica ou da educação infantil. 
Os alunos da Universidade também não sabem o que é vigilância sanitária. 
Eles também precisam destas informações.”

EXPERIÊNCIA 1

FICHA TÉCNICA

Município: Campo Grande – Mato Grosso do Sul
População: 885.000 habitantes
Coordenação local/Educanvisa: Mari de Fátima Lacerda Silveira Carvalho

Parcerias: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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I Mostra Visaraguaia na Feira Livre
Instituto de Educação Mundo do Conhecimento (Iemuc)

O projeto Visaraguaia, desenvolvido no Instituto de Educação Mundo 
do Conhecimento (Iemuc), que oferta educação infantil, fundamental e ensino 
médio, promoveu, no contexto do Educanvisa, as seguintes atividades: pesquisa 
de avaliação antropométrica, que apontou um índice de sobrepeso de 65% dos 600 
alunos participantes; palestras temáticas envolvendo especialistas de diferentes 
áreas; e a I Mostra Visaraguaia na Feira Livre em Conceição do Araguaia/PA. Como 
um dos resultados do trabalho, foi apontada a mudança na oferta de alimentos 
servidos na cantina da escola.

A I Mostra Visaraguaia na Feira Livre em Conceição do Araguaia/PA foi 
realizada por meio de parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação (Semec), 
a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a 12ª Regional de Saúde, o Departamento 
de Vigilância Sanitária, a Unopar, o Instituto Federal do Estado do Pará (IFPA) e a 
Universidade do Estado do Pará (Uepa). As atividades da Mostra foram oferecidas 
a feirantes, pequenos produtores da agricultura familiar e comunidade local, os 
quais tiveram oportunidade de ter acesso às informações sobre os conteúdos de 
cada módulo do projeto Educanvisa. Durante a Feira, também foram distribuídos 
3 mil frascos de hipoclorito de sódio para agricultores e camponeses rurais e foram 
oferecidos serviços como avaliação antropométrica, aferição de pressão arterial, 
distribuição de panfletos e atividades de lazer.

EXPERIÊNCIA 2
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EXPERIÊNCIA 2

Momento de Palestra e Planejamento da Mostra
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EXPERIÊNCIA 2

Abordagens 
na Feira Livre
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EXPERIÊNCIA 2

Alimentação 
Saudável

FICHA TÉCNICA

Município: Conceição do Araguaia – Pará
População: 46.571 habitantes
Coordenação local/Educanvisa: Maria Lúcia Arruda de Sousa/Semec e Fernando 
Rodrigues Ferreira/Visa

Parcerias: Universidade do Estado do Pará (Uepa e Universidade Federal do 
Pará (UFPA), Secretaria Municipal de Educação (Semec), Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), 12ª Regional de Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária, 
Unopar e Instituto Federal do Estado do Pará (IFPA).
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Educanvisa & TICs promovendo o protagonismo juvenil
Escola Básica Prof.ª Inês Cristofolini de Freitas

Entre outras atividades desenvolvidas no contexto do projeto Educanvisa, 
destaca-se a criação de um jogo de xadrez com personagens e contexto atuais. 
Essa atividade mobilizou muita pesquisa e criatividade dos alunos e promoveu 
um mergulho na compreensão do contexto socioeconômico da comunidade 
escolar, afetada por problemas como depressão, gravidez na adolescência, 
doenças sexualmente transmissíveis, alimentação inadequada e uso inadequado 
de medicamentos.

Usando um programa de computador, os alunos repaginaram um jogo de 
xadrez, mostrando as condições de vida da comunidade que podem estar levando 
um número significativo deles a terem depressão. O tabuleiro criado tornou-se 
ferramenta pedagógica na qual se podem trabalhar questões de segurança, 
intolerância religiosa e de gênero, e mostrar a importância de jovens e de idosos. 
Com a atividade, os alunos que participaram da produção tiveram oportunidade 
não só de recriarem o jogo de xadrez, como forma de problematizar e propor 
estratégias de intervenção nas condições sociais da comunidade local, como de 
conhecer e contar a história do xadrez.

“Educanvisa é um projeto parceiro da escola que vai criando consciências. Aliado às 
tecnologias, vai nos surpreender cada vez mais.”

FICHA TÉCNICA

Município: Itajaí – Santa Catarina
População: 212.615 habitantes
Coordenação local/Educanvisa: Helena Gonçalves – Escola Básica Prof.ª Inês 
Cristofolini de Freitas

EXPERIÊNCIA 3
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Vamos às compras?
Escola Municipal de Ensino Infantil Angelina Turelli Vieira

Atividade desenvolvida com alunos na faixa etária de 3 a 5 anos, com 
o objetivo de estimular o consumo de alimentos saudáveis, tendo em vista a 
frequência de falta de apetite nesse grupo. Aproveitando recortes de TNT e EVA., 
foi confeccionado um painel com o título “Vamos às compras”, sobre o qual foram 
colados três desenhos de carrinhos de supermercado. A atividade consistiu em 
simular uma compra e refletir com as crianças sobre a qualidade dos alimentos que 
eles “faziam de conta” que compravam, ajudando-as a classificá-los e distribuí-los 
nos carrinhos que receberam as cores VERDE (alimentos saudáveis, que devemos 
ingerir em boa quantidade, diariamente); AMARELO (alimentos que podemos 
ingerir diariamente com cautela, sem exageros) e VERMELHO (alimentos pouco 
saudáveis, que devemos comer em pequenas quantidades, só de vez em quando). 
O trabalho promoveu a mudança de hábitos alimentares em muitas crianças e a 
conscientização dos pais, que manifestaram muita satisfação com os resultados.

FICHA TÉCNICA

Município: Itapetininga – São Paulo
População: 162.231 habitantes
Coordenação local/Educanvisa: Fátima Kruszinski/Escola Municipal de Ensino 
Infantil Angelina Turelli Vieira

EXPERIÊNCIA 4
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Um olhar sobre a alimentação saudável
Escola Municipal Lúcio Cordeiro

Recebeu destaque na Escola Municipal Lúcio Cordeiro o módulo 
Alimentação Saudável. Os alunos realizaram pesquisa dos hábitos alimentares 
de suas famílias, registrando as rotinas alimentares (os itens consumidos no 
café da manhã, no almoço e no jantar); analisaram os rótulos das embalagens 
dos produtos mais consumidos; construíram uma roda alimentar com montagem 
de pratos e apresentação na turma dizendo porque escolheram os alimentos 
utilizados; e realizaram uma feira cultural com a participação das famílias. 
A atividade possibilitou a constatação de que as crianças e suas respectivas famílias 
consumiam, muito, gorduras e carboidratos, o que motivou o desenvolvimento 
de um projeto nutricional em parceria da escola com nutricionistas da rede para 
rever o cardápio da merenda escolar e conversar com as famílias. O projeto foi 
muito bem aceito e pretende-se ampliá-lo para outras escolas.

Em Natal, o Educanvisa já faz parte do projeto político-pedagógico e da grade 
curricular das escolas participantes. O processo de envolvimento dos professores 
teve início com um estudo, realizado pelas coordenadoras do Educanvisa, dos livros 
didáticos utilizados pelas escolas para identificar os conteúdos relacionados aos 
temas do projeto já contemplados no material. Esse estudo teve como objetivo 
demonstrar aos professores que a adesão ao Educanvisa não implicava trabalho a 
mais para eles. Após a realização do estudo, os professores receberam treinamento 
de quatro horas, no qual foram trabalhados os módulos do Educanvisa e foi 
planejada uma sequência de atividades para serem aplicadas aos alunos. Desse 
processo, também resultou a elaboração das Orientações Metodológicas do 
Educanvisa, distribuídas a todos os professores.

EXPERIÊNCIA 5

FICHA TÉCNICA

Município: Natal – Rio Grande do Norte
População: 877.640 habitantes
Coordenação local/Educanvisa: Rosa Magda dos Santos/Secretaria Municipal 
de Educação
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Ambiente virtual de aprendizagem como ferramenta colaborativa
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Semede) e Secretaria de Saúde (Semusa)

Rio das Ostras inovou utilizando uma plataforma digital para mobilizar 
os professores multiplicadores do projeto Educanvisa no município. Todo o 
material foi disponibilizado em formato digital e criou-se, na plataforma, outros 
tipos de atividades com utilização de vídeos, textos paralelos e outros recursos. 
O objetivo não é capacitar os professores, mas provocá-los para que montem 
suas atividades e compartilhem no fórum de discussões da plataforma, que, 
assim, torna-se uma ferramenta colaborativa. A metodologia resultou em maior 
empoderamento dos professores que, além de se sentirem valorizados, uma vez 
que têm suas experiências registradas em uma plataforma oficial do município, 
sentem que não estão sozinhos no seu cotidiano de trabalho. Cinquenta e nove 
professores e 11 escolas participaram da primeira etapa do projeto. Os professores 
receberam certificação por 100 horas de trabalho com a plataforma.

EXPERIÊNCIA 6

FICHA TÉCNICA

Município: Rio das Ostras – Rio de Janeiro
População: 141.117 habitantes
Coordenação local/Educanvisa: Márcia Cristina Ximenes Araújo de Melo e 
Eliane Camacho do Moraes/Prefeitura Municipal de Rio das Ostras-RJ
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Fique de Olho – Educanvisa revelando saúde
Escola Estadual de Educação Básica Mário Nardelli

Mobilização da comunidade em torno dos conteúdos do Educanvisa a 
partir da produção de um fôlder educativo contendo um QR Code que dá direito a 
prêmios patrocinados pelos comerciantes do município. Os comerciantes foram 
articulados com o objetivo de ajudarem na produção do fôlder. Eles aderiram 
facilmente ao projeto, que tinha duração prevista de três meses e já vai seguindo 
por tempo indeterminado. Previu-se a distribuição de 4 mil fôlderes por mês; 
na primeira semana, eles já estavam esgotados. Os fôlderes são distribuídos 
da seguinte forma: as pessoas vão em qualquer estabelecimento comercial do 
município, fazem uma compra e ganham um fôlder. O projeto tem também a 
parceria da rádio comunitária. Por meio dela, moradores dos municípios vizinhos 
tomaram conhecimento dos fôlderes e vão pegá-los em Rio do Oeste.

FICHA TÉCNICA

Município: Rio do Oeste – Santa Catarina
População: 7.094 habitantes
Coordenador local/Educanvisa: Alci Léia Dalmônico Padilha/Vigilância
Sanitária

Parcerias: Comerciantes da localidade

EXPERIÊNCIA 7
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Campanha de Uso Racional de Medicamentos e Prevenção de Intoxicações 
Medicamentosas
Vigilância Sanitária de Santa Luzia-MG

Em 2015, durante a Campanha Nacional Antidrogas, foi realizada, 
no contexto do Educanvisa, uma campanha de recolhimento de medicamentos 
vencidos. A atividade contou com uma blitz nas farmacinhas domésticas dos alunos 
e seus familiares para recolhimento de medicamentos vencidos e encaminhamento 
às unidades de saúde para descarte adequado. Também foi desenvolvido material 
educativo sobre o uso racional de medicamentos e a prevenção de intoxicações 
medicamentosas, que serviu de apoio para os professores explorarem o tema 
com os alunos. A campanha foi repetida nos anos de 2016, 2017 e 2018, e o 
recolhimento dos medicamentos vencidos aumentou em 24% o volume de resíduos 
das unidades de saúde gerado nos meses de julho dos anos em que as campanhas 
ocorreram. Além disso, as campanhas promoveram uma reflexão sobre o consumo 
de medicamentos e contribuíram para o estreitamento das relações entre as escolas 
e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não só durante a campanha, mas também 
em todas as outras atividades do Educanvisa.

O foco do Educanvisa em Santa Luzia não é apenas o aluno, mas toda a 
comunidade escolar: famílias, professores, alunos e funcionários das 17 escolas 
que já aderiram ao projeto. A escola é a protagonista de suas atividades, mas 
participa de três momentos já institucionalizados no município: Semana de 
Educação para a Vida, Acompanhamento de Peso e Altura dos Alunos e Atividades 
de Saúde Bucal, realizados por meio de parceria entre as Secretarias Municipais 
de Educação e de Saúde.

FICHA TÉCNICA

Município: Santa Luzia – Minas Gerais
População: 218.897 habitantes
Coordenadora local/Educanvisa: Walderez Costa Drumond/Diretora da 
Vigilância Sanitária Municipal

Parcerias: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde

EXPERIÊNCIA 8
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Os dados coletados sugerem que o sucesso do projeto Educanvisa nos 
municípios reproduz-se, mais uma vez, nesta 6ª edição do Encontro Educação 
e Saúde – A Dose Certa para uma Vida Saudável. Como revela o gráfico a seguir, 
que contém dados de avaliação geral, respondendo à questão “De maneira geral, o 
encontro foi...”, a grande maioria (82%) dos participantes respondentes considerou 
que o encontro foi “Ótimo”. Dez pessoas (14%) o consideraram “Bom” e apenas 
uma (1,3%) o avaliou como “Regular”. Dois respondentes não informaram suas 
opiniões. Os respondentes correspondem a 52% (73) do total de 141 participantes, 
incluindo especialistas e equipe organizadora que não participaram da avaliação.

Gráfico 1 – Avaliação geral do Encontro Educação e Saúde – A Dose Certa para 
uma Vida Saudável

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM

AVALIAÇÃO GERAL

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2018.
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Na distribuição, por região, destaca-se alto percentual de respondentes que 
não se identificaram. Ainda assim, os que o fizeram, compõem um quadro onde 
se vê a participação de representantes das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e 
Norte. Dos 27 estados brasileiros, apenas nove – Mato Grosso e Tocantins (Região 
Centro-Oeste); Pernambuco e Alagoas (Região Nordeste); Acre, Amapá, Roraima 
e Rondônia (Região Norte); e Rio Grande do Sul (Região Sul) – não tiveram 
representação no Encontro, por não estarem vinculados às atividades do projeto 
Educanvisa em 2017.

Tabela 1 – Distribuição dos respondentes, segundo região e estado

REGIÃO/ESTADO
RESPONDENTES

Número %

Região Centro-Oeste

Distrito Federal 1 1,4
Goiás 2 2,8
Mato Grosso do Sul 9 12,3

12 16,5
Região Nordeste

Bahia 1 1,4
Ceará 1 1,4
Maranhão 1 1,4
Paraíba 1 1,4
Piauí 1 1,4
Rio Grande do Norte 1 1,4
Sergipe 1 1,4

7 9,8
continua
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REGIÃO/ESTADO
RESPONDENTES

Número %

Região Norte

Amazonas 1 1,4
Pará 2 2,8

3 4,2
Região Sudeste

Espírito Santo 3 4

Minas Gerais 7 9,8
Rio de Janeiro 2 2,8
São Paulo 5 6,9

17 23,5
Região Sul

Paraná 1 1,4
Santa Catarina 11 15,5

12 16,9
Não informado 22 30
BRASIL 73 100

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2018.

conclusão
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Gráfico 2 – Comparativo de participantes por região, 2016-2018
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Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2018.

Em comparação à edição de 2016, neste Encontro observa-se aumento 
significativo no número de participantes da Região Centro-Oeste, bem como 
queda significativa na participação de representantes da Região Sudeste. A Região 
Sul manteve seu índice e a Norte apresentou-se com representantes dos estados 
do Amazonas e do Pará.

Na avaliação por categoria, Conteúdos, Motivação, Metodologia e Encontro 
Participativo e Problematizador ficam praticamente empatados com a aprovação 
quase unânime pelos respondentes. Dois deles, que correspondem a 2,7% do 
total, não aprovaram os conteúdos; e três deles, correspondendo a 4% do total, 
não aprovaram o Encontro como um fórum participativo e problematizador. Um 
respondente não se manifestou quanto ao critério Motivação e outro, quanto ao 
critério Metodologia.
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Gráfico 3 – Avaliação por categoria (Conteúdos, Motivação, Metodologia, Encontro 
Participativo e Problematizador) do Encontro Educação e Saúde – 
A Dose Certa para uma Vida Saudável
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Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2018.

Boa parcela de respondentes (76%) deixou suas impressões e sugestões 
sobre o Encontro. Também um número maior destacou pontos positivos como:

• Motivação para inovar na prática no município.
• Organização, palestras e conferência; e iniciativas como o lançamento 

do livro digital do Educanvisa e a Mostra Cultural de alto nível.
• Temáticas relevantes.
• A formatação do Encontro ajuda no planejamento das atividades de 

rotina no município.
• Motivação para dar continuidade ao projeto nos municípios.
• Mostra Cultural valorizou o trabalho do professor.
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• O Encontro envolve os profissionais e leva a que eles se empoderem de 
conhecimentos e socializem suas potencialidades.

• Visita do grupo à Mostra Cultural e análise das produções expostas 
muito enriquecedora, com muita troca de experiências.

• Possibilita a reflexão sobre as práticas educacionais em sala de aula e 
novos olhares.

• Promove crescimento profissional.

Como pontos negativos, foram apontados os seguintes:

• Não ficou claro, para quem está iniciando o Projeto, por onde começar, 
além da assinatura do Termo de Adesão.

• A análise da produção foi prejudicada para quem estava apresentando 
experiências porque precisou deixar o estande e as pessoas que o 
visitavam não tinham com quem falar.

Também foram apresentadas as seguintes sugestões:

• Realizar o Encontro anualmente.
• Publicar portaria estimulando os municípios a dar continuidade aos 

trabalhos já realizados no contexto do Projeto Educanvisa.
• Destinar mais tempo para as apresentações orais e para a apreciação 

da Mostra Cultural.
• Priorizar o contato direto com as experiências municipais.
• Informar como os municípios podem aderir ao programa.
• Primeiro, apresentar as experiências; depois, visitar a Mostra Cultural.
• Convidar o MEC para participar do evento.
• Criar um grupo de todos os estados que participam do Educanvisa para 

compartilhamento de experiências.
• Garantir a pontualidade no início das atividades.
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Em termos gerais, pode-se considerar que o Encontro Educação e Saúde 
– A Dose Certa para uma Vida Saudável tem se revelado um importante fórum de 
articulação e integração de saberes e práticas, um espaço de troca de experiências 
e de fortalecimento do compromisso dos professores e profissionais de vigilância 
sanitária com a educação em saúde e, especialmente, com a educação em vigilância 
sanitária.
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18 PARTICIPANTES UF

Advagner Lopes Prado AC

Aurilio Fernandes de Lima AC

Ianara Acioli de Freitas Melo AL

Marcelo Pereira Izel AM

José Landim Filho BA

Maria do Carmo Galvão e Oliveira BA

Regina Maria Vale de Carvalho CE

Ana Josiele Ferreira Coutinho CE

Olga Maria Ramalho de Albuquerque DF

Fabíola Soneghet Baiôcco Borges DF

Alessandra Santos Sousa Lecco ES

Alexandre Rebuzzi Zucoloto ES

Juliana Sávia da Silva ES

Kelly Rose Areal ES

Lourdes Antontiolli Aiofi Piassarolo ES

Nadya Maria Rangel Miranda ES

Priscila Endlich Lozer ES

Adriane Pereira do Nascimento GO
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PARTICIPANTES UF

Ivana de Souza Cunha GO

Juliana Kênia Martins da Silva GO

Maristella Vieira dos Santos Sasse GO

Marta Rosangela Marinho da Costa GO

Claudineia Mendes de Souza Soares GO

Iracilda Santos Silva MA

Juranildes Serejo Rocha MA

Karla Cristina Guimarães Campos MA

Maria José Silva Andrade MA

Adrielen Silverio da Silva MG

Antônia Deuslange Ribeiro de Oliceira MG

Daniela Cortez Aguiar MG

Evandro Freitas Bouzada MG

Jose Carlos Ribeiro MG

Luis Paulo Ruas MG

Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes MG

Sinvaldo Pereira da Silva MG

Walderez Costa Drumond MG
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PARTICIPANTES UF

Luiz Sergio do Nascimento MG

Adilson Valentim de Freitas MS

Ana Lúcia Pereira da Silva MS

Mari de Fátima Lacerda Silveira Carvalho MS

Cleberson Regi Nunes da Silva MS

Cristina Araújo Pezzini MS

Haideline Mertens Kuff MS

Jackeline Veras de Souza MS

Janainne Moraes Vilela Escobar MS

Jaqueline Parede Silva MS

Jeane Alves de Jesus MS

Joelma Cortez de Oliveira Matos MS

Larissa dos Santos Pereira Cavaretto MS

Lauro de Aquino Neto MS

Maellen de Souza MS

Osmair Eugenio de Jesus Goes MS

Otacília Martins de Souza MS

Suzana Luciano MS
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PARTICIPANTES UF

Valmiro Alves Fermino Filho MS

Amanda da Silva Albuquerque MS

Judite Maria de Oliveira MS

Elaine Ambrósio MS

Juliana Almeida Silva Fernandes MT

Rosalia Bragagnolo MT

Wanderley dos Reis Costa MT

Fernando Rodrigues Ferreira PA

Maria Lúcia Arruda de Sousa PA

Gilmara Maria Mendes PB

Albina de Sousa Brandão Neres PI

Carlane de Sousa Leal Albuquerque Sá PI

Marcia Gerlande de Figueiredo  PI

Maria Veloso Soares PI

Adriane Leandro PR

Maria Thereza Johnsson Campos Vicentine PR

Susi Cristie da Silva PR

Dalvan Amaral da Silva RJ
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PARTICIPANTES UF

Eliane Camacho de Moraes RJ

Marcia Cristina Ximenes Araujo de Melo RJ

Nivea Barbosa de Souza Oliveira RJ

Daniel Gomes Aguiar RJ

José Antônio de Moura RN

Ozias Alves da Silva RN

Rosa Magda dos Santos RN

Thiago Antônio Raulino do Nascimento RN

Vanessa Ezaki RO

Gisele Cristina Carneiro Mesquita RR

Adriana Rocha SC

Alci Léia Dalmônico Padilha SC

Ana Maria Marcon dos Santos SC

Andresa Alexandre de Souza SC

Anelice Antonieta Campestrini SC

Angelita Aparecida Vieira SC

Crisitiane Lazzaris Anacleto de Brito SC

Iara de Souza Gasparino Caetano SC
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PARTICIPANTES UF

José dos Passos Ceron SC

Kelly Cristhina da Silva Pinheiro Melo SC

Leonardo Mauricio Pisetta Gorges SC

Luisa Manoela Marian SC

Maéve Fernanda Kuhnen Soares SC

Maria Cristina Izidoro Grott Grimm SC

Marilene Izidoro Honorato do Nascimento SC

Neusa Nardelli Metring SC

Nilson Vanderlinde SC

Patrick Mota Schuermann SC

Regina da Silva Antunes João SC

Valéria Perpetuo Coutinhode Azevedo SC

Alanna Gleice Carvalho Fontes Lima SE

Dalma da Silveira SP

Eliana Cristina Terra Feldmann SP

Gilcemara Aparecida Birocali Bueno SP

Ivone Ribeiro Avelar Brandão SP

Jose Flavio Von Zuben Filho SP
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PARTICIPANTES UF

Maria de Fátima Fonseca Kruszinski SP

Milton Ricardo Ribolli SP

Rogério Carlos Rubião Silva SP

Solange de Almeida SP

Anderson Fernando Barroso Vieira TO
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O ENCONTRO E A
MOSTRA CULTURAL
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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Fonte: Fotos do Acervo Fotográfico do Projeto Educanvisa.
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